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Gmina Iława ma nowego 
zastępcę Wójta

Andrzej Brach od 24 lat jest pracowni-
kiem Urzędu Gminy Iława. 1 stycznia 
2019 r. został powołany na stanowisko 
zastępcy wójta Gminy Iława. O tym, 
co według niego dla Gminy Iława jest 
priorytetem, jak się czuje na nowym 
stanowisku i o wiele innych spraw, 
pytamy w rozmowie na str. 4

Dzienny Oddział Psychiatryczny 
zaprasza pacjentów

W Powiatowym Szpitalu im. Wł. 
Biegańskiego w Iławie rozpoczyna 
działalność Dzienny Oddział Psy-
chiatryczny. To zupełna nowość, 
która ma poprawić sytuację osób 
chorujących psychicznie, takich 
które nie wymagają hospitalizacji 
w oddziale całodobowym.

Młodzież realizowała 
projekt edukacyjny 
„Śladami lubawskich Żydów”

Młodzież z Lubawy przyłączyła się do 
projektu „Szkoła Dialogu” prowadzo-
nego przez warszawską fundację Fo-
rum Dialogu. W pierwszym semestrze 
młodzież odbyła warsztaty pod kierun-
kiem edukatorów – Olgi Szymańskiej 
i Stanisława Niemojewskiego. 

100-letni ppor. Mikołaj Herman był gościem 100-letni ppor. Mikołaj Herman był gościem 
honorowym Spotkania Noworocznego Kombatantów honorowym Spotkania Noworocznego Kombatantów 
Środowiska kombatanckie powiatu iławskiego uczestniczyły w Spotkaniu Noworocznym, którego gospodarzem był Bartosz Bielawski, 

Starosta Powiatu Iławskiego. Przebiegało ono w przemiłej atmosferze, m.in. za sprawą szczególnego jubilata, który zaszczycił 

Starostwo swoją obecnością. Był nim kombatant Mikołaj Herman, który 10 lutego 2019 roku skończył 100 lat. str. 2, 3
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W  spotkaniu nowo-
rocznym komba-
tantów uczestniczyli 

także: Bernadeta Hordejuk 
– Przewodnicząca Sejmiku 
Województwa Warmińsko-
-Mazurskiego, Marek Polań-
ski – Wicestarosta Powiatu 
Iławskiego, Maciej Rygielski 
– Członek Zarządu Powiatu 
Iławskiego, ale także   Dawid 
Kopaczewski – Burmistrz 
Miasta Iława, Michał Mło-

tek – Przewodniczący Rady 
Miasta Iława, Krzysztof Har-
maciński – Wójt Gminy Iława, 
Mariola Zdrojewska –zastęp-
ca Burmistrza Miasta Iława, 
Dorota Kamińska – zastępca   
Burmistrza Miasta Iława oraz 
Bogusław Wylot – Sekretarz 
Gminy Iława.   Nie mogło 
zabraknąć    przedstawicieli 
organizacji kombatanckich:    
Polskiego Związku Byłych 
Więźniów Politycznych Hi-

tlerowskich Więzień  i  Obo-
zów Koncentracyjnych oraz 
Związku Kombatantów RP 
i  Byłych Więźniów Politycz-
nych na czele z: Sekretarzem 
Generalnym Zarządu Głów-
nego - Waldemarem Wojta-
nem,  Prezesem Warmińsko 
- Mazurskiego Zarządu -   płk 
Marcinem Kusem oraz  Preze-
sem Zarządu Oddziału Okrę-
gowego wymienionego pierw-
szego związku oraz członkiem 
Warmińsko - Mazurskiego 
Zarządu Wojewódzkiego   dru-
giego związku,    Karolem Ja-
cuńskim, Związku Sybiraków 
na czele z Prezesem Zarządu 
Oddziału w Iławie  Wiktorem 
Peruckim, Związku Inwalidów 

Wojennych RP na czele z Pre-
zesem Oddziału w Iławie, Eu-
geniuszem Dębińskim.

Byli także przedstawiciele 
Stowarzyszenia „Dzieci Wojny” 
Oddziału Terenowego w Iławie 
na czele z Prezesem - Antonim 
Kwaśniewskim. Uroczystość 
uświetnił Chór „InteGracja” 

na czele z  Leną Pawłowską 
i  instruktorem muzycznym 
Stanisławem Jarmużewskim. 
Życzenia kombatantom złożył 
gospodarz spotkania Starosta 
Bartosz Bielawski oraz wszyscy 
obecni samorządowcy i przed-
stawiciele wymienionych orga-
nizacji. 

Natomiast sylwetkę zacne-
go jubilata Mikołaja Herma-
na, kombatanta urodzonego 
1919 roku, przedstawił Karol 
Jacuński   – Prezes Zarządu 
Oddziału Okręgowego Pol-
skiego Związku Byłych Więź-
niów Politycznych Hitle-
rowskich Więzień i Obozów 
Koncentracyjnych oraz czło-
nek   Warmińsko Mazurskie-
go Zarządu Wojewódzkiego 
Związku Kombatantów RP 
i Byłych Więźniów Politycz-
nych w Olsztynie.  - Dziś ob-
chodzimy uroczystość jubile-
uszową 100 rocznicy urodzin 
naszego kombatanta ppor. 
Mikołaja Hermana - mówił 
Karol Jacuński. -   Wspólnie 
ze starostą powiatu i burmi-
strzem Iławy uzgodniliśmy, 
iż dobrą okazją obchodu 
tego jubileuszu jest dzi-
siejsze doroczne spotkanie    
organizacji kombatanckich 
powiatu iławskiego. Kolega 
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Spotkanie organizacji kombatanckich powiatu iławskiego    
W piątek 8 lutego kombatanci z powiatu iławskiego uczestniczyli 

w Spotkaniu Noworocznym, którego gospodarzem był Bartosz 

Bielawski, Starosta Powiatu Iławskiego. Przebiegało ono 

w przemiłej atmosferze, m.in. za sprawą szczególnego jubilata, 

który zaszczycił Starostwo swoją obecnością. Był nim kombatant 

Mikołaj Herman, który 10 lutego 2019 roku skończył 100 lat.

Pamiątkowe zdjęcie gospodarza uroczystości, Starosty Bartosza Bielawskiego, z szacownym jubilatem 
ppor. Mikołajem Hermanem oraz z zaproszonymi gośćmi, m.in. Bernadetą Hordejuk, przewodniczącą 
sejmiku warmińsko-mazurskiego w Olsztynie 

Trzej kombatanci, goście uroczystości: Mikołaj Herman, ur. 1919 r., 
Julian Blank, ur. 1932 r. i Józef Kurkiewicz, ur. 1926 r.  

Ppor. Mikołaj Herman odebrał wiele gratulacji od kolegów 
kombatantów i samorządowców

Życzenia urodzinowe złożył jubilatowi m.in. Starosta Powiatu 
Iławskiego Bartosz Bielawski 

Uroczystość uświetnił występ chóru „InteGracja”, na czele z Leną 
Pawłowską i instruktorem muzycznym Stanisławem Jarmużewskim

100-latek Mikołaj Herman
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ppor. Mikołaj Herman uro-
dził się w  biednej rodzinie 
rolniczej w  miejscowości 
Rostoka koło Przemyśla, 
w dniu 10 lutego 1919 roku. 
Działania zaborcze Armii 
Czerwonej spowodowały, iż 
młody Mikołaj znalazł się 
na obczyźnie, w  tym rów-
nież na Sybirze. Po pobycie 
około 2 lat w Nowosybirsku, 
jesienią 1944 roku został 
zwerbowany w  szeregi III 
Dywizji Wojska Polskiego, 
która obok Armii Czer-
wonej w  szlaku bojowym 
uczestniczyła w wyzwoleniu 

Białorusi spod okupacji III 
Rzeszy Niemieckiej, następ-
nie ziemi lubelskiej, Ma-
zowsza, ziemi bydgoskiej. 
Mikołaj Herman otrzymał 
dwa podziękowania z nada-
nia naczelnego wodza Armii 
Czerwonej za wyzwolenie 
Białorusi i   Kołobrzegu spod 
okupacji hitlerowskich Nie-
miec. Bardziej szczegółowy 
rys biografi czny życia i dzia-
łania jubilata przedstawia 
fi lm, który udało się nagrać. 
Serdecznie zapraszam do za-
poznania się z nim - podsu-
mował Karol Jacuński.

POWIAT

   i zacny jubileusz ppor. Mikołaja Hermana 

Głos zabrali m.in. przedstawiciele środowisk kombatanckich powiatu Goście uroczystości

Karol Jacuński, Prezes Zarządu Oddziału Okręgowego Polskiego Związku Byłych Więźniów Politycznych Hitlerowskich Więzień i Obozów Koncentracyjnych (na zdjęciu z prawej) 
podziękował za ostatnie 4 lata współpracy byłemu Staroście a dziś wicestaroście, Markowi Polańskiemu

Uroczystość miała także charakter czysto towarzyski i była okazja do wspomnień i omówienia spraw bieżących
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Andrzej Brach: Wspieranie inwestycji przede wszystkim
Andrzej Brach jest związany 
z Gminą Iława od urodzenia, 
bo pochodzi z Laseczna. Jego 
związki z Gminą Iława na tym 
się jednak nie kończą. Od 24 
lat jest pracownikiem Urzędu 
Gminy Iława, co z pewnością 
owocuje wiedzą i doświadcze-
niem. Od 1 stycznia 2019 roku 
Andrzej Brach powołany został 
na stanowisko zastępcy wójta 
Gminy Iława.

Proszę powiedzieć, czy 
24 lata w Urzędzie Gminy 
Iława to według pana długo 
czy krótko?
- Rzeczywiście – czas szyb-

ko biegnie. Myślę, że był 
to odpowiedni okres, aby 
przygotować się do kolej-
nych wyzwań i  objęcia tak 
odpowiedzialnego stanowi-
ska.  Z  gminą Iława zwią-
zany jestem od urodzenia, 
z Urzędem Gminy od 1995 r. 
W ciągu tych lat nasze miej-
scowości zmieniły się nie do 
poznania. Wszyscy jesteśmy 
świadkami dynamicznego 
rozwoju naszej gminy. Ja 
również mam satysfakcją, 
że mogłem włożyć skromny 
wkład w jej rozwój. 

Jak przyjął Pan propozycję 
objęcia nowego stanowi-
ska, którego przez wiele 
lat w Gminie po prostu nie 
było. Jak się Pan czuje po 
ponad miesiącu pełnienia 
nowej funkcji?
- Propozycję objęcia sta-

nowiska przyjąłem ze spo-
kojem i  rozwagą: z  jednej 
strony  jako wyróżnienie 
i  podsumowanie mojego 
dotychczasowego wkładu 
w rozwój naszej małej Ojczy-
zny, a z drugiej jako poważne 
i odpowiedzialne wyzwanie. 
Z  pewnością mam w  sobie 
dużo energii i  pomysłów, 
aby sprostać nowym wy-
zwaniom. Nowe stanowisko 
przejąłem w miarę płynnie. 
Skupiłem się oczywiście na 
przestudiowaniu zakresu 
czynności wynikających 
z aktu powołania, zmienio-
nego Regulaminu Organi-
zacyjnego Urzędu Gminy 
w  Iławie oraz innych za-
rządzeń wewnętrznych do-
tyczących wielu procedur, 
między innymi podpisywa-
nia w imieniu Wójta decyzji 
administracyjnych, zaświad-
czeń i innych dokumentów.

Jako zastępca wójta, za 
jakie dziedziny pan odpowia-
da, a za jakie odpowiadał 
pan dotychczas?
- Spośród wielu dziedzin, 

którymi się zajmuję i  któ-
rych nie sposób tutaj wy-
mienić,  przede wszystkim 
pełnię nadzór nad pracami 
związanymi z  pozyskiwa-
niem środków pozabudże-
towych oraz nadzór nad 
prowadzonymi przez gminę 
inwestycjami. W  dalszym 
ciągu – tak jak dotychczas- 
kieruję referatem Rozwo-
ju Lokalnego i  Promocji. 
W  związku z  powyższym 
nadzoruję proces moni-
toringu strategii rozwoju 
gminy na lata 2016-2030 
oraz innych dokumentów 
o charakterze strategicznym. 
Kolejna ważna dziedzina to 
zarządzanie przestrzenią, 
w  tym aktualizacja miej-
scowych planów zagospo-
darowania przestrzennego 
oraz  zagadnienia związane 
z ochrona środowiska, leżą-
ce w kompetencjach gminy. 
W ramach promocji gminy 
– współpraca z innymi jed-
nostkami samorządu tery-
torialnego oraz z  gminami 
partnerskimi (2 w  kraju 
i  4 za granicą). Oczywiście 
w  dalszym ciągu nadzór 
nad realizacją wydarzeń 
promocyjnych i sportowych 
w gminie.

W ramach funkcjonowania 
Urzędu Gminy jest to inicjo-
wanie działań i  sprawowa-
nie bieżącego nadzoru nad 
referatami oraz niektórymi 
określonymi w  regulaminie 
organizacyjnym stanowi-
skami w Urzędzie. Oczywiście 
formalnie zastępuję również 
Wójta podczas jego nieobec-
ności, przyjmuję i podpisuję 
korespondencję w sprawach 
nie zastrzeżonych do wyłącz-
nej kompetencji Wójta. 

Nadzór nad działem tech-
nicznym jest czymś nowym. 
Jak zamierza pan sprostać 
nowym zadaniom, czy ma 
pan jakieś pomysły na zmia-
nę funkcjonowania poszcze-
gólnych referatów, czy też 
będzie to kontynuacja…
- Na początku chcę wy-

raźnie zaznaczyć, że funk-
cjonowanie poszczególnych 
referatów leży w kompeten-
cji Wójta, a  ja w tym zakre-
sie będę współdziałał. Od 

1 stycznia bieżącego roku 
w  Urzędzie Gminy w  Iła-
wie została wprowadzona 
nowa struktura organiza-
cyjna. Dla mnie osobiście 
zagadnienia techniczne nie 
są czymś nowym. Od 1999 
r. do 2008 kierowałem re-
feratem Rozwoju Gminy 
i  Rolnictwa, następnie od 
2008 do 2013 – Referatem 
Infrastruktury i Rozwoju Lo-
kalnego, a w ostatnich latach 
referatem Rozwoju Lokalne-
go i Promocji. Jako kierow-
nik tych referatów i członek 
różnych zespołów zadanio-
wych w  wielu projektach 
na bieżąco zajmowałem się 
tymi zagadnieniami, a  więc 
planowaniem, rozliczaniem 
inwestycji, pozyskiwaniem 
środków zewnętrznych oraz 
całą sferą związaną z udziela-
niem zamówień publicznych. 
Oczywiście - co zawsze wie-
lokrotnie podkreślam – na-
sze sukcesy były wynikiem 
pracy wielu osób, przede 
wszystkim Wójta Krzysztofa 
Harmacińskiego i podległych 
pracowników.  Reasumując: 
planowanie i monitoring in-
westycji oraz bieżące utrzy-
manie zasobów komunalnych 
nie są mi obce. 

Czy jest coś nowego, na co 
w najbliższym czasie mogą 
liczyć mieszkańcy Gminy 
Iława – jeśli tak to w jakich 
dziedzinach życia?
- Gmina Iława od wielu lat 

prowadzi politykę proinwe-
stycyjną i prorozwojową. W  
2019 r. zapisano łącznie po-
nad 10 mln zł na ponad 50 

różnego rodzaju inwestycji. 
Myślę, że nie będę ich tutaj 
wymieniać. Natomiast to 
na co z  pewnością czekają 
mieszkańcy naszej gminy 
to perspektywa uzyskania 
dostępu do szybkiego In-
ternetu. Aktualnie reali-
zowany jest  rządowy Pro-
gram Operacyjny Polska 
Cyfrowa (POPC), którego 
głównym założeniem jest 
stworzenie cyfrowych fun-
damentów  rozwoju kraju 
i  likwidacja tzw. białych 
plam NGA, czyli obszarów 
na których nie ma dostępu 
do bardzo szybkiego Inter-
netu.  Obecnie na terenie 
naszej gminy trwają prace 
związane z  uzgodnieniem 
dokumentacji technicznej 
przebiegu tzw. dostępo-
wej sieci światłowodowej 
o wysokiej przepustowości. 
Wybudowanie tej sieci po-
zwoli operatorom lokalnym 
podłączanie poszczególnych 
gospodarstw domowych do 
sieci. W pierwszej kolejności 
podłączane będą poszcze-
gólne szkoły oraz miejsco-
wości położone w  ich oto-
czeniu. Oczywiście będzie 
to proces rozłożony na eta-
py, a sieć będzie sukcesywnie 
rozbudowywana.   

Co według pana jest sprawą 
priorytetową dla Gminy 
Iława w trwającej aktual-
nie kadencji?
- Musimy dobrze przygo-

tować się do nowego okresu 
programowania w Unii Eu-
ropejskiej tj. 2021 – 2027. 
Mam tutaj na myśli odpo-

wiednie fi szki projektowe 
i dokumentacje techniczne .

Bardzo ważne będą tutaj 
działania w ramach Związku 
Gmin Kanału Ostródzko – 
Elbląskiego i Pojezierza Iław-
skiego. Wspólnie z gminami 
leżącymi w  naszym subre-
gionie musimy dokonać ak-
tualizacji Programu Rozwoju 
Turystyki w Obszarze Kanału 
Elbląskiego i Pojezierza Iław-
skiego. Następnie podejmie-
my wspólne starania o wpi-
sanie programu do projektu 
Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa 
Warmińsko – Mazurskiego 
w celu pozyskania odrębnych, 
pozakonkursowych, środków 
fi nansowych po 2020 r.  

Jest to szczególnie ważne 
dla Gminy Iława, ponieważ 
zwiększa realne szanse na 
pozyskanie w  przyszłości 
dotacji w  ramach środków 
województwa warmińsko – 
mazurskiego.

Aktualnie, wspólnie z gmi-
nami należącymi do Związku 
tworzymy tzw. fi szki projek-
towe. Będziemy walczyć o to, 
aby znalazły się tam takie 
projekty jak np.: budowa 
i  przebudowa wielu dróg, 
budowa ścieżek rowerowych, 
zadania z zakresu gospodarki 
wodno – ściekowej np. prze-
budowa stacji uzdatniania, 
sieć kanalizacji sanitarnej 
w celu m.in. uzbrojenia tere-
nów inwestycyjnych , rewita-
lizacja zabytkowych parków 
i szereg innych.

Uważamy, że tylko skon-
solidowane działanie wie-
lu samorządów wokół idei 
rozwoju subregionu Kanału 
Elbląskiego i Pojezierza Iław-
skiego przyniesie pożądany 
efekt. 

Podam tutaj prosty, nama-
calny przykład inwestycji. 
Dokumentacja techniczna 
powstającej aktualnie ścież-
ki rowerowej Iława – Ka-
mień Mały, jako wspólnej 
inwestycji miasta i  gminy 
Iława, mogła powstać dzięki 
idei powołania Ostródzko 
Iławskiego Obszaru Funk-
cjonalnego i uzyskania dofi -
nansowania ze środków EOG 
i Mechanizmu Norweskiego. 
Na realizację zaś  inwestycji 
po stronie Gminy Iława po-
zyskaliśmy dofi nansowanie 
ze środków RPO Warmia 
Mazury na lata 2014-2020. 

Powstał również Plan Go-
spodarki Niskoemisyjnej 
Ostródzko – Iławskiego Ob-
szaru Funkcjonalnego, dzięki 
któremu możliwa jest reali-
zacja m.in. termomoderni-
zacji budynków publicznych 
i wielu innych w poszczegól-
nych gminach należących do 
obszaru. 

Priorytetową sprawą 
w  obecnej kadencji z  pew-
nością są inwestycje wymu-
szone  w  ramach reformy 
oświaty- likwidacją gimna-
zjów  i powstaniem 8 klaso-
wych szkół podstawowych  tj. 
rozbudowa Zespołu Szkolno 
– Przedszkolnego w Wikielcu 
oraz przebudowa Szkoły Pod-
stawowej w  Lasecznie wraz 
z budową sali gimnastycznej 
i zaplecza sportowego, boiska 
wielofunkcyjnego i placu za-
baw. Są to największe wy-
zwania, których realizacja 
uzależniona będzie od pozy-
skania dofi nansowania.

W dalszym ciągu  prioryte-
tem jest aktualizacja miej-
scowych planów zagospo-
darowania przestrzennego,  
przygotowywanie nowych 
terenów inwestycyjnych 
i pozyskiwanie nowych inwe-
storów. Posiadamy w swojej 
ofercie atrakcyjne nierucho-
mości przeznaczone w miej-
scowym planie zagospodaro-
wania przestrzennego pod 
zabudowę produkcyjną, 
usługową oraz mieszkanio-
wą. Zapewniamy również 
odpowiednią, profesjonal-
ną obsługę inwestorów. 
Pracownicy Urzędu Gminy 
przeszli w tym zakresie cykl 
szkoleń w ramach projektu 
„Standardy obsługi inwe-
stora”.   Uważam, że priory-
tetem rozwojowym naszej 
gminy jest wspieranie wszel-
kich inwestycji.  Niewątpli-
wie przykładem mogą być 
tutaj działania inwestora 
w zakresie odbudowy zamku 
w Szymbarku. 

Poza pracą na rzecz Gminy 
Iława, która jest na pewno 
satysfakcjonująca, jakie ma 
pan zainteresowania?
- Na pewno turystyka, 

sporty wodne i krótkofalar-
stwo. Bardzo lubię aktywnie 
spędzać czas wolny z rodziną 
– z żoną Edytą, 18-letnim sy-
nem Dominikiem i 11-letnią 
córką Julią. 

 Życie Powiatu Iławskiego
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Uważam, że priorytetem rozwojowym gminy jest wspieranie wszel-
kich inwestycji. Przykładem może być  wspieranie działań inwestora 
w zakresie odbudowy zamku w Szymbarku – mówi Andrzej Brach 
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CZAS NA CZUJNIKI JAKOŚCI POWIETRZA W LUBAWIE

WIDZIANE OKIEM PRZEWODNICZĄCEJ SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Ostatnie lata to spadki m.in. 
w sektorze rolnictwa i leśnictwa

Podczas zimy w sposób szczególny 
daje się wszystkim we znaki problem 
zanieczyszczenia powietrza i smogu, 
spowodowany głównie tzw. niską 
emisją. Temat ten nie jest obcy także 
mieszkańcom Lubawy, którzy nie od 
dziś zwracają uwagę na fakt, że w cen-
trum miasta czy na osiedlach o zwartej 
zabudowie, ciężko się oddycha.

Na stan powietrza at-
mosferycznego ma 
wpływ głównie emisja 

zanieczyszczeń do atmosfery 
oraz warunki meteorologicz-
ne. Nadmierne zanieczyszcze-
nie powietrza występuje dziś 
na ponad 20% powierzchni 
Polski. Czynnikami powo-
dującymi taki stan powie-
trza, którym oddychamy, są 
m. in.: energetyka oparta na 
paliwach stałych, spalanie 
w domowych piecach węgla, 
drewna i śmieci, jak również 
dynamicznie rozwijający 
się transport samochodowy 
i wciąż wzrastająca liczba aut 
na naszych drogach. Problem 
zanieczyszczenia powietrza 
staje się coraz bardziej palą-
cy, a jego skutki, szczególnie 
zdrowotne, prędzej czy póź-
niej możemy niestety odczuć 
wszyscy. 

Czas zatem podjąć działa-
nia, które pozwolą na bieżąco 
monitorować stan jakości po-
wietrza w naszym mieście. Za-
kup oraz instalacja sensorów 
jakości powietrza z pewnością 
przyczyni się do wzrostu świa-
domości mieszkańców, a na-
stępnie podjęcia przez nich 
oraz lokalne władze dalszych 
konkretnych działań w trosce 
o jakość powietrza.

Pierwszym samorządem, 
który podjął takie działania 
w naszym powiecie jest Gmi-
na Miejska Iława. Na terenie 
Iławy zamontowano już 6 
czujników, które pozwalają 
na bieżąco monitorować stan 
jakości powietrza. W skład sys-
temu oprócz sześciu urządzeń 
mierzących poziom zanie-
czyszczenia wchodzą: aplika-
cja na system Android i iOS, 
baza danych pomiarowych 

oraz prognoza zanieczyszcze-
nia powietrza. Roczny abona-
ment za utrzymanie systemu 
obejmuje obsługę techniczną, 
kalibrowanie urządzeń pomia-
rowych oraz ich serwisowanie, 
publikowanie danych, rapor-
towanie oraz utrzymanie 
kart GSM. Wartość przed-
sięwzięcia na rok 2019 wynosi 
16  457,40 zł brutto w tym: za-
kup sześciu sensorów jakości 
powietrza 10  996,20 zł oraz 
abonament roczny 5  461,20 zł. 
Warto nadmienić, że to zada-
nie zostało dofi nansowane 
przez Powiat Iławski kwotą 
7 000 zł.

W połowie lutego br. lubaw-
scy radni Tomasz Gul, Da-
riusz Kawka, Patryk Łowin 
i  Piotr Pokojski, reprezen-
tujący klub „Inicjatywa dla 
Lubawy”, złożyli interpelację, 
w  której wnioskują o  zakup 

przez Gminę Miejską Luba-
wa trzech sensorów jakości 
powietrza typu Airly oraz 
ich montaż w odpowiednich 
punktach na terenie Lubawy.

Ich zdaniem to krok, którego 
nie można w nieskończoność 
odkładać „na potem”, ponie-
waż dotyczy bezpośrednio 
zdrowia Mieszkańców Lu-
bawy. Zamontowanie czuj-
ników pomiarowych typu 
Airly pozwoli na stały mo-

nitoring i  uzyskanie infor-
macji nt. aktualnej jakości 
powietrza. Dane uzyskane 
dzięki czujnikom będą mogły 
stanowić materiał do analizy, 
postawienia odpowiedniej 
diagnozy a  następnie zapro-
ponowania rozwiązania pro-
blemów związanych z ochroną 
powietrza. Czas pokaże, czy 
miejskie władze przychylą się 
do tej inicjatywy. 

 Mateusz Szauer

Województwo warmińsko-mazurskie 
odznacza się stosunkowo niskim 
poziomem rozwoju gospodarczego, 
co wyróżnia się przede wszystkim 
relatywnie niewielkim udziałem re-
gionu w PKB Krajowym oraz niskim 
poziomie PKB per capita w odnie-
sieniu do średniej krajowej. Udział 
województwa w tworzeniu produktu 
krajowego brutto ukształtował się na 
poziomie 2,6 %.

Tak niski poziom nasze-
go Regionu w tworze-
niu PKB Krajowego 

uwidacznia jeszcze dosadniej 
niekorzystne nasycenie pod-
miotom gospodarczym woje-
wództwa na 10 tys. ludności. 

U nas na 10 tysięcy ludności 
przypada 860 podmiotów 
gospodarczych w relacji 1092 
w skali naszego kraju. Trend 
jest niestety niekorzystny 
i różnice z roku na rok są co-
raz większe.

Analizując zmiany w liczbie 
podmiotów gospodarczych 
w obrębie kilku ostatnich lat, 
największe spadki odnotowu-
jemy wśród fi rm działających 
w sektorze rolnictwo, leśnic-
two, łowiectwo i  rybactwo 

(o 14 %). Najprężniej rozwija 
się sektor edukacji (wzrost 
o 26 %) oraz administrowa-
nie i działalność wspierająca 
(wzrost o 25%). W ostatnich 
latach nakłady inwestycyjne 
badanych przedsiębiorstw 
województwa, były jednymi 

z najniższych w kraju i oscy-
lowały nieznacznie ponad 1% 
wartości krajowej.

Największe nakłady inwe-
stycyjne na środki trwałe 
poniesiono na masywy, urzą-
dzenia techniczne i narzędzia 
(około 60%).

Czy tego typu czujniki zostaną zamontowane także w Lubawie?
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Mateusz Szauer

Bernadeta Hordejuk, przewod-
nicząca sejmiku województwa 
warmińsko-mazurskiego 
w Olsztynie
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O G Ł O S Z E N I E
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 Skarbu Państwa, 
oznaczonej w ewidencji gruntów numerem działki 226/9 o powierzchni 
0,0213 ha, położonej w obrębie Dobrzyki, Gmina Zalewo, która przezna-

czona jest do dzierżawy w trybie bezprzetargowym na okres 3 lat.
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Nr 53/2019  BURMISTRZ MIESZKAŃCOM

BIULETYN GMINY KISIELICE

OSP Jędrychowo z nowym wozem bojowym 
o wartości około 800 tysięcy złotych!
Po wieloletnich staraniach fabrycznie nowe GBA Iveco Euro-

Cargo 150-320/Moto-Truck trafi ł do Jędrychowa. Druhowie z tej 
jednostki od lat zabiegali o taki zakup i jak widać, upór przyniósł 
oczekiwany rezultat. Ileż było zamieszania z dotacjami na ten 
pojazd, wiedzą tylko ci, którzy byli zaangażowani w tę sprawę, 
jednak już jest i cieszmy się z tego. Niech dobrze nam służy nowy 
nabytek. Okazją, by zaprezentować nowy nabytek mieszkańcom 

Jędrychowa i innym zainteresowanym sympatykom OSP, było ze-
branie sprawozdawczo-wyborcze, które odbyło się w dni 16 lutego. 
W planach jest również ofi cjalna uroczystość z okazji przekazania 
druhom pojazdu, prawdopodobnie z udziałem Marszałka Wo-
jewództwa Warmińsko-Mazurskiego Gustawa Marka Brzezina, 
ale szczegóły w tym zakresie jeszcze nie są znane.

Miasteczko ruchu drogowego oraz bezpieczne 
przejścia dla dzieci z naszych szkół
Do Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie, w ramach programu 

„Ograniczanie przestępczości i zachowań aspołecznych”, zostały 
złożone dwa projekty. Pierwszy z nich to - „Rozbudowa miastecz-
ka ruchu drogowego w Centrum edukacji rowerowej dla uczniów 
szkół podstawowych w Goryniu, Kisielicach i Łęgowie z gminy 

Kisielice”. Projekt jest rozwinięciem i uzupełnieniem projektu, 
pn. Centrum Edukacji Rowerowej w gminie Kisielice. W mia-
steczku ruchu drogowego ćwiczone będą umiejętności niezbędne 
do bezpiecznego poruszania się po drogach (rondo, sygnalizacja 
świetlna, przejścia dla pieszych, skrzyżowania, przejazd kolejo-
wy z zaporami i bez zapór) oraz podstawowe manewry na dro-
dze (mijanie i omijanie, zatrzymanie i włączanie się do ruchu). 
W ramach działań wzbogacone zostanie wyposażenie pracowni 
dydaktycznej o 10 komputerów. Umożliwią one rozwiązywanie 
testów z przepisów ruchu drogowego w formie elektronicznej 
przez co zwiększą atrakcyjność prowadzonych zajęć. Spraw-
dzanie zdobytych umiejętności odbywać się będzie praktycznie. 
W oparciu o powstałą bazę, utworzona zostanie Młodzieżowa 
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Drużyna Ratownicza, która będzie brała udział w zajęciach szko-
leniowych razem ze strażakami z Ochotniczej Straży Pożarnej. 
Dodatkowo zorganizowany zostanie kurs pierwszej pomocy 
przedmedycznej dla mieszkańców gminy Kisielice, zajęcia te 
będą odbywały się w świetlicach wiejskich.

Drugi z projektów „Bezpiecznie przejścia – bezpieczne dziec-
ko. Bezpieczne przejście dla pieszych w szkołach Kisielice, 
Łęgowo”, zakłada utworzenie aktywnego przejścia z doświe-
tleniem poprawi bezpieczeństwo uczniów. Piesi będą wi-
doczni na przejściu bez względu na warunki atmosferyczne 
i oświetlenie. Zastosowanie systemu ELLUMIN spowoduje, 
że w momencie zbliżania się pieszych do przejścia urucho-
miona zostanie automatycznie sygnalizacja w postaci świe-
cącego znaku „Agatka” i migających naprzemiennie świateł 
sygnalizacyjnych. W ten sposób kierowca uzyska informacje 
o wejściu dziecka na przejście.

Współpraca się opłaca
Podpisano z   Iławską Izbą Gospodarczą  w  Iławie umowę 

o współpracy w zakresie przeprowadzenia staży zawodowych dla 
uczestników projektu: „Młodzi i aktywni na lokalnym rynku pra-
cy”. Staż trwa 3 miesiące: od 4 lutego do 18 maja. Po zakończeniu 
stażu planowane jest zatrudnienie na okres 3 miesięcy i na co 
najmniej ½ etatu umowa o pracę. Natomiast 4 lutego tego roku 
podpisano umowę z Powiatowym Urzędem Pracy w Iławie  na 
prace publiczne. Zatrudniono informatyka do pracy w  urzędzie, 
który został zatrudniony na  6 miesięcy  i po zakończeniu umowy 
z PUP będzie zatrudniony na  3 miesiące. 

Nowe regulacje w „gospodarce śmieciowej”
Rok 2019 będzie wymagający pod względem zmian w zakresie 

gospodarki odpadami. W nadchodzących miesiącach nie zabrak-
nie regulacji prawnych, które zgodnie z wymogami muszą być 
wprowadzone przez samorządy (obowiązek ten nakłada ustawo-
dawca). Wraz z nadejściem Nowego Roku, w drodze przetargu 
został wyłoniony odbiorca odpadów, którym pozostaje fi rma 
SPOMER. Najkorzystniejsza oferta wyłoniona w przetargu jest 
o ponad 100 tysięcy wyższa od ubiegłorocznej. Dlatego z dniem 
1 lutego została podpisana umowa z na odbiór odpadów już na 
nowych warunkach. W związku z nowymi regulacjami dotyczą-
cymi gospodarki odpadami komunalnymi, magistrat musiał do-
konać korekty deklaracji za odbiór odpadów, w związku z tym 
przygotowano dane do druku nowych książeczek opłat. Wraz ze 
zmianą ustawy zmieni się wysokość opłaty za odbiór odpadów 
komunalnych, planowany jest wzrost ceny o 1,90 zł od osoby. 

Analiza pracy Miejsko-Gminnej Biblioteki 

Publicznej w Kisielicach
W związku z planowanymi zmianami kadrowymi, które na-

stąpią z końcem roku 2019, związane jest to z tym, iż wszy-
scy pracownicy w IV kwartale nabywają prawo do emerytury. 
Zmiany personalne i organizacyjne planowane są od roku 
2020. Jednak, aby przygotować jednostkę do reorganizacji, 
już w tym roku musimy podjąć działania celem zapewnienia 
ciągłości pracy biblioteki. Zakres czynności:

• przeprowadzenie skontrum zbiorów bibliotecznych w Bi-
bliotece w Kisielicach i jej fi lii w Jędrychowie i Goryniu;

• przygotowanie planu pracy i budżetu biblioteki i jej fi lii 
na nowy rok;

• przygotowanie i wdrożenie pracownika do pracy w bibliotece, 
który będzie już znał zasady pracy biblioteki i będzie mógł pokie-
rować pracą jednostki w przypadku nierozstrzygnięcia konkursu 
naboru na stanowiska bibliotekarzy i Dyrektora biblioteki,

• zostało zawarte porozumienie o przeniesieniu pracownika 
samorządowego do innej jednostki organizacyjnej (MGBP) 
na podstawie art. 22 ustawy o pracownikach samorządowych. 
W związku z tym od 11 lutego nastąpiła zmiana w sekretariacie 
magistratu, w drodze konkursu stanowisko kancelaryjno-tech-
niczne obejmie nowa pracownica.

Kapitalny remont w kisielickiej bibliotece

Przeniesienie zbiorów bibliotecznych do kisielickiej Arkadii 
rozpoczęło prace remontowe w  Miejsko-Gminnej Bibliotece 
Publicznej w Kisielicach. Zakres prac będzie obejmował remont 
pomieszczeń bibliotecznych dla dzieci i dorosłych i pomieszczeń 
biurowych oraz utworzenie sali komputerowej. Przebudowany 
zostanie również ciąg komunikacyjny, gdzie zostanie utworzona 
galeria na okolicznościowe wystawy. Roboty obejmować będą 
także wymianę stolarki drzwiowej,  instalacji elektrycznej oraz 
częściowo centralnego ogrzewania. Odświeżone zostaną ściany, 
na których w tej chwili położone są nieestetyczne płyty wiórowe. 
Zakupione będą również nowe regały do wypożyczalni, a także 
stoliki i krzesła do czytelni prasy. Biblioteka, od niemal 30 lat, 
czyli od momentu przeniesienia jej na ulicę Polną w Kisielicach, 
nie była poddawana większym pracom remontowym, jedynie 
w roku 2015 wykonano remont bibliotecznych toalet, bo były 
w tragicznym stanie. Dziś aż 100 tysięcy złotych pozwoli kom-
fortowo i estetycznie korzystać z zasobów czytelniczych MGBP. 
Bibliotekarki są bardzo zadowolone, że zauważono potrzeby 
biblioteki i nie spodziewały się tak dużego remontu ich miejsca 
pracy. Jak same mówią, po odnowieniu tego miejsca spodzie-
wają się zwiększenia ilości odbiorców zarówno czytelników, jak 
również osób korzystających z sali komputerowej. 

Dystrybucja żywności 
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kisielicach 

informuje, że żywność dostarczana w ramach Programu Ope-
racyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfi nansowa-
nego z Europejskiego Funduszu Pomocy

Najbardziej Potrzebującym, będzie wydawana w następują-
cych dniach z podziałem na miejscowości:

• 26 lutego 2019 roku w godzinach 9:00 - 14:00 dla miej-
scowości: Trupel, Wola, Ogrodzieniec, Jędrychowo, Łęgowo, 
Stary Folwark, Nowy Folwark, Klimy, Pławty Wielkie, Łody-
gowo, Butowo, Biskupiczki.

• 27 lutego 2019 roku w godzinach 9:00 - 14:00 dla miej-
scowości: Kisielice, Goryń, Kantowo, Wałdowo, Krzywka, 
Sobiewola, Limża.

Warto nadmienić, że już niemal 1000 osób korzysta z tej 
formy pomocy.

Zaproszenie na Dzień Kobiet 
8 marca, wspólnie z kisielickim ośrodkiem kultury zapraszam 

na koncert zespołu Studio Listopad, dedykowany w szczegól-
ności Paniom z okazji Dnia Kobiet. Koncert rozpocznie się 
o godzinie 18.00 w sali Gminnego Centrum Reagowania. Nie 
zabraknie niespodzianek, serdecznie zapraszamy! 

Rafał Ryszczuk - Burmistrz Kisielic, tel. 791 085 405 
e-mail: rafalryszczuk@interia.pl
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Grzegorz Piwowarczyk: Praca na SOR      
czasem przypomina walkę na poligonie
Rozmowa z lek. med. Grzegorzem Piwowarczykiem, koordynatorem Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Powiatowym 

Szpitalu im. Wł. Biegańskiego w Iławie, specjalistą medycyny ratunkowej oraz specjalistą chorób wewnętrznych.

Szpitalny Oddział Ratunkowy 
jest miejscem całodobowej 
opieki medycznej, tej wyma-
gającej pilnej interwencji 
medycznej. Co to sformuło-
wanie dokładnie oznacza?
— Szpitalne Oddziały Ra-

tunkowe zostały stworzone 
celem diagnostyki i  leczenia 
pacjentów kierowanych do 
szpitala przez zespoły ra-
townictwa medycznego oraz 
chorych zgłaszających się 
do szpitala bez skierowania 
w stanie nagłego zagrożenia 
zdrowotnego. Są to chorzy 
wymagający pilnej pomocy 
medycznej, a  zwłoka w  tych 
przypadkach mogłaby wpły-
nąć niekorzystnie na rokowa-
nie co do wyleczenia – są to 
pacjenci po utratach przytom-
ności, z bólami w klatce pier-
siowej, dusznością, zaburze-
niami krążenia mózgowego 
oraz druga grupa pacjentów 
– wymagających diagnosty-
ki niezbędnej do określenia 
postępowania medycznego, 
mam tu na myśli pacjentów 
po urazach. W SOR wykonu-
jemy wstępną diagnostykę, 
wdrażamy leczenie i decydu-
jemy wspólnie z  lekarzami 
dyżurnymi innych oddziałów 
o dalszym losie pacjenta.

Czy świadomość charakteru 
takiego oddziału jak SOR 
według Pana rośnie czy wciąż 
jest na poziomie, powiedzmy 
niezadowalającym? Nie jest 
bowiem tajemnicą, że na SOR 
przychodzą czasem pacjenci, 
którzy spokojnie mogliby 
odbyć wizytę u lekarza Pod-
stawowej Opieki Zdrowotnej 
(lekarza rodzinnego) bądź 
w „Ambulatorium”.
— Z mojego doświadczenia 

są dwie grupy pacjentów: pa-
cjenci, którzy są chorzy i wy-
magają pilnych interwencji 
w  naszym oddziale, często 
niepotrzebnie zwlekają mając 
niepokojące objawy i robią to 
dlatego, by nie niepokoić per-

sonelu medycznego  (pozdro-
wienia dla starszego pana, 
który podczas jazdy rowerem 
poczuł ból za mostkiem i nie 
chcąc wzywać karetki, prze-
jechał jeszcze kilkanaście ki-
lometrów z zawałem mięśnia 
sercowego samodzielnie do-
cierając do szpitala) oraz dru-
ga grupa, pacjentów, w pełni 
świadomych, iż mogą w SOR 
w dość krótkim czasie uzyskać 
pomoc medyczną i mieć wy-
konany komplet badań, który 
ambulatoryjnie mieliby wyko-
nany w ciągu roku, dlatego też 

z rozmysłem potrafi ą kłamać, 
zmyślać dodatkowe objawy, 
„urazy sprzed tygodnia wy-
darzyły się nagle dziś rano”. 
Często wynika to z trudności 
dostania się do lekarza ro-
dzinnego. Są tego różne przy-
czyny.

Powtórzmy zatem raz jesz-
cze, z jakimi schorzeniami czy 
dolegliwościami należy kiero-
wać się na SOR, a z jakimi na 
pewno nie:

- Zgłoś się do SOR bądź 
wezwij zespół ratownictwa 
medycznego jeśli:

- masz silny ból w klatce piersio-
wej, duszność, uczucie kołatania 
serca
- straciłeś nagle przytomność
- wystąpił silny ból głowy, osła-
bienie siły mięśniowej kończyn, 
zaburzenia mowy
- doznałeś urazu i niepokoi Cię 
duży obrzęk,  deformacja, masz 
trudności z poruszaniem kończyną, 
wystąpiły wymioty po urazie 
głowy, zaburzenia równowagi bądź 
świadomości
- wystąpił silny bądź gwałtownie 
narastający ból brzucha, są trudno-
ści z oddaniem gazów, stolca

Zgłoś się do lekarza rodzin-
nego jeśli:
- potrzebujesz porady lekarskiej
- masz infekcję, gorączkę oraz 
wszelkie problemy związane z Two-
imi chorobami przewlekłymi
- potrzebujesz przedłużyć recepty
- kleszcza może usunąć pielęgniar-
ka w gabinecie zabiegowym POZ

Co w sytuacji, gdy pacjent 
sam nie potrafi  ocenić 
nawet wstępnie, jaki poziom 
zagrożenia zdrowia i życia, 
stanowi dolegliwość, która 
właśnie go dotknęła?

— Pacjent nie jest leka-
rzem i  nie musi sam sobie 
stawiać diagnozy w  przy-
padku wystąpienia objawów 
chorobowych. W przypadku 
wątpliwości co do pilności 
interwencji medycznej może 
skontaktować się ze swoją 
przychodnią i  porozmawiać 
ze swoim lekarzem rodzin-
nym lub pielęgniarką, bądź 
po godz. 18:00 w dni powsze-
dnie oraz święta z  lekarzem 
dyżurnym Nocnej Świątecz-
nej Pomocy Ambulatoryjnej. 
Może także skontaktować się 
z dyspozytorem medycznym 
Ratownictwa Medycznego 
pod numerem telefonu 999 
lub 112.

W mediach ostatnio głośno 
było o tzw. triagach, sys-
temie kolorowych opasek 
segregujących pacjentów 
w zależności od stopnia 
obrażeń, rodzaju zachorowań 
i rokowań na przeżycie. Są 
jeszcze SOR-y w Polsce, 
które je dopiero wdrażają. 
Natomiast   w naszym szpita-
lu działa on od czerwca 2015 
roku. Jak Pan ocenia jego 

Koordynator Szpitalnego Oddziału Ratunkowego, lek. Med. Grzegorz Piwowarczyk. Na ścianie SOR widnieje tablica przedstawiająca triage, 
system kolorowych opasek segregujących pacjentów w zależności od stopnia obrażeń, rodzaju zachorowań i rokowań na przeżycie…
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celowość i czy sprawdza się 
on w praktyce?
— Triage, czyli segrega-

cja medyczna pacjentów 
jest niezbędna, aby pomoc 
udzielana pacjentom była 
ukierunkowana w pierwszym 
rzędzie na chorych w stanie 
bezpośredniego zagrożenia 
życia, tacy pacjenci uzyskują 
priorytet czerwony, pacjenci 
oznaczeni priorytetami żół-
tym, zielonym i  niebieskim 
oczekują na zbadanie przez 
lekarza w dalszej kolejności. 
Czas oczekiwania określo-
ny w danym priorytecie jest 
maksymalnym czasem ocze-
kiwania na badanie lekarskie 
i zazwyczaj udaje się szybciej 
zbadać pacjenta. Faktycznie 
triage funkcjonuje w naszym 
szpitalu od dosyć dawna 
i sprawia, iż nasza praca jest 
uporządkowana. Jeśli pa-
cjent trafi a do Oddziału i nie 
otrzymuje opaski, to znaczy, 
że czas oczekiwania na ba-
danie lekarskie jest relatyw-
nie krótki.

W jakich okresach w roku, 
SOR w szpitalu powiatowym 
w Iławie, przyjmuje najwię-
cej pacjentów?
— Szpital Powiatowy w Iła-

wie jest unikalny w  ska-
li kraju. Będąc szpitalem 
powiatowym świadczymy 
usługi medyczne w  zakre-
sie kardiologii inwazyjnej, 
leczenia udarów, psychia-
trii i innych podstawowych 
dziedzin medycyny. SOR 
jest jedynym na obszarze 
Mazur Zachodnich. Leczy-
my pacjentów nie tylko z po-
wiatu iławskiego, ale także 
nowomiejskiego, ostródzkie-
go, działdowskiego czy na-
wet brodnickiego. Przekłada 
się to na liczbę pacjentów 
zaopatrywanych w  SOR. 
Dobowo jest to od 30 do 50 
pacjentów. Wynik porówny-
walny ze Szpitalem MSWiA 
w Olsztynie. Najtrudniejszy 
okres dla naszego oddziału 
to jednak okres wakacji. Iła-
wa jako miasto turystyczne 
przyciąga wielu rodaków 
do wypoczynku w pięknych 
okolicznościach przyrody. 
Sprawia to, iż w okresie wa-
kacyjnym ilość pacjentów 
wzrasta o ok. 30%. Rocznie 
hospitalizujemy ponad 11 
tysięcy pacjentów.

Praca na Szpitalnym Oddzia-
le Ratunkowym to zajęcie 
podwyższonego ryzyka także 
dla personelu. Sytuacji kry-
zysowych jest dużo, bywa, że 
w stosunku do personelu kie-

rowana jest agresja słowna 
i fi zyczna. Jak sobie radzicie 
w takich przypadkach?
— Niestety coraz częściej 

spotykamy się z  agresją ze 
strony pacjentów, nie tylko 
słowną, ale także fizyczną. 
Swobodny dostęp do uży-
wek wszelkiego rodzaju 
sprawia, iż wielu pacjen-
tów pod wpływem alkoholu, 
narkotyków, dopalaczy nie 
kontroluje swoich zacho-
wań. Zdarzyły się przypad-
ki pobicia personelu, znisz-
czenia sprzętu medycznego, 
gróźb karalnych. W  wielu 
przypadkach musimy li-
czyć na siebie, ale muszę też 
podkreślić dobrą współpra-
cę z iławską policją, w sytu-
acjach kryzysowych możemy 
liczyć na kolegów i koleżanki 
z  policji. W  ekstremalnych 
sytuacjach unieruchomienie 
w pasach nie jest przeszko-
dą dla pacjenta pod wpły-
wem dopalaczy.

Czy w związku ze stresują-
cym charakterem pracy nie 
ma problemów ze skomple-
towaniem personelu na ten 
oddział? Jaka jest aktualna 
obsada SOR-u?
— Personel naszego od-

działu to grupa ludzi z pa-
sją. Dobrze wyszkolonych, 
chętnych do pracy w trud-
nych warunkach. Czasem 
przypomina mi walkę na 
poligonie. Miałem już sytu-
ację, gdy prowadziłem re-
animację, wjeżdżał pacjent 
po kolejnej reanimacji, ko-
lejny z dusznością, kolejny 
z bólem w klatce piersiowej, 
a na korytarzu czekało kil-
kunastu pacjentów z uraza-
mi. Mózg musi pracować 
na pełnych obrotach, de-
cyzje trzeba podejmować 
natychmiast, nie jesteśmy 
w stanie wszystkiego prze-
widzieć. Praca w stresie nie 
jest dla każdego. Na dyżu-
rze zazwyczaj jest dwóch 
lekarzy i cztery osoby z per-
sonelu pielęgniarskiego 
i ratowniczego. Znaleźć 
chętnych na dyżury coraz 
trudniej – bardzo duże ry-
zyko zawodowe, ciężka pra-
ca, nie ma czasu odpocząć, 
czasem także zjeść lub się 
umyć.   Nie ma szans na 
cieplutką emeryturę, bo 
po prostu można do niej 
nie dożyć. Wiele osób mi 
doradza, aby sobie już od-
puścić i  znaleźć spokojną 
pracę. Ale na razie jeszcze 
mi się chce…

 Życie Powiatu Iławskiego

To zupełna nowość w Szpitalu!
Dzienny Oddział Psychiatryczny zaprasza pacjentów

Personel psychiatrii Powiatowego Szpitala im. Wł. Biegańskiego w Iławie. Na zdjęciu od lewej: Irena Ewa Rozmanowska - pielęgniarka 
oddziałowa Oddziału Psychiatrycznego,  Monika Ślizewicz – pracownik socjalny, Małgorzata Matej – terapeuta zajęciowy, Maria Puchniarz 
– terapeuta zajęciowy, Anna Betley – Duda – koordynator oddziału, lekarz specjalista psychiatra, seksuolog, Janina Janikowska – psycholog 
kliniczny, Beata Komacka – terapeuta zajęciowy. 

W Powiatowym Szpitalu im. 
Władysława Biegańskiego 
w Iławie rozpoczyna  działal-
ność Dzienny Oddział Psychia-
tryczny. To zupełna nowość, 
która ma poprawić sytuację 
osób chorujących psychicznie, 
takich które nie wymagają 
hospitalizacji w oddziale cało-
dobowym.

Chcemy zaoferować 
uczestnictwo w  za-
jęciach  w  oddziale 

dziennym psychiatrycz-
nym, który jest przezna-
czony do kompleksowego 
diagnozowania, leczenia, 
terapii i rehabilitacji osób 
z  zaburzeniami psychia-
trycznymi  wymagającymi 
fachowej pomocy, wykra-
czającej poza możliwości 
Poradni Zdrowia Psychicz-
nego, ale nie potrzebują-
cych całodobowej opieki 
szpitalnej  -   tłumaczy                                                                                                                                       
terapeutka Maria Puch-
niarz. – Warunkiem 
przyjęcia na oddział  jest 
skierowanie od lekarza 
psychiatry bądź lekarza 
rodzinnego, również od 
lekarzy prowadzących pry-
watną praktykę. 

Osoby 

zainteresowane 

prosimy o kontakt  

z pielęgniarką 

oddziałową Ireną 

Ewą Rozmanowską,  

nr tel. 89 644 97 47. 

Zajęcia w Dziennym Oddzia-
le Psychiatrycznym  odbywają 
się od poniedziałku do piątku, 
w godzinach od 9:00 do 14:00. 
Oddział zapewnia uczestni-
kom obiad, kawę, herbatę i co 
ważne, wiele ciekawych zajęć. 
Po godzinie 14 pacjenci wra-
cają do domu. 

Co konkretnie oferuje Dzien-
ny Oddział Psychiatryczny? 

* Psychoterapię grupową 
i indywidualną, trening umie-
jętności społecznych, aser-
tywności, terapie zajęciową 
(rękodzieło), arteterapię (za-
jęcia plastyczne) oraz trening 
kulinarny (do dyspozycji jest 
dobrze wyposażona i  piękna 
kuchnia). W zależności od po-
trzeb będzie możliwość zorga-

nizowania spotkania z pracow-
nikiem socjalnym  z MOPS-u, 
radcą prawnym czy położną. 
Na zewnątrz psychiatria dys-
ponuje pięknym terenem re-
kreacyjnym, z grillem i ławecz-
kami usytuowanymi wśród 
zieleni.  Wszystko to jest także 
do dyspozycji pacjentów, a jak 
wiadomo wiosna już  wkrótce. 
W  samym oddziale znajdują 
się dwa gabinety  dla specjali-
stów, trzy  sale terapeutyczne 
(w tym jedna kuchnia).  

- Wszystko po to, by ułatwić 

osobom chorującym funkcjo-
nowanie w życiu zawodowym , 
społecznym i rodzinnym – do-
daje Maria Puchniarz. – Gru-
pa jest na tę chwilę otwarta, 
gdyż spotkania rozpoczęło 
około 10 osób. Docelowo może 
to być nawet do 20 osób. Za-
tem serdecznie zapraszamy. 

Ważna informacja! Pacjenta-
mi Dziennego Oddziału Psy-
chiatrycznego nie mogą być 
osoby z  chorobą alkoholową 
i osoby z upośledzeniem inte-
lektualnym. 

STATYSTYKI STYCZEŃ 2019 r. – Liczba leczonych 

- Oddział Chorób Wewnętrznych  - ponad 160 
- Oddział Pediatryczny  – ponad 120
- Oddział Chirurgiczny Ogólny  - 100
- Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej  – ponad 100
- Oddział Ginekologiczno—Położniczy z Pododdziałem 
   Neonatologicznym  – około 300
- Oddział Neurologiczny  – około 60
- Oddział Udarowy  - 40
- Oddział Psychiatryczny  – około  80
- Oddział Terapii Uzależnienia od Alkoholu  – około 50
- Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii  - 10
- Oddział Rehabilitacyjny z  Pododdziałem Rehabilitacji 
   Neurologicznej  – około 30
- Oddział Rehabilitacji Kardiologicznej  - około 20
- Oddział Okulistyczny jednego dnia  - ponad 40
- Szpitalny Oddział Ratunkowy  – około 950. 

Fo
t. 
Ża

ne
ta

 J
oń

cz
ak



10  ŻYCIE POWIATU IŁAWSKIEGO22.02.2019GMINA IŁAWA

Powstaną Otwarte Strefy Aktywności   

W Wikielcu powsta-
nie Otwarta Stre-
fa Aktywności 

w wariancie rozszerzonym. 
Zamontowana będzie si-
łownia plenerowa, w  skład 
której wejdzie 6 urządzeń 
(4 urządzenia pojedyncze i 2 
podwójne). Będzie również 
zbudowana strefa relaksu, 
która będzie wyposażona 
w 5 ławek z oparciem, stolik 
szachy/warcaby, stół do te-
nisa, dwa stojaki na rowery 
i  kosz na śmieci. Ponadto 
mieszkańcy będą mogli sko-
rzystać z placu zabaw, który 
będzie się składał z: dużego 
i małego zestawu sprawno-
ściowego, zestawu zręczno-
ściowego trójbocznego, po-
mostu wiszącego, 2 bujaków 
na sprężynie i tablicy infor-
macyjnej z regulaminem ko-
rzystania z urządzeń. Całość 
będzie ogrodzona i zostaną 
nasadzone krzewy.

W  Gałdowie, Szymbarku 
oraz Tynwałdzie powstaną 
Otwarte Strefy Aktywności 
w wariancie podstawowym. 
Zostaną zbudowane strefy 
relaksu wyposażone w 3 ław-
ki z oparciem, stół do teni-
sa, 5- stanowiskowy stojak 
na rowery i kosz na śmieci. 
Zamontowane zostaną rów-
nież place zabaw, które będą 
składać się z dużego zestawu 
sprawnościowego, zestawu 

zręcznościowego trójbocz-
nego, pomostu wiszącego, 
bujaka na sprężynie i tabli-
cy informacyjnej z regulami-
nem korzystania z urządzeń. 

Gmina pozyskała na ten 
cel dofi nansowanie w  ra-
mach Leader-PROW na 
lata 2014-2020 w wysokości 
126.679 zł. W chwili obecnej 
trwa procedura przetargo-
wa, podczas której zostanie 
wyłoniony wykonawca in-
westycji.

I edycja biegu 
„Zasuwaj” już za nami
W  minioną niedzielę 

(17.02) odbyła się I  edycja 
biegu przełajowego „Zasu-
waj”. Jego organizatorami 
były trzy samorządy: gmina 

Do 31 maja br. powstaną Otwarte Strefy Aktywności aż w czterech miejscowościach naszej gminy. O Otwarte Strefy Aktywności, czyli miejsca 

służące rekreacji, uprawianiu sportu oraz sąsiedzkiej integracji wzbogacą się miejscowości: Wikielec, Gałdowo, Szymbark oraz Tynwałd. 

Zdjęcia ilustracyjne
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  w czterech miejscowościach
Susz, gmina miejska Iława 
oraz gmina wiejska Iława, 
przez teren których prze-
biegała trasa biegu. 

Punktualnie o  10.00 na 
starcie biegu w Suszu poja-
wił się komplet zawodników. 
Limit zapisów był ustalony 
na 120 osób i został on wy-
korzystany w 100 %. Trasa 
biegu przebiegała z  Susza 
przez Emilianowo, Czerwo-
ną Wodę, Babięty Wielkie, 
Ząbrowo, Kamionkę z metą 
w Iławie przy hali sportowej. 
Biegaczy do walki gorąco za-
grzewali licznie zgromadze-
ni kibice, którzy byli obecni 
nie tylko  na starcie i na me-
cie, ale także na trasie biegu.

Na mecie biegaczom wrę-
czali medale przedstawicie-
le samorządów: Burmistrz 
Iławy Dawid Kopaczew-
ski, Z-ca Burmistrza Su-
sza Zdzisław Zdzichowski, 
Wójt Gminy Iława Krzysz-
tof Harmaciński oraz Z-ca 
Wójta Gminy Iława Andrzej 
Brach. Zakończenie Biegu 
i  wręczenie pucharów od-
było się w  hali sportowej. 
Zwycięzcą biegu z  czasem 
01:34:44  został pochodzą-
cy z  Iławy Adrian Przyby-
ła, natomiast najszybszym 
biegaczem z  Gminy Iława 
została Grażyna Bulik z La-
seczna. Wszyscy uczestnicy 
biegu otrzymali medale oraz 
drobne upominki, a zwycięz-
cy otrzymali okolicznościo-
we puchary. 

Tak udana impreza nie 
mogłaby się udać bez zaan-
gażowania ludzi. W organi-
zację biegu poza głównymi 
organizatorami włączyli się 
iławscy biegacze z Radosła-
wem Etmańskim na czele, 
Mariusz Wilk z  Zarządu 
Jezioraka, strażacy ochot-
nicy z OSP Susz, Iława oraz 
Ząbrowo. Podziękowania 
należą się również osobom, 
które obsługiwały punkty 
żywieniowe na trasie biegu, 
w szczególności Pani Dyrek-
tor i  pracownikom Szkoły 
Podstawowej w  Ząbrowie, 
Iławskiej Grupie Ratow-
nictwa, wszystkim służbom 
i  wolontariuszom, którzy 

pomagali przy zabezpiecze-
niu trasy.

Entuzjastom biegania 
mamy również do przeka-
zania dobrą wiadomość. 
Na spotkaniu podsumowu-
jącym bieg włodarze wszyst-
kich trzech samorządów 
jednogłośnie wyrazili chęć 
organizacji Biegu „Zasuwaj” 
w przyszłym roku.

I BIEG SUSZ-IŁAWA “ZASUWAJ” 
17.02.2019 Dystans: 27KM

WYNIKI
MĘŻCZYŹNI 1. Adrian Przybyła 
(01:34:44) 2. Karol Kowalski 
(01:37:51) 3. Marcin Góralski 
(01:38:50)

KOBIETY 1. Małgorzata Tuwalska 
(01:54:11) 2. Grażyna Bulik 
(02:05:01) 3. Beata Sierdzińska 
(02:08:33)

Piłkarze Wikielca 
z Pucharem Wójta
W minioną sobotę (16.02) 

w  hali sportowej Zespołu 
Szkolno-Przedszkolnego 
w Wikielcu został rozegrany 
tradycyjny Turniej Piłkarski 
o Puchar Wójta Gminy Iła-
wa. W  tegorocznych zma-
ganiach wzięło udział 7 ze-
społów reprezentujących: 
Wikielec, Laseczno, Ząbro-
wo, Rudzienice, Frednowy, 
Szymbark oraz Tynwałd-
-Makowo.

Po zaciętej rywaliza-
cji najlepszym zespołem 
okazał się Wikielec, który 
zajął pierwsze miejsce na 
podium. Drugie miejsce 
przypadło ekipie Czar-
nych Rudzienice, a  trze-
cim miejscem zadowolić 
się musiała reprezenta-
cja LZS OHI Frednowy. 
Królem strzelców turnie-
ju został Piotr Zacharski 
(7 strzelonych bramek), 
a najlepszym bramkarzem 
został uznany  Piotr Paw-
likowski (Osa Ząbrowo).

Uczestnikom turnieju dy-
plomy oraz okolicznościowe 
puchary wręczył Wójt Gmi-
ny Iława Krzysztof Harma-
ciński.

LZS otrzymał dotację
29 stycznia br. Wójt Gminy 

Iława Krzysztof Harmaciń-
ski podpisał umowę z przed-
stawicielami Gminnego 
Zrzeszenia „Ludowe Ze-
społy Sportowe” Marianem 
Szkamelskim i Remigiuszem 
Sobocińskim na realizację 
zadania publicznego pt.: Or-
ganizowanie rozgrywek piłki 
nożnej, siatkowej, koszyko-
wej, zawodów lekkoatletycz-
nych, turniejów tenisa stoło-
wego oraz masowych imprez 
rekreacyjno-sportowych na 
terenie Gminy Iława.

Na realizację ww. zada-
nia publicznego przyzna-
no dotację w  wysokości 
54.000,00 zł.

Otrzymana dotacja po-
zwoli na bardziej efektywną 
pracę GZ LZS i wpłynie po-
zytywnie na rozwój sportu 
w Gminie Iława.

Wręczono „Wyprawki 
dla Malucha”
W poniedziałek, 25 stycz-

nia   Wójt Gminy Iława 
Krzysztof Harmaciński 
wręczył „Wyprawki dla ma-
lucha”. Jest to pomoc rze-
czowa z  tytułu urodzenia 
dziecka. W jej skład wcho-
dzą m.in. pampersy, pie-
luszki, kocyk, ręcznik oraz 
zabawka edukacyjna.

Pomysłodawcą „Wyprawki 
dla Malucha” był wójt Har-
maciński, który przekazał 
je świeżo upieczonym ro-
dzicom. 

Styczniowe wyprawki 
powędrowały do 7 rodzin: 
Sylwii Cymer, Anny i Dariu-
sza Lubiejewskich, Krzysz-
tofa i Magdaleny Osasiuk, 
Anny i  Marka Piontkow-
skich, Beaty i  Zbigniewa 
Sadowskich, Bernadety 
Trojan i  Pawła Walskiego 
oraz Moniki i  Arkadiu-
sza Załuszkiewiczów.

Serdecznie gratulujemy!

Przypominamy, aby uzy-
skać świadczenie trzeba    
być mieszkańcem Gminy 
Iława oraz złożyć   wniosek 
w Gminnym Ośrodku Pomo-
cy Społecznej.

 Tekst i zdjęcia: Robert Jankowski

Na zdjęciu Wójt Gminy Iława Krzysztof Harmaciński, Przewodniczący GZ LZS Marian Szkamelski 
oraz Sekretarz GZ LZS Remigiusz Sobociński

Na zdjęciu rodzice wraz z dziećmi, Inspektor ds. świadczeń rodzinnych Edyta Brach, Kierownik GOPS 
Ewelina Tuchalska, Wójt Gminy Iława Krzysztof Harmaciński
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Nabór do szkół ponadgimnazjalnych oraz ponadpodstawowych
Drodzy Absolwenci gimnazjów oraz szkół podstawowych, 
Szanowni Rodzice,  przed Wami rekrutacja oraz początek 
zupełnie nowego rozdziału szkolnego życia. Do końca 
roku szkolnego zostało wprawdzie jeszcze kilka miesięcy, 
lecz już teraz należy podjąć działania zmierzające do 
wyboru szkoły na dalszym etapie kształcenia. Jakie 
zmiany czekają na Was w nadchodzącym roku szkolnym? 
O czym należy pamiętać podczas tegorocznej rekrutacji? 
Aby wesprzeć Was w tej niełatwej decyzji, przedstawiamy 
krótki przewodnik po tegorocznej rekrutacji oraz ofertę 
Szkół Powiatu Iławskiego. 
Bogata, różnorodna i nowoczesna tak można określić ofertę 
edukacyjną Szkół Powiatu Iławskiego. Szkoły przygotowały 
na nadchodzący rok szkolny dla swoich przyszłych uczniów 
nowe kierunki kształcenia, a także prowadzą nabory do 
już sprawdzonych zawodów, które są gwarancją dobrego 
wykształcenia, a w przyszłości zdobycia ciekawych ofert na 
rynku pracy. W szkołach przygotowano również ofertę dla 
zainteresowanych kształceniem ogólnym –liceum ogól-
nokształcące ZSO w Iławie oraz ZS w Lubawie. Każda ze 
szkół jest bardzo nowocześnie wyposażona oraz nieustannie 
rozwija swój proces dydaktyczny.
Pamiętajmy, że dokładne zapoznanie się z ofertą eduka-
cyjną szkół gwarantuje świadomy i trafny wybór dalszej 
ścieżki kształcenia.
Nabór prowadzony jest elektronicznie, ale z wnioskiem do 
szkoły I wyboru należy zgłosić się osobiście.  

Postępowania rekrutacyjne będą prowadzone w tym 
samym czasie, ale każda szkoła utworzy odrębne klasy 
dla absolwentów szkoły podstawowej i gimnazjum.
Szkoła pierwszego wyboru wprowadzi Cię do systemu wg 
Twojego wskazania.
Drogi Absolwencie pamiętaj! Chcąc dostać się do wyma-
rzonej szkoły, na liście preferencji powinieneś zamieścić 
nie tylko tę jedną, wymarzoną szkołę. Rozważ również 
plan B. Próbuj się dostać tam gdzie bardzo chcesz, ale 
zabezpiecz sobie jakieś inne możliwości, wybierając 
jeszcze 3 następne preferencje.
Zamieszczone w ulotce informacje o szkołach pozwolą Ci 
zapoznać się z ofertą każdego Zespołu Szkół, dowiedzieć 
się o współpracy ze szkołami wyższymi czy o kołach 
zainteresowań, osiągnięciach sportowych i artystycznych, 
oraz innych ciekawostkach.

Zespół Szkół im. Bohaterów 
Września 1939 Roku od pięciu lat 
zajmuje wysokie miejsca w Rankin-
gu Fundacji Edukacyjnej PER-
SPEKTYWY. Młodzież naszej szkoły 
rokrocznie bierze udział w licznych 
olimpiadach i konkursach przed-
miotowych. Laureaci otrzymują 
indeksy na wymarzone kierunki 
studiów związane z budownictwem, 
prawem i ekonomią. 
Nasza szkoła współpracuje z Firmą 
Szkoleniowo-Usługową Spawalnictwo-
-Instalatorstwo Pana Mieczysława 
Czajkowskiego w ramach projektów 
unijnych. Uczniowie biorący udział 
w kursach pozyskują dodatkowe upraw-
nienia i otrzymują certyfi katy wydawane 

w języku polskim, angielskim i nie-
mieckim, niezbędne do pracy w Polsce 
i innych krajach Unii Europejskiej.
W naszej szkole na uczniów czekają: 
bardzo dobra baza dydaktyczna, 
estetyczne gabinety przedmiotowe, 
klasy przystosowane do przed-
miotów szkolnych, biblioteka, 
czytelnia oraz świetlica, dwie sale 
gimnastyczne oraz siłownia, z której 
uczniowie  korzystają zarówno 
w trakcie lekcji wychowania fi zycz-
nego jak i na zajęciach pozalekcyj-
nych.
Do dyspozycji uczniów od września 
2019 r. będą dwie nowoczesne 
pracownie grafi ki komputerowej 
oraz modelowania i projektowania 

odzieży. Przy szkole znajduje się 
internat na 170 miejsc. 

BUDOWLANKA – „Srebrna Szkoła” w rankingu PERSPEKTYW 2019

Zespół Szkół Rolniczych w Kisielicach 
im. Stanisława i Heleny Sierakowskich zaprasza!

ZOSTAŃ UCZNIEM ZESPOŁU SZKÓŁ W SUSZU I ZDOBĄDŹ ZAWÓD,        

Nasza szkoła to wyjątkowe miejsce 
o wieloletniej tradycji. Położona jest 
wśród drzew, w okolicy sadu z ogro-
dem, boiska, stawu i lasu, co  sprawia, 
że nasi uczniowie czują się tu bardzo 
dobrze i mogą rozwijać swoje pasje 
i zainteresowania.
Prowadzimy nabór dla każdego 
zawodu ujętego w klasyfi kacji szkol-
nictwa zawodowego.
Przykładowe zawody:
— mechanik - operator  
pojazdów i maszyn rolniczych
— elektryk
— sprzedawca
— mechanik pojazdów samochodowych
— stolarz
— monter zabudowy 

i robót wykończeniowych
— kucharz
— fotograf
— pracownik pomocniczy 
obsługi hotelowej
— murarz
— tynkarz
— rolnik
— sprzedawca
— wizażystka
— fryzjer

Kursy 
kwalifi kacyjne:
Kwalifi kacja R.3. Prowadzenie produk-
cji rolniczej
Podbudowa programowa: gimnazjum
Kwalifi kacja R.16. Organizacja i nadzo-

rowanie produkcji rolniczej
Podbudowa programowa: szkoła średnia
Szkoła ściśle współpracuje 
z pracodawcami i przedsiębiorcami 
w regionie, dzięki czemu możemy 
zaoferować atrakcyjne miejsca odby-
wania praktyki zawodowej.

Posiadamy pełne zaplecze niezbędne 
do zdobywania wiedzy i umiejętności 
praktycznych m.in.: dwie pracownie  
komputerowe, klasy wyposażone 
w tablice multimedialne, siłownię, 
salę fi tness, bibliotekę z centrum 
multimedialnym i inne. Szkoła oferuje 
miejsca w zmodernizowanym, dobrze 
wyposażonym internacie w dwuoso-
bowych pokojach. 

KIERUNKI   KSZTAŁCENIA  NA  ROK 
SZKOLNY 2019/2020:
— LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE 
– 3- letnie po gimnazjum, 4- letnie 
po szkole podstawowej
— TECHNIKUM  LOGISTYCZNE   – 
4 -letnie po gimnazjum, 5- letnie 
po szkole podstawowej 
— TECHNIKUM   INFORMATYCZ-
NE – 4- letnie po gimnazjum, 5- 
letnie po szkole podstawowej 
— TECHNIKUM  EKONOMICZNE – 
4- letnie po gimnazjum, 5- letnie 
po szkole podstawowej
— TECHNIKUM  ŻYWIENIA I USŁUG GA-
STRONOMICZNYCH – 4- letnie po gimna-
zjum, 5- letnie po szkole podstawowej

— BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA 
– 3- letnia po gimnazjum, 3- letnie 
po szkole podstawowej:
- kucharz
- dla młodocianych pracowników: 
sprzedawca, stolarz, fryzjer, me-
chanik pojazdów samochodowych, 
elektryk, cukiernik, wędliniarz, 
monter sieci, instalacji i urządzeń 
sanitarnych; inne zgodne  z potrze-
bami uczniów
— LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE 
dla dorosłych – 3 letnie (ZAOCZNE), 
dla absolwentów zasadniczych szkół 
zawodowych  tylko dwa lata! 
— SZKOŁA POLICEALNA ( dla 
absolwentów  szkół średnich/

ponadgimnazjalnych)– 1,5 -2 
letnia: technik informatyk, technik 
administracji

SZKOŁA WIERNA DZIEDZICTWU
Zespół Szkół im. Ireny Kosmow-
skiej w Suszu to szkoła z ponad 
50-letnią tradycją. W roku szkolnym 
2018/2019 otrzymaliśmy prestiżowy 
Certyfi kat „Szkoła Wierna Dziedzic-
twu”. Przyznanie certyfi katu jest 
ukoronowaniem podejmowanych 
przez uczniów i nauczycieli działań, 
które mają wpływ na  kształtowanie 
tożsamości narodowej, upowszech-
nianie wiedzy na temat polskiej 
historii, kultury, tradycji.

CO? KIEDY? PO GIMNAZJUM
Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyj-
nego na rok 2019/2020 do klas pierwszych publicz-
nych szkół ponadgimnazjalnych: dotychczasowych 
trzyletnich liceów ogólnokształcących i czteroletnich 
techników oraz klas pierwszych publicznych szkół 
ponadpodstawowych-branżowych szkół I stopnia

CO? KIEDY? PO SZKOLE PODSTAWOWEJ
Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego 
na rok 2019/2020 do klas pierwszych publicznych 
szkół ponadpodstawowych: czteroletnich liceów ogól-
nokształcących i pięcioletnich techników, trzyletnich 
branżowych szkół I stopnia 
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Zespół Szkół im. Konstytucji 3 
Maja w Iławie to szkoła z bardzo 
bogatą ponad 70-letnią tradycją. 

Kierunki kształcenia 
na podbudowie gimnazjum:
• Technikum hotelarskie – 4 letnie
• Technikum pojazdów 
samochodowych – 4 letnie
• Technikum handlowe – 4 letnie
• Technikum żywienia i usług 
gastronomicznych – 4 letnie
• Technikum organizacji reklamy 
– 4 letnie
• Szkoła Branżowa I Stopnia 
– 3 letnia
• Liceum Ogólnokształcące dla 
dorosłych na podbudowie ZSZ 

Kierunki kształcenia 
na podbudowie szkoły 
podstawowej:
• Technikum technologii żywności 
(nowy kierunek!!!) – 5 letnie
• Technikum hotelarskie – 5 letnie
• Technikum pojazdów 
samochodowych – 5 letnie
• Technikum handlowe – 5 letnie
• Technikum żywienia i usług 
gastronomicznych – 5 letnie
• Technikum organizacji reklamy 
– 5 letnie
• Szkoła Branżowa I Stopnia 
– 3 letnia
• Liceum Ogólnokształcące dla 
dorosłych na podbudowie ZSZ 

TECHNIK TECHNOLOGII ŻYWNOŚCI 
(nowy kierunek!!!)
Absolwent zdobędzie umiejętność 
opracowania nowych produktów 
żywnościowych i technologii, 
organizowania i nadzorowania 
procesu  produkcji produktów 
żywnościowych na powierzonym 
odcinku produkcji. Technolog bada 

nowoczesne techniki i technologie 
oraz opracowuje różne asorty-
menty produktów żywnościowych. 
Obsługuje maszyny i urządzenia 
stosowane w produkcji wyrobów 
spożywczych. Po ukończeniu 
szkoły technik technologii żywno-
ści wykonuje pracę w zakładach 
przemysłu spożywczego. 

SZKOŁA BRANŻOWA I STOPNIA
W okresie całego 3-letniego cyklu 
kształcenia uczniowie  zdobywają 
wiedzę oraz praktykę w warun-
kach naturalnych i rzeczywistych, 
a nie pozorowanej pracy; poznają 
nowoczesne technologie, materiały 
i urządzenia; tworzą więzi emocjo-
nalne z   pracodawcą oraz innymi 
współpracownikami w zakładzie 
pracy, uczą się współdziałania 
w grupie zawodowej oraz odpo-
wiedzialności za uzyskiwane wyniki 
w pracy.
Zawody w naszej szkole: Mechanik 
pojazdów  samochodowych, 
Ślusarz, Kucharz, Sprzedawca, Cu-
kiernik, Stolarz, Piekarz, Elektryk, 
Blacharz samochodowy, Elektro-
mechanik, Fryzjer, Krawiec, Monter 
– elektronik, Monter sieci instalacji 
i urządzeń sanitarnych, Murarz, 
Operator maszyn i urządzeń prze-
mysłu spożywczego i inne.

MECHANIK —  DOBRA SZKOŁA, 
DOBRY ZAWÓD, DOBRA PRACA – 
W MECHANIKU UCZYĆ SIĘ OPŁACA!

Z nami otworzysz drzwi 
do kariery!
Szkoła kładzie nacisk na zdobycie 
wysokich wyników w nauce, co jest 
gwarancją studiów na najbardziej 
prestiżowych kierunkach, ale także 
dba o dobrą atmosferę oraz komfor-
towe warunki edukacji. Nasi ucznio-
wie mogą szczycić się wysokimi 
osiągnięciami w konkursach, które 
gwarantują im indeksy na uczelnie 
wyższe. Szkoła została uhonoro-
wana brązową tarczą miesięcznika 
„Perspektywy”.

Młodzież ma możliwość udziału 
w zajęciach prowadzonych przez 
wykładowców uczelni patronac-
kich - Politechniki Warszawskiej, 
Wojskowej Akademii Technicznej, 
Uniwersytetu Mikołaja Koper-
nika, Uniwersytetu Warmińsko-
-Mazurskiego, Szkoły Głównej 
Handlowej, Akademii Górniczo-
-Hutniczej. Ogromnym zainte-
resowaniem cieszą się wymiany 
zagraniczne umożliwiające 
poznanie kultury i języka naszych 
sąsiadów. To w naszej szkole 
w ubiegłym roku szkolnym odbył 
się Młodzieżowy Parlament Euro-
pejski  Państw Morza Bałtyckiego.
Jesteśmy szkołą otwarta na uczniowskie 
inicjatywy, tworzymy dobre warunki do 
rozwijania pasji i wspierania talentów. 
Liceum to szkoła przyjazna dla uczniów 
niepełnosprawnych, zarówno pod 
względem architektonicznym jak i pro-
ponowanych zajęć edukacyjnych.
Z zaproponowanych profi li klas zostaną 

utworzone te, które będą najczęściej 
wskazywane w deklaracjach przez kan-
dydatów.

PROPONOWANE PROFILE KLAS 
DLA ABSOLWENTÓW TRZECIEJ 
KLASY GIMNAZJUM:
KLASA MATEMATYCZNO-
POLITECHNICZNA
KLASA MATEMATYCZNO-
GEOGRAFICZNA
KLASA HUMANISTYCZNO-PRAWNA
KLASA BIOLOGICZNO-CHEMICZNA 
Z ROZSZERZONĄ MATEMATYKĄ
KLASA HUMANISTYCZNO-
JĘZYKOWA
KLASA BIOLOGICZNO-CHEMICZ-
NA Z ROZSZERZONYM JĘZYKIEM 
ANGIELSKIM

PROPONOWANE PROFILE KLAS DLA 
ABSOLWENTÓW ÓSMEJ KLASY 
SZOŁY PODSTAWOWEJ:
KLASA SPOŁECNO-PRAWNA
KLASA PRZYRODNICZO- 
MATEMATYCZNA
KLASA POLITECHNICZNA
KLASA MATEMATYCZNO-
GEOGRAFICZNA
KLASA HUMANISTYCZNO-
JĘZYKOWA
KLASA MATEMATYCZNO-
LINGWISTYCZNA
KLASA PRZYRODNICZO-
JĘZYKOWA
KLASA SPOŁECZNO-
PRZYRODNICZA
www. zsog.ilawa.pl   
Tel. 89 648 56 96

SUKCES JEST WYNIKIEM PRACY /
EURYPIDES /

Zespół Szkół w Lubawie to szkoła 
wyjątkowa nie tylko ze względu na 
jej specyfi czne położenie (na styku 
powiatów), ale również ze względu 
na panującą w niej atmosferę. 
Dyrekcja, nauczyciele i uczniowie 
tworzą klimat wzajemnej życzliwo-
ści i współpracy.
W roku szkolnym 2019/2020 
oferujemy kształcenie 
w następujących typach szkół:

Liceum ogólnokształcące:
— Klasa inżynieryjna
— Klasa biologiczno - chemiczna
— Klasa humanistyczna
Technikum logistyczne
Technikum ekonomiczne
Technikum elektryczne
Branżowa szkoła pierwszego 
stopnia (wszystkie zawody)
Liceum dla dorosłych.

Ponadto godną uwagi ofertą szkoły 
są warsztaty szkolne, w których 
elektrycy mogą odbyć praktyki 
przygotowujące do zawodu oraz 
pracownia kulinarna, gdzie prak-
tycznej nauki zawodu mogą uczyć 
się przyszli  kucharze i cukiernicy.
O wysokim poziomie nauczania 
w naszej placówce świadczy 
fakt, że od kilku lat uwzględniani 
jesteśmy w ogólnopolskim ran-
kingu “perspektyw”: w ubiegłym 
roku szkolnym srebrną i brązową 
tarczę przyznano naszym techni-
kom, w bieżącym roku brązową 
tarczę otrzymało liceum.
Odnosimy też sukcesy w konkur-
sach i olimpiadach zarówno na 
szczeblu powiatowym, woje-
wódzkim, jak i ogólnopolskim, 
np. W ogólnopolskim konkursie 
wiedzy o rachunkowości, wiedzy 
o podatkach, woj. Konkursie j. 
Angielskiego, kangurze matema-
tycznym. 
W bieżącym roku szkolnym 
oddano do użytku wielofunkcyjne, 
zmodernizowane boisko szkolne, 
co niewątpliwie wpływa na sukcesy 
sportowe młodzieży.
Szkoła to też miejsce działań kul-
turalnych. Koło teatralne działające 
przy ZS w Lubawie wzbogaca nasze 
uroczystości i akademie. Pozwala 
na rozwijanie zainteresowań oraz 

artystyczno - aktorskich uzdolnień 
naszych wychowanków. Wolonta-
riat uwrażliwia uczniów na sprawy 
społeczne – nasi wychowankowie 
wspierają szpital opieki długoter-
minowej, warsztaty terapii zajęcio-
wej, przedszkole miejskie.
Uczestniczymy w wielu projektach, 
przedsięwzięciach i spotkaniach. 
Od 2011 r. jesteśmy aktywnym 
członkiem w unijnym projekcie 
Comenius, a od 2017 r. W pro-
jekcie Erasmus+. W ramach 
tego projektu oraz związanej 
z tym wymianie międzynarodowej 
uczniów, gościliśmy i byliśmy 
goszczeni w Niemczech, we Wło-
szech, w Turcji, Rumunii, Hiszpanii 
i w Czechach.
“Warmia i Mazury doradztwem 
zawodowym stoi”, program “szkoła 
z klasą 2.0”, współpraca z Goethe 
Institut, czy z Energa – operator 
s.a. - to tylko niektóre z działań 
podejmowanych przez nauczy-
cieli i uczniów. Dysponujemy też 
powstałą w tym roku nowoczesną 
pracownią elektryczną, która 
w pełni odpowiada współczesnym 
wymaganiom edukacyjnym.
Ogólnopolski tydzień kariery 
i światowy tydzień przedsiębior-
czości wprowadzają uczniów 
w świat zawodów. Natomiast 
warsztaty dla gimnazjalistów 
organizowane przez nauczycieli 
z ZS w Lubawie, ukazują mło-
dzieży na czym polegają zajęcia 
praktyczne w naszej placówce. 
Z myślą o pretendowaniu do roli 
ucznia ZS w Lubawie organi-
zowany jest we współpracy 
z lubawskim cechem rzemieśl-
ników i przedsiębiorców festyn 
zawodoznawczy, 
Mamy również prężnie działający 
internat, w którym wychowawcy 
realizują zadania opiekuńczo – 
wychowawcze.
 
SZKOŁA W LUBAWIE TO SZKOŁA Z PASJĄ. OTO 

JEJ GRAFICZNY ZAPIS:

Z JAK ZAWÓD

S JAK SUKCES

W JAK WYKSZTAŁCENIE

L JAK LAUR

ZAPRASZAMY — KONIECZNIE 
ODWIEDŹ NASZĄ STRONĘ 
INTERNETOWĄ ZS.LUBAWA.PL

ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. KONSTYTUCJI 3 MAJA 
W IŁAWIE

Zespół Szkół Ogólnokształcących 
im. Stefana Żeromskiego

Zespół Szkół w Lubawie

       KTÓRY ZAGWARANTUJE CI PRACĘ!
STYPENDIA, OLIMPIADY, KONKURSY
Najlepsi uczniowie otrzymują 
STYPENDIA PREZESA RADY MINI-
STRÓW, STAROSTY 

IŁAWSKIEGO ORAZ  MOTYWACYJNE 
STYPENDIA DYREKTORA SZKOŁY.
Uczniowie technikum biorą 
udział w Olimpiadzie Wiedzy 
i Umiejętności Rolniczych 
w bloku agrobiznes (Technikum 
Ekonomiczne) oraz w bloku ga-
stronomia (Technikum Żywienia 
i Usług Gastronomicznych), 
zdobywając tytuł laureata i in-
deksy na Uniwersytet Warmińsko 
– Mazurski. 

AKTYWNOŚĆ W ŚRODOWISKU 
LOKALNYM / WOLONTARIAT
Szkoła współpracuje z Centrum Spor-
tu i Rekreacji w Suszu i uczestniczy 
w wielu wydarzeniach  realizowanych 
na terenie miasta Susz, m.in. w Biegu 
Niepodległości, Suskiej Gali Sportu, 
Biegu Tropem Wilczym, jako wolonta-
riat w Triathlonie oraz Spartakiadzie 
Osób Niepełnosprawnych.

WYJAZDY ZAWODOZNAWCZE
Zdobywanie doświadczenia to 
podstawa w nauce zawodu, dlatego 
też nauczyciele zawodu każdego roku 
organizują wyjazdy  zawodoznawcze. 
Uczniowie uczestniczą w Międzynaro-

dowych Targach Żywności WARSAW 
GASTRO SHOW  i Targach EXPO 
MAZURY (Ostróda) , wyjeżdżają 
do zakładów typu IKEA INDUSTRY  
(Lubawa), ANIMEX  (Iława), INCO VE-
RITAS (Susz) lub do portu (Gdańsk).

SPORT SZKOLNY
Zajęcia wychowania fi zycznego 
odbywają się w wymiarowej sali 
gimnastycznej, siłowni oraz na boisku 
wielofunkcyjnym, znajdującym się 
niedaleko szkoły. Nauczyciele organi-
zują mistrzostwa szkoły w siatkówce, 
koszykówce, piłce halowej. W szkole 
działa dziewczęca formacja EXODUS, 
która tworzy pokazowe układy fi tness 

. Sportowcy wyjeżdżają na zawody 
powiatowe i wojewódzkie, uzyskując 
wysokie pozycje. Uczniowie  naszej 
szkoły uczestniczą również w Ogól-
nopolskich Zawodach TRIATHLONO-
WYCH,  osiągając sukcesy w swoich 
kategoriach wiekowych. 
25 kwietnia 2019 r. ZAPRASZAMY 
NA DZIEŃ OTWARTYCH  DRZWI!

KONTAKT:
Zespół Szkół im. Ireny Kosmowskiej
ul. Wiejska 1, 14 – 240 Susz
tel.  55 2786 198, fax 55 2787 232
e-mail: zssusz@wp.pl
www.zssusz.home.pl    
http://www.facebook.com/zssusz
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Na placu przy remizie OSP 
w Redakach 1 lutego odbyło się 
uroczyste przekazanie strażakom 
z tej miejscowości nowego sa-
mochodu ratowniczo-gaśniczego 
wraz z odpowiednim osprzętem. 
Koszt zakupu pojazdu pokryła 
Gmina Susz oraz dotacja Mini-
sterstwa Spraw Wewnętrznych 
i Administracji.

W uroczystości wzięło 
udział wielu zna-
mienitych gości, 

wśród których byli m.in. 
Marszałek Województwa 
Warmińsko-Mazurskiego 
Gustaw Marek Brzezin oraz 
Wicewojewoda Warmińsko-
-Mazurski Sławomir Sadow-
ski, a także Komendant Po-
wiatowy PSP w Iławie Piotr 
Wlazłowski oraz Prezes Od-

działu Zarządu Powiatowego 
ZOSP RP w Iławie Stanisław 
Kastrau. Gminę Susz repre-
zentowali: Burmistrz Susza 
Krzysztof Pietrzykowski 
wraz ze swoim zastępcą – 
Zdzisławem Zdzichowskim, 
przewodniczący Rady Miej-
skiej Stanisław Blonkowski, 
radna Krystyna Maksimik 
oraz sołtys Redak Marlena 
Pniewska. Nie zabrakło ka-

pelana strażaków, księdza 
Ryszarda Dębskiego, który 
pobłogosławił nowe auto 
oraz licznego grona straża-
ków z  terenu Gminy Susz 
i  przedstawicieli innych 
lokalnych służb munduro-
wych. Całość dzisiejszej ce-
remonii miała bardzo uro-
czysty i ofi cjalny charakter.

Przekazany jednostce OSP 
w  Redakach samochód ra-

towniczo-gaśniczy marki 
FORD TRANSIT wraz ze 
sprzętem specjalistycznym 
został zakupiony za kwotę 
429 999,00 zł. Zadanie to 
było współfi nansowane ze 
środków publicznych, otrzy-
manych od Ministra Spraw 
Wewnętrznych i  Admini-
stracji.

Minister udzielił Ochotni-
czej Straży Pożarnej w Re-

dakach dotacji w  kwocie 
200   000,00 zł w  ramach 
realizowanego zadania pu-
blicznego pt. „Przygotowa-
nie jednostek ochotniczych 
straży pożarnych do działań 
ratowniczo-gaśniczych. Po-
zostałą kwotę, niezbędną na 
realizację zakupu w/w  sa-
mochodu, w wysokości 229  
999,00 zł przekazała Gmi-
na Susz.

Znany autor książek dla dzieci – 
Grzegorz Kasdepke, spotkał się 
z uczniami klasy IIIB Szkoły Pod-
stawowej w Suszu. To nagroda 
za zwycięstwo dzieci w konkursie 
na, związanym z projektem 
„MegaMisja”.

„MegaMisja” to ogólno-
polski program edukacyjny 
dla    szkół podstawowych, 
adresowanym do nauczycie-
li oraz dzieci w  wieku 6-10 
lat. Organizatorem progra-
mu jest Fundacja Orange. 
Celem programu jest pod-
niesienie wiedzy i  kompe-
tencji cyfrowych nauczycieli 
oraz uczniów.

Od września 2018 roku 
w  programie bierze udział 
kilkunastoosobowa grupa 

uczniów klasy III B wraz 
z  wychowawczynią, Kata-
rzyną Prus. Program ma 
charakter gry edukacyjnej. 
Dzieci spotykają się po 
lekcjach, podejmują kolej-
ne wyzwania, zdobywając 
wiedzę i umiejętności w za-
kresie mądrego i bezpiecz-
nego    poruszania się po 
świecie nowych technolo-
gii. Zadania wykonywane 
przez uczniów zaowocowały 
wieloma nagrodami. Dzie-
ci zdobyły już duży zestaw 
materiałów plastycznych, 
książki, gry oraz tablet.

W  związku Dniem Bez-
piecznego Internetu orga-
nizatorzy programu ogło-
sili konkurs, polegający na 
zilustrowaniu hasła: „Psot-

nik na straży bezpieczne-
go Internetu”. Spośród 25 
nadesłanych ilustracji wy-
łoniono zwycięzcę, którym 
okazała się grupa dzieci ze 
Szkoły Podstawowej w Su-

szu. Nagrodą była wizyta 
ambasadora programu, 
Grzegorza Kasdepke.

Pisarz natychmiast zna-
lazł wspólny język z dziećmi. 
Uczniowie z ciekawością słu-

chały historii o życiu i pracy 
autora książek, których licz-
ne egzemplarze wzięli dziś ze 
sobą do szkoły, aby otrzymać 
autograf pana Grzegorza. 
Spotkanie, w  której udział 

wziął także Zastępca Burmi-
strza Susza Zdzisław Zdzi-
chowski oraz przedstawiciele 
dyrekcji Szkoły Podstawowej 
w  Suszu, upłynęło w  miłej 
i twórczej atmosferze.

Nowy wóz bojowy dla OSP Redaki

Spotkanie uczniów suskiej podstawówki z pisarzem

Pisarz natychmiast znalazł wspólny język z dziećmi
Znany autor książek dla dzieci – Grzegorz Kasdepke, spotkał się 
z uczniami klasy IIIB Szkoły Podstawowej w Suszu
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Kazimierz Cieślak, prezes OSP Redaki z aktem przekazania samochodu podpisanym przez 
wicewojewodę i burmistrza Susza

Przekazany jednostce OSP w Redakach samochód ratowniczo-gaśniczy marki FORD TRANSIT wraz 
ze sprzętem specjalistycznym został zakupiony za kwotę 429 999,00 zł
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Burmistrz Susza podziękował sołtysom
W związku ze zbliżającym się wielkimi krokami końcem obecnej kadencji władz sołeckich, Burmistrz Susza Krzysztof Pietrzykowski 

uroczyście podziękował sołtysom sołectw Gminy Susz oraz przewodniczącym Rad Osiedli w Suszu za pracę samorządową.

Zaproszenia na spo-
tkanie do Restauracji 
Warmianka trafi ły do 

wszystkich 29 sołtysów z te-
renu Gminy Susz oraz do 
czworga  przewodniczących 
suskich Rad Osiedli Burmi-
strzowi Susza towarzyszyli:  
Zastępca Zdzisław Zdzichow-
ski oraz Sekretarz Gminy 
Małgorzata Podogrodzka.

Zebranie rozpoczęło się 
od krótkiej części ofi cjalnej, 
podczas której Krzysztof 
Pietrzykowski podsumował 
ostatnie cztery lata. – To 
była niełatwa, ale dobra 
kadencja sołecka, za którą 
chciałbym wyrazić Pań-
stwu wdzięczność. Bardzo 
doceniam Wasze zaangażo-
wanie na rzecz współpracy 
z samorządem oraz integra-
cji środowiska lokalnego 
w Państwa miejscowościach 
– mówił Burmistrz Susza, 

wręczając każdemu z obec-
nych pisemne podziękowa-
nie za pracę samorządową 
na rzecz Gminy Susz. 

Na spotkanie z burmistrzem Susza przybyła zdecydowana większość sołtysów
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Lp.
SOŁECTWO 

OSIEDLE W SUSZU
TERMIN 

ZEBRANIA

GODZINA 
ROZPOCZĘCIA 

ZEBRANIA
MIEJSCE ZEBRANIA

1. ADAMOWO 18.02.2019 11.00 SUSKI OŚRODEK KULTURY W SUSZU

2. REDAKI 18.02.2019 17.00 ŚWIETLICA

3. PIOTRKOWO 19.02.2019 17.00 ŚWIETLICA

4. BABIĘTY WIELKIE 19.02.2019 17.00 SP W BABIĘTACH W.

5. GRABOWIEC 20.02.2019 16.00 ŚWIETLICA W CHEŁMŻYCY

6. CHEŁMŻYCA 21.02.2019 17.00 ŚWIETLICA

7. FALKNOWO 21.02.2019 17.00 ŚWIETLICA W REDAKACH

8. BRUSINY 22.02.2019 16.00 ŚWIETLICA

9. JANUSZEWO 22.02.2019 17.00 ŚWIETLICA

10. BORNICE 25.02.2019 16.00 ŚWIETLICA

11. LUBNOWY MAŁE 25.02.2019 18.00 ŚWIETLICA

12. KAMIENIEC 26.02.2019 17.00 ŚWIETLICA

13. DĄBRÓWKA 26.02.2019 17.00 ŚWIETLICA W RÓŻNOWIE

14. RÓŻNOWO 27.02.2019 17.00 ŚWIETLICA

15. ULNOWO 27.02.2019 16.30 ŚWIETLICA

16. BAŁOSZYCE 28.02.2019 17.00 ŚWIETLICA

17. ŻAKOWICE 28.02.2019 16.00 ŚWIETLICA

Lp.
SOŁECTWO 

OSIEDLE W SUSZU
TERMIN 

ZEBRANIA

GODZINA 
ROZPOCZĘCIA 

ZEBRANIA
MIEJSCE ZEBRANIA

18. JAWTY WIELKIE 01.03.2019 18.00 ŚWIETLICA

19 OLBRACHTOWO 04.03.2019 12.00 MIESZKANIE H.TEODORSKI

20. NIPKOWIE 04.03.2019 17.00 ŚWIETLICA

21. JAWTY MAŁE 05.03.2019 16.00 ŚWIETLICA W NIPKOWIE

22. BRONOWO 05.03.2019 17.00 GOSP. ROLNE BIURO BRONOWO

23. CZERWONA WODA 06.03.2019 17.00 ŚWIETLICA

24. EMILIANOWO 06.03.2019 17.00 ŚWIETLICA

25. JAKUBOWO KISIELICKIE 7.03.2019 16.00 ŚWIETLICA

26. KRZYWIEC 07.03.2019 12.00 ŚWIETLICA

27. OLBRACHTÓWKO 08.03.2019 17.00 ŚWIETLICA

28. MICHAŁOWO 12.03.2019 17.00 ŚWIETLICA W RÓŻNOWIE

29. RUDNIKI 12.03.2019 17.00 PLAC ZABAW

OSIEDLA w Suszu

1. OSIEDLE J.KORCZAKA 11.03.2019 15.00 SUSKI OŚRODEK KULTURY W SUSZU

2. OSIEDLE KOSZAROWE 13.03.2019 16.00 ŚWIETLICA UL.KOSZAROWA 15A W SUSZU

3. OSIEDLE STARE MIASTO 13.03.2019 16.00 SUSKI OŚRODEK KULTURY W SUSZU

4. OSIEDLE PRABUCKIE 14.03.2019 16.30 SUSKI OŚRODEK KULTURY W SUSZU

HARMONOGRAM TERMINÓW, GODZIN I MIEJSC ZEBRAŃ WYBORCZYCH W SOŁECTWACH I OSIEDLACH NA TERENIE GMINY I MIASTA SUSZ

Przypomnijmy, że wybory nowych władz sołeckich rozpoczynają 
się już 18 lutego i potrwają do 14 marca. Harmonogram spotkań 
wyborczych publikujemy poniżej.
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BĄDŹ BEZPIECZNY NA CO DZIEŃ 
Internet jest doskonałym źródłem 
wiedzy i dostarcza mnóstwo zaba-
wy oraz rozrywki. 7 luty był to wła-
śnie Dzień Bezpiecznego Internetu, 
któremu w tym roku przyświeca 
hasło „ Razem Zmieniamy Internet 
na Lepsze”. Dlatego wszyscy 
musimy zadbać o to by korzystanie 
z Internetu było bezpieczne.

Dynamiczny rozwój 
komunikacji elektro-
nicznej doprowadził 

do tego, że wielu z nas nie wy-
obraża sobie życia bez Interne-
tu, którego specyfi ką jest to, że 
łączy w sobie kopalnię wiedzy 
i jak mawiał Stanisław Lem - 
wielki śmietnik. Coraz łatwiej-
szy dostęp do internet poprzez 
urządzenia, z których korzysta-
my na co dzień doprowadził 
także do powstania nowego ro-
dzaju przestępstwa nazywane-
go „cyberprzemoc” (w doktry-
nie zwane cyberbullyingiem). 
Do takich działań zalicza się 
m.in. wyzywanie, straszenie, 
poniżanie kogoś w Internecie 
lub przy użyciu telefonu, ro-
bienie komuś zdjęć lub fi lmów 
bez jego zgody, ich publiko-
wanie i rozsyłanie lub podszy-
wanie się pod kogoś w  sieci. 
Cyberprzemoc jest świadomą 
szkodą, wyrządzaną za pomo-
cą środków elektronicznych 
i  może dotknąć wszystkich 
użytkowników Internetu, bez 
względu na wiek czy poziom 
umiejętności posługiwania 
się komputerem. Wszystko 
to rodzi negatywne emocje, 
głęboką frustrację, poczucie 
bezradności, a  w  skrajnych 
przypadkach może prowadzić 
nawet do prób samobójczych. 
Sprawcy cyberprzemocy mają 
wrażenie że są anonimowi, 
co pobudza i  zachęca ich do 
działania. Tymczasem organy 
ścigania w granicach obowią-
zujących przepisów prawnych 
posiadają   i korzystają z szero-
kich uprawnień pozwalających 
na gromadzenie dowodów cy-
berprzestępczości oraz iden-
tyfi kujących sprawców. Wy-
korzystywane metody pracy 
wykrywczej przy współpracy 
z operatorami sieci telefonii 
komórkowej oraz usługo-
dawcami Internetu pozwalają 
określić zarówno konkretne-
go użytkownika    jak i urzą-
dzenie, z  którego w  danej 
chwili korzystał.

Pamiętajmy!!!
— przy korzystaniu z  treści 

umieszczonych w  Internecie 
zawsze kierujmy się zdro-
wym rozsądkiem;

— nie wszystkie informacje 
znalezione w Sieci są prawdzi-
we i wiarygodne;

— zawsze korzystajmy z pro-
gramów antywirusowych;

— pamiętajmy, że dostęp 
do wielu stron internetowych 
przeznaczonych dla najmłod-
szych wymaga podania swoich 
danych. Ważne jest, aby poda-
jąc takie informacje, zawsze 
uzyskać zgodę rodziców;

— pamiętajmy o niebezpie-
czeństwie związanym z  na-
wiązywaniem nowych znajo-
mości w  Internecie o  ryzyku 
umawiania się na spotkania 
z osobami poznanymi w Sie-
ci ponieważ takie spotkanie 
z nieznajomymi może okazać 
się bardzo niebezpieczne;

Jeśli natrafi sz na treści, któ-
re według Ciebie są nielegalne 
koniecznie zgłoś to na policję. 
Dzięki takim reakcjom sta-
nowczo wpłyniesz na likwi-
dację nagannych zachowań.

Pomoc również można uzy-
skać dzwoniąc na:

— 116  111 - telefon zaufania 
dla dzieci i młodzieży

— 800 100  100 - telefon dla 
rodziców i nauczycieli w spra-
wach bezpieczeństwa dzieci

— Dyżurnet.pl    – punkt 
kontaktowy, tzw. hotline, do 
którego można anonimowo 
zgłaszać przypadki występo-
wania w Internecie treści za-
bronionych prawem takich, 
jak pornografi a dziecięca, 
pedofi lia, treści o charakterze 
rasistowskim i  ksenofobicz-
nym.  Pomoc dla młodych 
internautów, rodziców i pro-
fesjonalistów w przypadkach 
zagrożeń związanych z  ko-
rzystaniem z Internetu- Fun-
dacja Dajemy Dzieciom Siłę 
(dawniej Fundacja Dzieci 
Niczyje) www.116111.pl oraz 
www.800100100.pl

Wszelkie informacje o zagro-
żeniach związanych z Interne-
tem publikowane są w serwisie 
www.dbi.pl oraz www.dziec-
kowsieci.pl

W  lutym w  dniach 18.02-
24.02.2017 r. obchodzony 
był również Tydzień Pomocy 
Osobom Pokrzywdzonym 
Przestępstwem. Ideą tego 

przedsięwzięcia jest zwróce-
nie szczególnej uwagi społe-
czeństwa oraz instytucji pań-
stwowych i  samorządowych 
na potrzeby i prawa osób po-
krzywdzonych przestępstwem.

W  tegoroczną realizację 
przedsięwzięcia zainicjo-
wanego przez Ministerstwo 
Sprawiedliwości oprócz policji 
włączyły się także: Prokuratu-
ra Generalna, Rzecznik Praw 
Obywatelskich, Rzecznik Praw 
Dziecka, Komenda Główna 
Straży Granicznej, Naczelna 
Izba Adwokacka, Naczel-
na Izba Radców Prawnych, 
Krajowa Rada Kuratorów 
Sądowych, Krajowa Rada Ko-
mornicza oraz przedstawiciele 
organizacji pozarządowych.

Podmioty te dążą do zwięk-
szenia świadomości prawnej 
osobom, które stały się ofi a-
rą przestępstwa, organizując 
dyżury specjalistów. Pomoc 
w  formie porad jest bezpłat-
na, a udzielają jej policjanci, 
prawnicy, radcy prawni, psy-
cholodzy oraz przedstawiciele 
wszystkich wymienionych in-
stytucji.

Kim jest osoba pokrzywdzona?
Kodeks karny i inne ustawy 

zawierają katalog wielu róż-
norodnych przestępstw, wyja-
śniając jaką odpowiedzialność 
prawną ponosi sprawca tych 
czynów. W każdej sytuacji po-
pełnienia przestępstwa ochro-
ny i pomocy potrzebuje osoba 
poszkodowana, czy to w wyni-
ku pobicia, oszustwa, kradzie-
ży, doświadczania przemocy ze 
strony najbliższych. W  myśl 
art. 49 1 k.p.k. pokrzywdzo-
nym jest osoba, której dobro 
prawne zostało bezpośred-
nio naruszone lub zagrożone 
w wyniku przestępstwa

Udział w bójce 
jest karany?

Dane z 2018 r. 
wskazują, iż na 
terenie powia-
tu iławskiego 
s twierdzono 
8 przestępstw 
z  art. 158 Ko-
deksu Karnego 
-  bójka i pobi-
cie. Wyjaśnij-
my, iż bójka ma 
miejsce wtedy, 
gdy dochodzi 
do zdarzenia, 

w  którym co najmniej trzy 
osoby występują zarówno 
jako atakujący i  atakowani, 
a więc nie da się wskazać jed-
noznacznie obrońców i agreso-
rów. Przykładem bójki są tzw. 
„ustawki” kibiców piłki nożnej. 
O pobiciu natomiast mówimy 
w  sytuacji, gdy co najmniej 
dwie osoby atakują jedną lub 
więcej osób. Tym samym po-
bicie tym się różni od bójki, że 
da się odróżnić napastników 
od ofi ar, przy czym napastnicy 
mają zdecydowaną przewagę.

„Kreatywni” oszuści
Jeszcze więcej na terenie po-

wiatu iławskiego stwierdzono 
przypadków przestępstw go-
spodarczych m. in. oszustwa 
(w 2018 r. – 287), a więc dąże-
nia sprawcy do niekorzystnego 
rozporządzenia mieniem przez 
oszukaną osobę, np. poprzez 
wyłudzenie od oszukanej 
osoby pieniędzy. Wyraźnie 
rysuje się cel działania spraw-
ców tych przestępstw, którym 
najczęściej jest chęć osiągnię-
cia korzyści majątkowej, tj. 
wzbogacenia się i powiększe-
nia własnego majątku. W tej 
kategorii przestępstw wciąż 
niepokojąco często zdarzają 
się oszustwa popełniane na 
szkodę osób starszych. Prze-
stępcy posługują się różnymi 
legendami mającymi uwiary-
godnić ich, jako np. członków 
rodziny osób pokrzywdzonych. 
Jak również wzrasta liczba 
oszustw z  wykorzystaniem 
portali aukcyjnych. 

Przemoc w rodzinie
Pomimo, że dom rodzin-

ny powinien być azylem, 
istnieją domy, w  których 
mieszkańcy nie czują się 
bezpiecznie. Zagrażają im 

ich najbliżsi – współmałżo-
nek, rodzice, wnuki… Pa-
miętajmy, iż znęcanie się nad 
osobami najbliższymi jest 
przestępstwem i  jeśli jeste-
śmy jego ofi arą mamy pra-
wo szukać pomocy! Ponadto 
w Ustawie o przeciwdziałaniu 
przemocy w rodzinie pojawia 
się pojęcie przemocy w rodzi-
nie, którą jest jednorazowe 
lub powtarzające się dzia-
łanie lub zaniechanie na-
ruszające prawa lub dobra 
osobiste osób najbliższych, 
w szczególności narażających 
te osoby na niebezpieczeń-
stwo utraty życia, zdrowia, 
naruszające ich godność, nie-
tykalność cielesną, wolność, 
w  tym seksualną, powodu-
jące szkody na ich zdrowiu 
fi zycznym lub psychicznym, 
a także wywołujące cierpie-
nia i krzywdy moralne u osób 
dotkniętych przemocą.

O  przemocy fi zycznej mó-
wimy, gdy sprawca ude-
rza, kopie, popycha, dusi, 
o  przemocy seksualnej, gdy 
wymusza się pożycie seksu-
alne lub angażuje się dziecko 
w aktywność seksualną, na-
tomiast przemoc psychiczną 
charakteryzuje wyśmiewa-
nie, szydzenie, kontrolowa-
nie drugiej osoby i  stałe jej 
krytykowanie. Przemocą 
jest również niezaspokaja-
nie potrzeb biologicznych 
i psychicznych osób, za któ-
re jesteśmy odpowiedzialni, 
a także ograniczanie dostępu 
do wspólnego konta banko-
wego lub wydzielanie fundu-
szy dla współmałżonka.

Jeśli jesteś ofi arą przemocy 
w rodzinie pamiętaj, że spraw-
ca każdego rodzaju przemocy 
powinien być pociągnięty do 
odpowiedzialności karnej!!!

Dla swojego bezpieczeństwa 
oraz bezpieczeństwa pozosta-
łych domowników podejmij 
następujące czynności:

• w  sytuacjach zagrożenia 
życia lub zdrowia powiadom 
Policję (997, 112) lub proku-
ratora;

• w razie doznania obrażeń 
ciała zgłoś się do lekarza w celu 
udzielenia Ci pomocy medycz-
nej – możesz zażądać wysta-
wienia zaświadczenia lekar-
skiego o przyczynach i rodzaju 
uszkodzeń ciała związanych 
z użyciem przemocy w rodzinie

• możesz skorzystać z porady 
prawnej, wsparcia psycholo-
gicznego w  związku z przemo-
cą w Twojej rodzinie, dzwoniąc 
pod numer Ogólnopolskiego 
Telefonu dla Ofi ar Przemocy 
w Rodzinie „Niebieska Linia” 
- 801 – 120 – 002 (pon. – sob. 
8:00 – 22:00; niedz. i święta 
8:00 – 16:00)

• w celu uzyskania komplek-
sowej pomocy możesz zgłosić 
się do odpowiedniej instytucji:

1. Ośrodki pomocy spo-
łecznej – pomoc w sprawach 
socjalnych, bytowych i praw-
nych;

2. Powiatowe centra pomocy 
rodzinie – pomoc w sprawach 
prawnych, socjalnych, tera-
peutycznych, poradnictwo 
na temat instytucji lokalnie 
działających w  tym zakresie 
w danej miejscowości;

3. Ośrodki interwencji kry-
zysowej – zapewniają schro-
nienie osobom dotkniętym 
przemocą w rodzinie, udzielają 
wsparcia w  przezwyciężaniu 
sytuacji kryzysowych;

4. Specjalistyczne ośrodki 
wsparcia dla ofi ar przemocy 
w rodzinie – bezpłatne schro-
nienie dla osób pokrzywdzo-
nych przemocą w  rodzinie, 
udzielanie pomocy specja-
listycznej: psychologicznej, 
prawnej, socjalnej, terapeu-
tycznej i  medycznej, opraco-
wują plan pomocy;

5. Prokuratura, Policja – 
osoba pokrzywdzona może 
w tych instytucjach złożyć za-
wiadomienie o przestępstwie 
znęcania się ;

6. Sąd rodzinny i opiekuńczy 
– osoba pokrzywdzona może 
złożyć pozew w sprawach ro-
dzinnych lub wniosek dotyczą-
cy spraw opiekuńczych mało-
letnich;

7. Ochrona zdrowia – wysta-
wianie zaświadczeń lekarskich 
o  doznanych obrażeniach, 
udzielenie pomocy lekarskiej, 
poradnictwo dot. specjalistycz-
nych poradni medycznych;

8. Komisje rozwiązywania 
problemów alkoholowych – 
jeżeli przemocy w rodzinie to-
warzyszy picie alkoholu, można 
złożyć z wnioskiem o skierowa-
nie sprawcy przemocy na le-
czenie odwykowe lub uzyskać 
inną pomoc związaną z naduży-
waniem przez niego alkoholu.
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Ostatnia służba mł.bryg. Piotra Pyzy 
i asp. Roberta Palikowskiego
W czwartek 31 stycznia 2019 r. 
w Komendzie Powiatowej Państwowej 
Straży Pożarnej w Iławie, w obecności 
Komendanta Powiatowego bryg. Piotra 
Wlazłowskiego oraz funkcjonariuszy 
iławskiej komendy, odbyła się uroczy-
sta zmiana służby, która była ostatnią 
dla mł. bryg. Piotra Pyzy i aspiranta 
Roberta Palikowskiego.

Komendant Powiatowy 
przybliżył sylwetki stra-
żaków odchodzących 

na zaopatrzenie emerytalne, 
oraz w imieniu własnym i załogi 
podziękował za oddaną służbę, 
dobrą współpracę i  zaangażo-
wanie wyrażając duże uznanie za 
całość dokonań, życząc dobrego 
zdrowia, wszelkiej pomyślno-
ści, spełnienia wszystkich za-
mierzeń i  planów osobistych 
jak i najlepszego samopoczucia 
na emeryturze. Mł. bryg. Piotr 
Pyza - przebieg służby pożarni-
czej: 01.09.1991 – 25.06.1993 
SA PSP Poznań: słuchacz – ka-
det, 01.08.1993 – 30.11.1993 
KR PSP Olsztyn: specjalista ra-
townik, 01.12.1993 – 31.12.1998 
KR PSP Ostróda: specjalista 
ratownik, dyspozytor, inspek-
tor, 01.01.1999 – 20.11.2006 KP 
PSP Iława: naczelnik wydzia-
łu, 21.11.2006 – 31.08.2015 KM 
PSP Olsztyn: naczelnik wydzia-
łu, dowódca zmiany, 01.09.2015 
– 31.01.2019 KP PSP Iława: 
starszy specjalista. Systematycz-
nie podnosił swoje kwalifi kacje 

zawodowe m.in. poprzez ukoń-
czenie: - SA PSP w Poznaniu, - 
SGSP, - studia podyplomowe 
w zakresie bezpieczeństwa bu-
dowli, - studia podyplomowa 
bezpieczeństwo wewnętrzne 
w  zakresie zarządzania kryzy-
sowego, - kurs płetwonurka 
II stopnia, - kurs młodszego 
nurka MSWiA, - szkolenie w za-
kresie kierowania ruchem dro-
gowym podczas prowadzenia 
akcji ratowniczej, - szkolenie 
z zakresu ratownictwa medycz-
nego, - szkolenie doskonalące 
z zakresu prowadzenia działań 
ratowniczych na obszarach 
wodnych w warunkach niskich 
temperatur dla strażaków – nur-
ków PSP, - szkolenie doskonalące 
dla strażaków KSRG z zakresu 

współdziałania z SP ZOZ Lotni-
cze Pogotowie Ratunkowe,  Wie-
lokrotnie wyróżniany i  nagra-
dzany za pracę własną przez 
bezpośredniego przełożone-
go i przełożonych wyższego szcze-
bla.  Asp. Robert Palikowski 
– przebieg służby pożarniczej 
w KP PSP Iława: 26.07.2001 – 
stażysta 27.07.2004 - młodszy 
ratownik kierowca, 15.06.2007 
- operator sprzętu specjalne-
go, 01.12.2007 - starszy operator 
sprzętu specjalnego, 01.10.2013 
- dowódca zastępu. 29.08.2014 
– ukończył Szkołę Aspirantów 
PSP w  Poznaniu Systematycz-
nie podnosił swoje kwalifi kacje 
zawodowe m.in. poprzez ukoń-
czenie: - kurs kwalifi kacyjny sze-
regowych Państwowej Straży Po-

żarnej, - szkolenie uzupełniające 
strażaka ochrony przeciwpoża-
rowej, - uprawnienia w zakresie 
konserwacji i  naprawy sprzętu 
fi rmy MSA AUER, - szkolenie 
z  zakresu kontroli aparatów 
powietrznych APS3 oraz ma-
sek gazoszczelnych 3S na przy-
rządzie kontrolnym Labtronic 
150/200,\- szkolenie z zakresu 
ratownictwa medycznego,  - kwa-
lifi kacje do napełniania zbiorni-
ków przenośnych, - szkolenie 
w zakresie taktyki działań zwią-
zanych z usuwaniem gniazd os, 
pszczół, szerszeni, - szkolenie spe-
cjalistyczne w zakresie ratownic-
twa chemicznego i ekologicznego 
dla podofi cerów PSP, - szkole-
nie doskonalące dla strażaków 
KSRG z zakresu współdziałania 
z SP ZOZ LPR, - kurs specjali-
styczny obsługi drabin mecha-
nicznych, - kurs z zakresu obsługi 
Półautomatycznego Defi brylato-
ra AED Plus. Wielokrotnie wy-
różniany i nagradzany za pracę 
własną przez bezpośredniego 
przełożonego i przełożonych wyż-
szego szczebla. Uroczysta zmiana 
służby stała się również okazją do 
wręczenia przez Komendanta 
Powiatowego bryg. Piotra Wla-
złowskiego aktu mianowania na 
stanowisko starszego technika 
ogniomistrzowi Jakubowi Ze-
cha, który od 1 lutego pełni służ-
bę w Sekcji Kwatermistrzowsko 
– Technicznej.  
 Opracował: kpt. Krzysztof Rutkowski 

W piątek 1 lutego do Starostwa 
Powiatowego w Iławie z kurtu-
azyjną wizytą przyjechali sąsiedzi 
z Ukrainy, konkretnie z Tarno-
pola. Czteroosobowej delegacji 
towarzyszył proboszcz parafi i 
grecko-katolickiej w Iławie, ks. 
Jarosław Gościński. Do spotkania 
doszło z inicjatywy Marka Bor-
kowskiego, przewodniczącego 
Rady Powiatu Iławskiego.

Delegacje tworzyli: Wi-
cemer Tarnopola, Vla-
dimir Koszycki, dy-

rektorka jednej ze szkół tego 

miasta oraz dwie nauczyciel-
ki. Inicjatorem wizyty Ukra-
ińców w Starostwie był Marek 
Borkowski, przewodniczący 
Rady Powiatu Iławskiego, 
a  ugościł ich Maciej Rygiel-
ski, członek zarządu Powiatu 
Iławskiego. Obecny był jesz-
cze jeden ważny gość, miano-
wicie ks. Jarosław Gościński, 
proboszcz parafi i kościoła 
grecko-katolickiego w Iławie, 
który ma swój udział w budo-
waniu i pielęgnowaniu relacji 
polsko-ukraińskich w naszym 
powiecie i  nie tylko. Wizyta 

była kurtuazyjna i przebiega-
ła w przemiłej atmosferze, jak 
relacjonuje ją Maciej Rygiel-
ski.  — Nasz powiat jest miej-
scem, gdzie jednoczy się lud-
ność napływowa, tym samym 
oczywistym jest, że nieustan-
nie jesteśmy otwarci na inne 
narodowości i inne wyznania 
– mówi. – Wicemer Tarno-
pola zaproponował, żebyśmy 
spróbowali, w  nieokreślonej 
jeszcze przyszłości, nawiązać 
relacje bardziej urzędowe, 
partnerskie, co przyjmujemy 
z pełną akceptacją. Orędow-

nikiem takich kontaktów 
jest ks. Gościński, który łą-
czy w naszym powiecie dwie 
kultury, polską i  ukraińską. 
Jestem naprawdę dumny, że 
udało się stworzyć w powiecie 
iławskim pole do wspwół-
pracy różnych narodowości 
i wyznań. Mam przekonanie, 
że przez 8 lat, będąc jeszcze 
starostą powiatu w minionych 
kadencjach, dołożyłem do tej 
idei swoją cegiełkę. Na roz-
mowy o ściślejszej współpracy 
przyjdzie jeszcze czas, to było 
pierwsze spotkanie.

W czwartek 31 stycznia odbyła się uroczysta zmiana służby, która była 
ostatnią dla mł. bryg. Piotra Pyzy i aspiranta Roberta Palikowskiego

Delegacja z Tarnopola odwiedziła Starostwo Powiatowe w Iławie 
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Inicjatorem wizyty Ukraińców w Starostwie był Marek Borkowski 
(pierwszy z prawej), przewodniczący Rady Powiatu Iławskiego, 
a ugościł ich Maciej Rygielski, członek zarządu Powiatu Iławskiego
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FELIETON

Śmieciowy problem
Chwilowo nastały cieplejsze 
dni, które sprawiły, że rozpuścił 
się śnieg. Tegoroczna zima ob-
fitowała w jego opady, dlatego 
pokrywa śnieżna była dosyć 
spora. Dziś po nim nie ma nawet 
śladu, natomiast wyszły na świa-
tło dzienne całkiem inne znaki. 
Podczas nawet bardzo krótkiego 
spaceru można zauważyć pierw-
sze oznaki wiosny w cywilizowa-
nym mieście: butelki, różnego 
rodzaju opakowania, mnóstwo 
papierosów, gumy do żucia. 
Z przeglądu leżących wszędzie 
śmieci można dowiedzieć się 
jakie są zamiłowania spożywcze 
i alkoholowe Iławian. Wszystkie 
te pozostałości jedzeniowo - 
rozrywkowe urozmaicają psie 
odchody w dużych ilościach. 
Zastanawiam się czasem, jak 
bardzo trzeba nienawidzić swo-
jego miasta, żeby takie coś mu 
robić. Koszy przecież nie bra-
kuje. Właściciele psów również 
juz wiedzą, że mają obowiązek 
posprzątać wszystkie ślady 
potrzeb fizjologicznych swoich 
pupilów. Co myśli człowiek, 
który udaje, że nie widzi co robi 
jego pies i z zapałem podziwia 
widoki w przeciwnym miejscu, 
albo udaje, że rozmawia przez 
telefon. Co myśli człowiek, 
który przy miejskim koszu na 
śmieci zostawia swoje resztki 
w całkiem sporych ilościach 
przyniesione z domu. Jak można 
iść i rzucić opakowanie po tym, 
co się akurat zjadło. Jak można 
wypluć gumę do żucia, która 
jak wszyscy wiedzą może zabić 
ptaki. Śmiecenie wokół siebie to 
naprawdę wielki problem i żeby 

ocenić jego skalę wystarczy się 
rozejrzeć. Ciągle trzeba o tym 
mówić, przypominać, edukować. 
Myślę, też, że naszym obowiąz-
kiem jest zwrócić uwagę osobie, 
gdy widzimy te negatywne 
zachowania. Może wtedy ludzie 
zaczną się wstydzić i coś się 
zmieni na lepsze. Może szkoły 
mogłyby przygotować jakąś 
akcję plakatową uświadamiającą 
o czystości w mieście. Mam 
nadzieję, że sami uczniowie 
zaangażowani w taką akcję 
sami również będą dbać, aby 
nie rzucać śmieci, a ludzie 
widzący hasła przypominające 
o tym ważnym problemie zaczną 
myśleć. Na pewno trzeba coś 
zrobić, aby nie było tak jak jest 
teraz. Jeśli poświęci się choćby 
minimum uwagi na to, aby nasze 
piękne miasto było również 
czyste, to już będzie lepiej niż 
jest. Każdy z nas jest w równym 
stopniu za to odpowiedzialny.  
 Beata Lenartowicz
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W Iławie powstała nowa koalicja na rzecz muzeum

Za nami ferie zimowe. W tym czasie 
w Porcie Śródlądowym w Iławie od-
bywały się pokazy makiety Kanału 
Elbląskiego oraz kolejne spotkania 
popularyzujące wiedzę o Jezioraku. 
Chętnych do udziału w wydarze-
niach, mimo prawdziwie zimowej 
pogody, nie brakowało.

Okazuje się, że Jeziorak 
może być atrakcyjny 
dla turystów nie tylko 

wiosną i latem, ale też jesienią 
i zimą. Choć w okresie zimo-
wym jest ich zdecydowanie 
mniej, to jednak są, korzystają 
z lokalnych atrakcji, zasięgają 
sugestii i opinii w Powiatowym 
Centrum Informacji Turystycz-
nej, podróżują i  odkrywają 
atrakcje Parku Krajobrazowe-
go Pojezierza Iławskiego. Zda-
niem przedstawicieli branży 
turystycznej sytuacja w regio-
nie zmieniła się po otwarciu 
ośrodka narciarskiego „Kurza 
Góra”. W Iławie i okolicach za-

trzymuje się wielu miłośników 
jazdy na nartach. I z roku na 
rok jest ich coraz więcej.

To między innymi dla nich 
w  okresie ferii zimowych 
w Porcie Śródlądowym w Iła-
wie przygotowano dodatko-
we atrakcje. Jedną z  nich 
były pokazy makiety Kanału 
Elbląskiego. Iławska makie-
ta to jedno z trzech tego typu 
urządzeń, które wybudowa-
no kilka lat temu. Podobne 
znajdują się w  Ostródzie 
i Elblągu. W Iławie makietę 
zobaczyć można na co dzień 
w budynku Centrum Obsłu-
gi Pasażerów portu, jednak 
uruchamiana jest tylko na 
specjalne okazje. W tym roku, 
w okresie ferii zimowych od-
było się dziewięć pokazów. 
Udział w nich wzięli nie tyl-
ko mieszkańcy, ale też goście 
z  całej Polski, w  tym z Olsz-
tyna, Gdańska, Wrocławia, 
Poznania, a  nawet turyści 

zagraniczni. Pokazy uzupeł-
niane były komentarzem 
informatorów turystycznych. 

7 lutego odbyło się kolejne 
spotkanie z cyklu „Porozma-
wiajmy o Jezioraku”. Tym ra-
zem gościem portu była dr 
hab. Emilia Jaroszewska 
z  Uniwersytetu Warszaw-

skiego, reprezentująca też 
Forum Miłośników Pana Sa-
mochodzika, która wygłosiła 
wykład „Jeziorak w serii po-
wieści przygodowych »Pan 
Samochodzik i…«”. 

Nad Jeziorakiem dzieje się 
akcja czterech powieści z serii 
stworzonej przez Zbigniewa 
Nienackiego: „Pan Samocho-
dzik i  złota rękawica”, „Pan 
Samochodzik i Niewidzialni”, 
„Pan Samochodzik i Winne-
tou” oraz „Nowe przygody 
Pana Samochodzika”. W trak-
cie wykładu można było usły-
szeć o konkretnych miejscach, 
do których docierali bohate-
rowie powieści Nienackiego. 
Każdego roku odwiedzają je 
miłośnicy przygód Pana Sa-
mochodzika.

Spotkanie z dr hab. Emi-
lią Jaroszewską było jednym 
z pierwszych, poświęconych 
serii powieści „Pan Samo-
chodzik i…” oraz postaci 

autora. Temat ten od lat 
wzbudza ciekawość. Może 
dlatego na spotkanie do 
portu przyjechali miłośnicy 
twórczości Zbigniewa Nie-
nackiego aż z Łodzi i Wro-
cławia? Kolejne spotkanie 
z  cyklu „Porozmawiajmy 
o  Jezioraku” odbędzie się 
w porcie w marcu. 

Warto dodać, że jeszcze w ze-
szłym roku w Alei Żeglarskiej 
na terenie portu odsłonięta 
została tablica pamiątkowa 
poświęcona Zbigniewowi Nie-
nackiemu, który żył i tworzył 
w  Jerzwałdzie nad Jeziorem 
Płaskim. W  2019 roku mija 
dziewięćdziesiąta rocznica 
urodzin pisarza.

Mieszkańcy, pasjonaci historii, 
miłośnicy Iławy, regionaliści, 
detektoryści, a także przedstawi-
ciele okolicznych muzeów, radni 
miejscy i władze miasta wzięli 
udział w konferencji „Pamięć – 
tożsamość – ludzie – historia”, 
w trakcie której dyskutowano 
o konieczności powołania 
w Iławie muzeum regionalnego. 
Iława, mimo wielu prób, jest dziś 
największym miastem w woje-
wództwie warmińsko-mazurskim, 
która nie ma własnej placów-
ki muzealnej.

Dyskusja o powołaniu 
muzeum w  Iławie 
trwa od wielu lat. 

Rozpoczęto ją już w  poło-
wie lat dziewięćdziesiątych, 
ale pierwsze poważne prace 
wykonano dopiero w  2006 
roku, gdy powołano do ży-
cia Grupę Inicjującą Pro-
jekt Powołania Muzeum 
Regionalnego w  Iławie. Jej 
założycielami byli Agniesz-
ka Zielińska, Michał Młotek 
i Wiesław Skrobot. To wtedy, 
przy udziale lokalnych samo-
rządów, wykonano wszelkie 
prace przygotowawcze: wy-
znaczono miejsce, uregulo-
wano status działek, wyko-

nano prace archeologiczne 
i  architektoniczne, przygo-
towano koncepcję funkcjo-
nowania i  – co najważniej-
sze – projekt budowlany 
przyszłej siedziby. Według 
tamtej koncepcji muzeum 
powstać miało przy kościele 
gotyckim, w najstarszej czę-
ści miasta. W Urzędzie Mia-
sta Iławy zatrudniono nawet 
Wiesława Skrobota, który ko-
ordynował prace. Ostatecznie 
z  planów budowy muzeum 
zrezygnowano, a w ostatnich 
latach samorząd całkowicie 
o nich zapomniał.

Nie zapomnieli natomiast 
pasjonaci historii i  regio-
naliści, którzy na wszelkie 
możliwe sposoby próbowali 
wypełnić pustkę, wynikają-
cą z braku muzeum. Stowa-
rzyszenie Badaczy Historii 
Deutsch Eylau „Ilavia” or-
ganizowało wystawy, Towa-
rzystwo Miłośników Ziemi 
Iławskiej różnego rodzaju 
spotkania, a  Internetowe 
Muzeum Iławy wycieczki 
po Iławie. – To właśnie wy-
cieczki pozwoliły przebić się 
szeroko rozumianej historii 
do świadomości iławian – 
twierdzi Dariusz Paczkow-

ski, przewodnik miejski. – 
W ostatnich latach wspólnie 
z  Michałem Młotkiem zor-
ganizowaliśmy kilkadziesiąt 
wypraw, które pokazały, jak 
duże jest zainteresowanie 
lokalną historią i jak wielkie 
jest oczekiwanie mieszkań-
ców, by w  Iławie powstało 
muzeum – dodaje. Zain-
teresowanie powstaniem 
muzeum potwierdziły też 
spotkania z „mobilnym mu-
zeum”, które odbywały się 
w Galerii „Jeziorak”.

Oczywiście, benefi cjenta-
mi takiego muzeum byliby 
iławianie, ale też turyści. 

I  w  jednym i  drugim przy-
padku powstanie jednostki 
muzealnej byłoby istotnym 
wzbogaceniem oferty mia-
sta, szczególnie w  okresie 
jesienno-zimowym. Powsta-
nie muzeum w Iławie jest też 
niezwykle ze względów edu-
kacyjnych. Dorastają kolejne 
roczniki dzieci i  młodzieży 
nie mogące zapoznać się 
z historią rodzinnego miasta.

6 lutego 2019 roku, po dłu-
giej przerwie, władze miasta 
powróciły do idei powstania 
muzeum. Okazją była zorga-
nizowano przez środowiska 
regionalistów i  przy udziale 

miasta konferencja „Pamięć – 
tożsamość – historia – ludzie”, 
która odbyła się w sali konfe-
rencyjnej iławskiego kinote-
atru. Zdaniem Michała Młot-
ka, przewodniczącego Rady 
Miejskiej w Iławie i twórcy In-
ternetowego Muzeum Iławy, 
to ostatni moment na powo-
łanie muzeum. Tym bardziej, 
że kończą się możliwości do-
fi nansowania budowy czy re-
montów budynków – siedzib 
muzeów. Obiecująco w  tym 
kontekście zabrzmiały słowa 
burmistrza Iławy Dawida 
Kopaczewskiego, który po-
wiedział: „Jestem naprawdę 
zdeterminowany, by muzeum 
w Iławie powstało”. Wsparcie 
i pomost miastu w tym zakre-
sie zadeklarował dyrektor 
Muzeum Warmii i  Mazur 
w Olsztynie Piotr Żuchowski, 
który z uwagą przysłuchiwał 
się wszystkim wystąpieniom.

O możliwej koncepcji funk-
cjonowania iławskiego mu-
zeum w  trakcie konferencji 
opowiedział Wiesław Skrobot. 
Z kolei Rafał Kocięda poświę-
cił swoje wystąpienie skarbom 
odkrytym na terenie Pojezie-
rza Iławskiego, które w ostat-
nich latach trafi ły do zbiorów 

okolicznych muzeów i  tam 
prezentowane są obecnie na 
wystawach, przyciągając go-
ści. – Gdyby w Iławie w 2010 
roku powstało muzeum, dziś 
wszystkie te skarby znajdowa-
łyby się w naszych zbiorach – 
stwierdził. W ciągu ostatnich 
dziesięciu lat na terenie po-
wiatu sami detektoryści od-
kryli ponad osiemnaście ty-
sięcy przedmiotów i przekazali 
do muzeów prawie siedemset 
pięćdziesiąt zabytków. Wśród 
nich są znane skarby z Mózgo-
wa, Karolewa, Olbrachtówka 
i Półwsi, a także wielki depozyt 
Hansa Joachima von Fincken-
steina z Gubławek. 

Swoimi spostrzeżeniami 
odnośnie funkcjonowania 
muzeum w  Iławie podzielił 
się również Piotr Lulkowski, 
muzyk, artysta i kolekcjoner 
dzieł sztuki, który prowadzi 
w Iławie swoją własną galerię 
i zabiega o odpowiednie miej-
sce do ekspozycji zbiorów. 

Organizatorami konferencji 
byli Iławskie Centrum Kultu-
ry, Internetowe Muzeum Iła-
wy – www.ilawasprzedlat.pl, 
Stowarzyszenie Badaczy Hi-
storii Deutsch Eylau „Ilavia” 
oraz Miasto Iława. 

Zimą też można poznawać Jeziorak

Jeden z pokazów makiety. Ma-
kietę oglądać można na co dzień 
w budynku Centrum Obsługi 
Pasażerów

Dr hab. Emilia Jaroszewska pokazuje jedną z tablic poświęconych 
Panu Samochodzikowi, która stanęła niedawno w Jerzwałdzie
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Uczestnicy konferencji wypełnili całą salę iławskiego kinoteatru 
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Wycieczka „Śladami lubawskich Żydów”

ZS w Lubawie wziął udział 
w ważnym projekcie
We wrześniu 2018 r. młodzież 
z Lubawy przyłączyła się do pro-
jektu „Szkoła Dialogu”, prowadzo-
nego przez warszawską fundację 
Forum Dialogu. Od września do 
listopada, odbywały się w związku 
z tym warsztaty pod kierunkiem 
edukatorów – Olgi Szymańskiej 
i Stanisława Niemojewskiego. 

Dotyczyły one tematyki 
historii, tradycji i kul-
tury Żydów polskich, 

ze szczególnym uwzględnie-
niem ich dziedzictwa w  Lu-
bawie. Ważnym i niezbędnym 
punktem zajęć była organiza-
cja przez uczniów – uczestni-
ków projektu, wycieczki, której 
nadano tytuł: „Śladami lubaw-
skich Żydów”. Odbyła się ona 
najpierw w wersji próbnej na 
początku listopada. Uczniowie 
przeprowadzili ją w towarzy-
stwie edukatorów oraz na-
uczycieli – opiekunów projek-
tu: Katarzyny Bartkowskiej, 
Magdaleny Jakubowskiej 
i  Aleksandry Zimnickiej. Na 
potrzeby wycieczki uczniowie 
dotarli m.in. do dokumentów, 
wypożyczonych przez Urząd 
Gminy w Lubawie pt. „Zbiór 
materiałów dotyczących mo-
gił zbiorowych znajdujących 
się na terenie Gminy Lubawa”. 
Dzięki temu w czasie wycieczki 
dzielili się uzyskanymi infor-
macjami. Dotyczyły one m.in. 
więźniarek żydowskich które 
w  czasie II wojny światowej 
pracowały w obozie Gutowie 
oraz wykazu uratowanych 
Żydówek ze szpitala powia-
towego w  Nowym Mieście 
Lubawskim. Korzystano też 
oczywiście z  innych źródeł, 
książkowych i internetowych. 
Cennych wskazówek udzielali 
uczniom mieszkańcy Lubawy.

W kolejnych dniach po wy-
cieczce „próbnej”, pracowano 
nad udoskonalaniem planu 
i  organizacji wycieczki „wła-
ściwej”. Do udziału w  jej re-
alizacji każdy z  uczestników 
projektu wystosował zapro-

szenie do wybranej przez 
siebie osoby. Konieczne było 
bowiem przeprowadzenie 
wycieczki z  udziałem lokal-
nej społeczności. Wyjście 
„śladami lubawskich Żydów” 
miało ostatecznie miejsce 28 
listopada. Funkcję przewod-
nika pełnił jeden z  uczniów, 
Tomasz Truszczyński. Prowa-
dził on uczestników wyciecz-
ki do kolejnych przystanków, 
a  pomiędzy nimi udzielał 
wielu informacji i  dzielił się 
ciekawostkami dotyczącymi 
społeczności żydowskiej, m.in. 
lokalnej. Jednym z  punktów 
wycieczki, był dom przy ul. 
Kupnera. To tutaj przed II 
wojną światową mieszkała 
zamożna rodzina żydowska. 
O  fakcie tym, prawie zapo-
mnianym przez dzisiejszych 
mieszkańców miasta, przy-
pomniała zebranym Wiktoria 
Ewertowska. W  tym samym 
miejscu Błażej Lewalski po-
kazał drogę, która wiedzie 
do pozostałości jednego  z ży-
dowskich cmentarzy, zwanego 
potocznie „starym”, położonym 
na wzniesieniu między Fije-
wem a  Lubawą. Następnie 
uczestnicy wycieczki udali się 
na plac przy budynku dawnej 
szkoły podstawowej (obecnie 
plebania kościoła pw. Świę-
tych Jana Chrzciciela i Michała 
Archanioła). Tu zebrani mogli 
poznać ogólny zarys funkcjo-
nowania żydowskich szkół, 
dowiedzieć się wielu interesu-
jących informacji o tradycyjnej 
ścieżce edukacyjnej Żydów, ale 
i m.in. o liczbie absolwentów 
lubawskiego Progimnazjum 
(naszej szkoły), narodowości 
żydowskiej. Na zgromadzo-
nych czekał mały poczęstunek 
w postaci żydowskiej chałki. 

Uczestnicy wycieczki byli 
również na Placu Zamkowym, 
gdzie przed  II wojną świato-
wą funkcjonowała synagoga. 
Niestety do dziś nie zacho-
wały się nawet zdjęcia lubaw-
skiej synagogi z zewnątrz, ale 

uczniowie dotarli  do zdjęcia 
prezentującego jej wnętrze. 
Jak zaznaczyli jednak, syna-
goga nie jest typową świątynią 
– w  rozumieniu chrześcijan. 
Dla Żydów jedyną i prawdzi-
wą była zniszczona jeszcze 
w  starożytności Świątynia 
Jerozolimska, synagoga zaś 
to głównie miejsce modlitwy, 
która odbywa się w niej z okazji 
szabatu lub innych świąt ży-
dowskich. To także budynek, 
w którym studiowano (zapew-
ne też w Lubawie) Torę i Tal-
mud. Synagogi były też często 
siedzibami gmin żydowskich. 
Mogły mieścić różne urzędy, 
jak archiwum czy skarbiec lub 
służyć jako pomieszczenia dla 
sądu rabinackiego. Jak nad-
mieniono, w  synagogach nie 
składano ofi ar, nie oddawano 
też czci obrazom czy posągom 
a ich budynki z zewnątrz były 
skromne, zbliżone charakte-

rem do zabudowy danej miej-
scowości. 

Ostatnim punktem wy-
cieczki był plac przy ulicy 
Grunwaldzkiej, przy dawnym 
budynku hitlerowskiego obo-
zu karnego dla młodocianych, 
gdzie przedstawiono smutną 
historię Żydów z  okresu II 
wojny światowej, w tym osób 
więzionych w  obozach zało-
żonych przez Niemców na te-
renie Ziemi Lubawskiej. Nie 
zabrakło jednak i  pozytyw-
nych akcentów, związanych 
z  pomocą niesioną Żydom 
przez mieszkańców Lubawy 
i okolic, zarówno w czasie ich 
życia obozowego jak i po szczę-
śliwym jego zakończeniu. Jak 
wspominał Tomasz, pomoc 
więźniom świadczyły nawet 
dzieci, które, jaki i ich rodzice 
wiele wówczas ryzykowali. 

Wycieczka przebiegła zgod-
nie z  planem, zaś uczniowie 
organizujący ją wykazali się 
dużym zaangażowaniem 
i  kreatywnością. Zarówno 
oni, jak i  zaproszone osoby, 
miały okazję poznać lub przy-
pomnieć sobie wiele ważnych 
faktów związanych z bytnością 
Żydów na Ziemi Lubawskiej. 
Udział w  projekcie stał się 
także inspiracją do kolejnych 
działań. Pomysłem uczniów 
jest pojawienie się na terenie 
miasta tablicy upamiętniającej  
lokalną społeczność żydowską, 
która niegdyś stanowiła spory 
odsetek ogółu mieszkańców 
Lubawy.          

Zwieńczeniem całego Pro-
jektu „Szkoła Dialogu” było 
sprawozdanie, przekazane 
Fundacji Forum Dialogu pod 
koniec ubiegłego roku. Zre-
alizowane przez uczniów Ze-
społu Szkół i innych placówek 
Projekty wezmą udział w ogól-
nopolskim konkursie, którego 
rozstrzygnięcie odbędzie się 26 
lutego br. na uroczystym pod-
sumowaniu Projektu – Gali 
Szkoły Dialogu w Teatrze Na-
rodowym w Warszawie.
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FHU OLWENT
IŁAWA, ul. Wyszyńskiego 45A

tel. 603 420 336 lub 89 640 90 23
e-mail: biuro@olwent.pl 

DOBRY KLIMAT TO NASZA SPECJALNOŚĆ
ZAUFAJ DOŚWIADCZENIU

ODKURZACZE CENTRALNE   KOMINKI

KLIMATYZACJA 
C H ŁÓ D  W  U PA L N E  D N I 

REKUPERACJA  – wentylacja z odzyskiem energii

ŚWIEŻE I CZYSTE POWIETRZE BEZ STRAT CIEPŁA
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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
• klimatyzacja samochodowa

(przeglądy, odgrzybianie, napełnianie)
• wymiana opon

Iława, ul. Kopernika 4A, za PEPCO 
tel. (89) 648 68 78, kom. 509 018 012

e-mail: przem_car@interia.pl

SERWIS
W CENTRUM

MIASTA

Przy badaniu 

okresowym, zimowy

płyn do spryskiwaczy GRATIS!
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Odnotowano mniej niebezpiecznych zdarzeń, 
ale wzrosła liczba fałszywych alarmów
7 lutego, w siedzibie Starostwa 
Powiatowego w Iławie, odbyła 
się odprawa roczna Komendy 
Powiatowej Państwowej Straży 
Pożarnej w Iławie, będąca pod-
sumowaniem wszelkich działań 
straży pożarnej, na terenie 
powiatu iławskiego, w minionym 
2018 roku.

Wśród zaproszonych 
gości obecni byli: 
Zastępca Warmiń-

sko-Mazurskiego Komendan-
ta Wojewódzkiego Państwowej 
Straży Pożarnej w  Olsztynie 
bryg. Robert Fliciński, Wice-
starosta Powiatu Iławskiego 
Marek Polański, burmistrzo-
wie i  wójtowie miast i  gmin 
powiatu oraz przedstawiciele 
służb mundurowych i  insty-
tucji współpracujących na co 
dzień z Komendą Powiatową 
PSP w  Iławie. W  odprawie 
wzięli udział również funk-
cjonariusze iławskiej stra-
ży pożarnej.

Prowadzący odprawę rocz-
ną Komendant Powiatowej 
Państwowej Straży Pożarnej 
w  Iławie bryg.  Piotr Wla-
złowski przybliżył kilka waż-
nych danych dotyczących po-
wiatu. Powiat iławski to 1385 
km2 powierzchni, prawie 
93 tysiące mieszkańców (co 
stanowi 67 osób na 1 km2). 
Przez powiat iławski przebie-
gają dwie drogi krajowe, sie-
dem wojewódzkich oraz dwie 
ważne linie kolejowe. Z punk-
tu widzenia działalności straży 
pożarnej istotna jest specyfi ka 
powiatu iławskiego, która wią-
że się z turystyką. Powiat ma 
aż 75 jezior, 350 km2 lasów. 
Wszystkie te miejsca stanowią 
potencjalne zagrożenie, a tym 
samym mogą stać się terenem 
interwencji straży pożarnej.

Jednym z wątków odprawy 
był fakt częstych fałszywych 
alarmów dochodzących 
z obiektów znajdujących się 
w  powiecie iławskim. Naj-
częściej są one spowodowa-
ne zaniedbaniami ze stro-
ny właścicieli i  zarządców 
tych obiektów.

Od 1 stycznia 2019 roku na-
stąpiły ważne zmiany w  tym 
zakresie. Podpisano nowe 
umowy z fi rmami monitoru-
jącymi miejsca i  obiekty. Od 
tego czasu kosztami za nie-
uzasadnione wezwania straży 
pożarnej obciążani są właści-
ciele i zarządcy nieruchomości. 
Zwracają oni koszty za paliwo. 
Kwoty zwrotów nie są duże, 
ale jak zaznaczył prowadzą-
cy odprawę strażak, chodzi 
o  zwrócenie uwagi na fakt. 
Najwięcej zdarzeń, w których 
interweniują strażacy dzieje 
się w Iławie, na drugim miej-
scu jest Gmina Iława, a po niej 
Gmina Susz. 

Szczególną uwagę zwraca 
się na jak najszybsze dociera-
nie ze skuteczną pomocą do 
jak największej ilości zdarzeń 
niebezpiecznych. Iławscy 
strażacy docierają w  czasie 
krótszym, niż 15 minut do 
ponad 94% przypadków na 
terenie całego powiatu.

W  komendzie powiatowej 
PSP Iława pracuje 51 stra-
żaków, w  powiecie działa 49 
jednostek OSP - najwięcej 
tych jednostek jest na terenie 
Gminy Lubawa, bo aż 17, co 
podkreślił prowadzący.  Jed-

nostka OSP z Gminy Lubawa, 
konkretnie OSP Rożental, zo-
stała pochwalona za pełna dys-
pozycyjność, co znaczy, że przy 
każdym wezwaniu była w peł-
nej gotowości do działania.

Reprezentacyjna grupa 
strażaków z  Komendy Po-
wiatowej Państwowej Straży 
Pożarnej w  Iławie zajmuje 

rokrocznie wysokie miejsca 
w  mistrzostwach w  sporcie 
pożarniczym. Drużyna z  Iła-
wy jest jedną z najsilniejszych 
w  województwie i  corocznie 
budzi duże emocje w trakcie 
swoich startów.

W 2018 roku, w sezonie zi-
mowym, wciąż ogromnym 
problemem są pożary sadzy 

w  przewodach kominowych. 
Od 1 stycznia 2019 roku do 
dziś (7 lutego) odnotowano ich 
już 16. Do zdarzeń tych docho-
dzi mimo szeroko zakrojonej 
akcji prewencyjno-edukacyj-
nej ze strony wszystkich służb 
do tego powołanych.  

Brygadier Wlazłowski przed-
stawił również szereg potrzeb 

i  planów na kolejne lata ak-
centując w szczególności ko-
nieczność dalszej wymiany 
wyeksploatowanych pojaz-
dów i  sprzętu, modernizację 
systemu łączności radiowej 
oraz jako priorytetowy punkt 
przeprowadzenie termomo-
dernizacji całego obiektu iław-
skiej strażnicy.

Prowadzący odprawę roczną Komendant Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Iławie bryg. Piotr Wlazłowski (pierwszy z lewej) 
przybliżył kilka ważnych danych dotyczących powiatu
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