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Powiat Iławski
szyje maseczki
ochronne dla
szpitala i innych
jednostek
powiatowych str. 2
KOMUNIKAT STAROSTY
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• str. 12-13 OŚWIATA

Starosta Powiatu Iławskiego
zwraca się do mieszkańców

Krystyna Kacprzak, dobry duch
Ziemi Zalewskiej!

Nabory do szkół ponadpodstawowych w cieniu koronawirusa

Prosimy mieszkańców powiatu iławskiego o zachowanie
spokoju i śledzenie komunikatów
instytucji publicznych – mówi
Bartosz Bielawski, Starosta Powiatu
Iławskiego, który 16 marca zwołał
Powiatowy Zespół Zarządzania
Kryzysowego.

Do Zalewa przyjechała 42 lata
temu. Natomiast do Towarzystwa
Miłośników Ziemi Zalewskiej trafiła
18 lat temu, zupełnie przypadkiem.
Od tamtej pory żyje sprawami zalewskimi, inicjuje wiele ciekawych
wydarzeń związanych z historią
Zalewa i jego okolic.

Renata Motylińska, dyrektor
Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu
i Promocji Starostwa Powiatowego
w Iławie, informuje jak przebiegać
będzie nabór do szkół Powiatu
Iławskiego – tryb i terminy są
wskazane przez Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty.

• str. 17-20
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Powiat Iławski szyje maseczki ochronne dla szpitala i innych jednostek powiatowych

Szyciem maseczek zajmują się panie z Powiatowego
Centrum Kształcenia Zawodowego Nr 1 w Iławie przy
ul. 1 Maja. Prace nadzoruje
Bożena Marchewka, dyrektor
tegoż Centrum.
– Od środy 18 marca szyjemy maseczki w naszej siedzibie. Praca idzie sprawnie,
materiały są na bieżąco dostarczane, a gotowe maseczki
transportowane do szpitala i do innych wskazanych
jednostek – mówi Bożena
Marchewka, dyrektor Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego. – Ze stu
metrów materiału powstaje
około 600 maseczek. Tworzymy grupę 6-osobową i jesteśmy pełne energii do pracy.
Panie szyjące maseczki
to: Milena Harmacińska-Krasińska, Anna Zielińska,
Danuta Gnieciak, Bożena
Marchewka, Anna Dunajska,
Irena Lutoborska.
www.powiat-ilawski.pl

Fot. M.Rogatty

Z inicjatywy Starosty Powiatu
Iławskiego oraz kierownictwa
Powiatowego Szpitala im. Wł.
Biegańskiego w Iławie, w Powiatowym Centrum Kształcenia
Zawodowego Nr 1 w Iławie,
szyte są maseczki ochronne.
Dostarczane są one do szpitala
i do innych jednostek Powiatu
Iławskiego. Materiały do szycia
maseczek ufundował przedsiębiorca z Iławy.

Szycie maseczek odbywa się w siedzibie Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego Nr 1 w Iławie.
Na zdjęciu dyrektor Bożena Marchewka i emerytowana nauczycielka, Danuta Gnieciak

Anna Zielińska, nauczyciel zawodu w CKZ nr 1 w Iławie

Fot. pixbay.com

Polskie Towarzystwo Psychologiczne
uruchomiło pomoc. Działa infolinia

W związku z zaistniałą sytuacją epidemiczną, Polskie Towarzystwo
Psychologiczne uruchomiło pomoc psychologiczną, którą można uzyskać
pod nr tel.: 730 822 320. – INFOLINIA BĘDZIE CZYNNA CODZIENNIE
OD GODZ 09.00 – 21.00. Do Państwa dyspozycji są wykwalifikowani
psychologowie, interwenci kryzysowi, specjaliści psychologii klinicznej
i psychoterapeuci.
Dyżurny Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego Krzysztof Lipniewicz (Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego – Warmińsko
– Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie)

Anna Dunajska, pracownik CKZ nr 1 w Iławie

Irena Lutoborska, nauczyciel zawodu w CKZ nr 1 w Iławie

Milena Harmacińska-Krasińska,
pracownik administracyjny CKZ nr 1 w Iławie

FELIETON BEATY LENARTOWICZ

Jak przeżyć na tej wojnie?
Jesteśmy na wojnie. Naszym
wrogiem jest koronawirus. Wiemy jak
wygląda i tylko w pewnym zakresie
wiemy jak działa. Wojna to wojna,
ktoś ją musi wygrać i naszym celem
teraz jest to zwycięstwo. Dowódcy na
tej wojnie wprowadzają zaostrzenia,
aby skutecznie spowolnić wirusa.
Co możemy my? Nie panikować, ale
w żadnym wypadku nie lekceważyć.
Izolujmy się, dezynfekujmy klamki,
telefony, piloty, kierownice w samochodach. O ciągłym myciu rąk już
nie będę pisała, bo to oczywiste. Pamiętajmy, ze przynosimy tez wirusy
na sobie. Zdejmujmy buty, a kurtkę
po pobycie w większym skupisku ludzi możemy potraktować gorącą parą

czy słońcem na balkonie. Dzisiaj
jak nigdy odpowiadamy za innych.
Wszyscy wiemy, że powinniśmy
unikać skupisk ludzi, wiec nie udzielajmy się towarzysko, nie organizujmy żadnych imprez. Najważniejsze
jednak, abyśmy na tej wojnie byli
razem zjednoczeni w walce z wspólnym wrogiem. Byśmy się wspierali
i pomagali sobie. Takie ekstremalne
sytuacje często wywołują w ludziach
dużo złego. Nie pozwólmy, aby wirus
zabił w ludziach człowieczeństwo.
Człowiek wiele już przetrwał, damy
radę i z koronawirusem. Damy
radę, jeżeli będziemy zjednoczeni
i silni. Tę siłę możemy dawać innym
wspierając się nawzajem. Musisz

iść do sklepu? Zapytaj telefonicznie
rodzinę, sąsiadów co im potrzeba.
Można postawić pod drzwiami,
można dogadać się jak zapłacić za
te zakupy. Myślę też, że przymusowa
izolacja będzie miała różne skutki.
Może niektórzy zbliżą się do siebie,
niektórzy zmienią system wartości.
W obliczu tak wielkiego zagrożenia zdajemy sobie sprawę co tak
naprawdę jest w życiu ważne. Po
takich odosobnieniach wiele więzów
rodzinnych się wzmocni, ale też będą
takie, które nie wytrzymają tej próby.
Wiele dzieci zbliży się do rodziców,
jeżeli tylko rodzice nie pozwolą
utknąć im w wirtualnym świecie.
Teraz gra toczy się na zewnątrz

i musimy zwłaszcza nastolatków
przygotować do tej zupełnie nowej
rzeczywistości. Jest czas nauczyć
ich tego wszystkiego co pęd życia
rozmywał, szacunku, oszczędności,
miłości i pomysłowości. I najważniejsze, „Ktoś nie śpi, aby spać
mógł ktoś”. Jeżeli dla kogoś jest problemem siedzenie w okopach, niech
pomyśli sobie o tych walczących na
pierwszym froncie walki z wirusem:
o całej służbie zdrowia, ratownikach,
żołnierzach WOT, farmaceutach
i sprzedawcach, o tych wszystkich,
którzy muszą pracować, żeby ktoś
mógł się izolować. To prawdziwi
bohaterowie w tej walce.
Beata Lenartowicz
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Prosimy mieszkańców powiatu iławskiego o zachowanie
spokoju i śledzenie komunikatów instytucji publicznych

W posiedzeniu udział wzięli
również burmistrzowie i wójtowie z powiatu iławskiego,
kierownicy
powiatowych
jednostek organizacyjnych,
służb, inspekcji i straży oraz
przedstawiciele Wojsk Obrony Terytorialnej.

Tematem
posiedzenia
były możliwości skutecznego zapobiegania zakażeniu koronawirusem
(SARS-CoV-2) oraz przygotowania na wypadek
wystąpienia ogniska wirusa
w powiecie iławskim.

– Podczas spotkania została
omówiona bieżąca sytuacja,
przedstawiono
zalecenia
i rekomendacje, a także czynności podejmowane przez
poszczególne służby i instytucje z terenu powiatu oraz
szczegóły obiegu informacji –
mówi Bartosz Bielawski, Starosta Powiatu Iławskiego. –
Sytuacja w powiecie jest stale
monitorowana. Szpital oraz
służby są przygotowane i gotowe do działania. Prosimy
mieszkańców o zachowanie
spokoju i śledzenie komuni-

katów instytucji publicznych:
Wojewody Warmińsko-Mazurskiego, Sanepidu, Starosty Powiatu Iławskiego oraz
poszczególnych gmin.

Sytuacja w powiecie jest stale
monitorowana. Szpital oraz służby są przygotowane i gotowe
do działania – mówi Bartosz
Bielawski, Starosta Powiatu
Iławskiego

Fot. M. Rogatty

W poniedziałek 16 marca br. o godz. 14.00 w siedzibie
Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego,
z inicjatywy Starosty Powiatu Iławskiego Bartosza
Bielawskiego (na zdjęciu), zebrał się Powiatowy Zespół
Zarządzania Kryzysowego.

Uwaga! Zmiany w pracy Starostwa Powiatowego w Iławie. Do odwołania!
W związku z aktualną sytuacją
sanitarno-epidemiologiczną
w Polsce zwracamy się z prośbą
o ograniczenie wizyt w Starostwie
Powiatowym w Iławie. Prosimy
wszystkich Państwa o rozważenie możliwości ograniczenia
osobistego załatwiania spraw
i procedowanie ich w formie
korespondencji tradycyjnej
lub elektronicznej.
Informujemy, że od 16 marca (poniedziałek) Starostwo
Powiatowe w Iławie wprowadziło ograniczenia w zakresie
bezpośredniego załatwiania
spraw przez Klientów.
Funkcjonuje system indywidualnej obsługi klienta
wg zapisów telefonicznych.
Klienci będą przyjmowani
po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu wizyty z pracownikiem właściwej
komórki
organizacyjnej.
Przed wejściem na teren
budynku zobowiązani są do
zastosowania odpowiedniej
dezynfekcji, a podczas wizyty do stosowania się do poleceń i wskazówek pracowników urzędu.
Wykaz bezpośrednich numerów telefonów do wydziałów Starostwa znajduje
się w Biuletynie Informacji
Publicznej: http://bip.powiat-ilawski.pl/152/Wykaz_
telefonow/
Można też zadzwonić do Biura
Obsługi Klienta: centrala tel. 89

649 07 00 lub do sekretariatu tel.
89 649 07 05
lub skontaktować się drogą
elektroniczną e-mail:
starostwo@powiat-ilawski.pl,
sekretariat@powiat-ilawski.pl

Apelujemy o rozwagę i stosowanie się do komunikatów
Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia.
Wspólnie minimalizujmy ryzyko zakażenia koronawirusem.
Zmiany dotyczą także Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego w Iławie,
który także wprowadził system indywidualnej obsługi
klienta wg zapisów telefonicznych (wizyta możliwa
wyłącznie po wcześniejszym
uzgodnieniu telefonicznym):
— 89/ 649 07 30, tel. 89
649 07 51, 89/ 649 07 31,
89/ 649 07 32, 89/ 649
08 31, 89/ 649 08 29, 89/
649 08 30 – sprawy związane z rejestracją pojazdów,
wyrejestrowaniem, wymianą,
odbiorem dowodu rejestracyjnego, zgłoszeniem nabycia
lub zbycia pojazdu,
— 89/ 649 07 52, 89/649 07
33 – sprawy związane z uprawnieniami do kierowania pojazdami (prawa jazdy, PKK),
— 89/ 649 07 34 – sprawy
związane z transportem,
— 89/ 649 07 15 – sprawy
związane z zatwierdzaniem
stałej i czasowej organizacji
ruchu, odbiorem pojazdu
usuniętego z drogi

tel. 89/649 07 65; 89/649
07 67; 89/649 07 72; 89/649
07 47;

UWAGA: Zgłoszenia nabycia i zbycia pojazdów zarejestrowanych w Polsce można
przesłać drogą pocztową lub
na adres maila komunikacja@powiat-ilawski.pl lub na
stronie rządowej www.gov.pl.
Podobnie sytuacja wygląda w Wydziale Komunikacji Starostwa Powiatowego
w Iławie – zamiejscowe stanowisko w Urzędzie Miasta
w Lubawie wprowadziło od
16 marca 2020 r. system indywidualnej obsługi klienta
wg zapisów telefonicznych
(wizyta możliwa wyłącznie
po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym):
— 89/ 645 37 63 – sprawy
związane z rejestracją pojazdów, wyrejestrowaniem,
wymianą, odbiorem dowodu rejestracyjnego, zgłoszeniem nabycia lub zbycia pojazdu oraz sprawy związane
z uprawnieniami do kierowania pojazdami,
UWAGA: Zgłoszenia nabycia i zbycia pojazdów zarejestrowanych w Polsce można

przesłać drogą pocztową lub
na adres maila lubawa@powiat-ilawski.pl lub na stronie
rządowej www.gov.pl
KONTAKT
DO POSZCZEGÓLNYCH
WYDZIAŁÓW STAROSTWA
POWIATOWEGO W IŁAWIE:
Wydział
Organizacyjny,
Spraw Obywatelskich, Zdrowia i Bezpieczeństwa:
tel. 89/ 649 07 05; 89/649
07 20; 89/649 07 42; 89/
649 08 48; 89/649 07 24;
Wydział Budżetu i Finansów:
tel. 89/649 07 45; 89 /649
0743; 89/649 07 27;
Wydział Rozwoju i Zarządzania Projektami:
tel. 89/ 649 07 10; 89/649
07 58; 89/ 649 07 50;
Wydział Audytu i Kontroli:
tel. 89/ 649 07 26;
Wydział Geodezji i Nieruchomości:
tel. 89/649 07 60; 89/649 07
61; 89/649 07 62; 89/649 07 64;
Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograﬁcznej:

Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa:
tel. 89/649 07 78; 89/649
07 81; 89/649 07 79; 89/649
07 55;
Wydział Budownictwa, Architektury i Inwestycji:
tel. 89/ 649 07 76; 89/649
07 70; 89/649 07 73; 89/
649 07 71;
Wydział Edukacji, Kultury,
Sportu i Promocji:
tel. 89/649 07 35; 89/649
07 37; 89/649 07 39; 89/649
07 06; 89/649 07 21;
Płatności wyłącznie w trybie
bezgotówkowym
W trosce o Państwa bezpieczeństwo zdrowotne informujemy, że od dnia 16 marca
płatności w kasie Starostwa
Powiatowego w Iławie realizowane będą wyłącznie w trybie bezgotówkowym.
Rachunki bankowe Starostwa Powiatowego w Iławie:
28 2030 0045 1110 0000
0166 8680 – opłaty z tytułu:
opłat komunikacyjnych,
opłat za wydanie prawa
jazdy,
GAZETA IŁAWSKA
tel. 89 648 77 36
REDAKTOR WYDANIA
Mateusz Partyga

opłat za wydania zezwoleń,
zaświadczeń,
opłat za usunięcie pojazdu
z drogi,
opłat za czynności
geodezyjne i kartograﬁczne,
wpłat za trwały zarząd
(Powiat),
sprzedaż nieruchomości
(Powiat),
czynszu mieszkalnego
(Powiat),
czynszu dzierżawnego
(Powiat),
opłat za wydanie kart
wędkarskich;
68 2030 0045 1110 0000
0166 8930 – opłaty ewidencyjne;
65 2030 0045 1110 0000
0166 8790 – opłaty z tytułu:
użytkowania wieczystego,
przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności,
czynszu mieszkalnego
(Skarb Państwa),
czynszu dzierżawnego
(Skarb Państwa),
sprzedaży nieruchomości
(Skarb Państwa),
opłat skarbowych;
Starosta Powiatu Iławskiego
/-/ Bartosz Bielawski

REDAKCJA
ul. Jana III Sobieskiego 1/1/k,
14-200 Iława tel. 89 648 77 36;
www.ilawa.wm.pl;
e-mail: ilawa@gazetaolsztynska.pl
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W inkubatorze funkcjonuje innowacyjna kancelaria prawna.
Poradę prawną można uzyskać nie wychodząc z domu
Swoją działalność w dużej
części prowadzi w Internecie,
gdzie udziela porad prawnych
online. Mimo to bardzo ceni sobie
tradycyjny kontakt z ludźmi. Od
kilku miesięcy prowadzi swoją
kancelarię w Inkubatorze Technologicznym w Iławie. „Wymieniamy
się tu doświadczeniami, dzielimy
wątpliwościami, od niedawna prowadzimy wewnętrzne spotkania,
które zaowocowały już ciekawym
pomysłem” - mówi Milena
Sawczuk-Kołpacka, radca prawny.
W rozmowie z nami opowiada
o tym, jak wygląda jej codzienna
praca w inkubatorze, ale dzieli się
też swoimi pierwszymi doświadczeniami zawodowymi i opowiada, jak wyglądała jej droga do
założenia własnej działalności.
Redakcja: – Do inkubatora
trafiła Pani we wrześniu 2019
roku. Najpierw przygotowywała się Pani do otwarcia
własnej działalności, czyli
własnej firmy, teraz za Panią
już pierwsze miesiące prowadzenia własnej kancelarii
radcy prawnego. Jak ocenia
Pani ten okres?
Milena Sawczuk-Kołpacka: –
To był i wciąż jest okres bardzo
intensywnej, wzmożonej pracy.
Ale to też ekscytujący czas. Poznaję od podszewki, czym jest
prowadzenie własnego biznesu, własnej kancelarii, uczę się
nowych rzeczy, między innymi
księgowości. Dzięki temu, że
zdobywałam doświadczenie
pracując w jednej z iławskich
kancelarii, jest mi trochę łatwiej, co nie zmienia faktu,
że poruszam się po nowych
obszarach, niekiedy trudnych
i wymagających. Spełniam
swoje marzenie o posiadaniu
własnej kancelarii, więc daje
mi to ogromną satysfakcję
i energię do działania.
– Jak wygląda dzień radcy
prawnego w inkubatorze?
– Każdy dzień pracy radcy
prawnego jest inny, w zależności od tego, czy mam
na dany dzień zaplanowaną
rozprawę, wtedy też muszę
udać się do sądu, często poza
Iławą. Na co dzień spotykam
się z klientami właśnie w inkubatorze, gdzie siedzibę
ma moja kancelaria, świadcząc pomoc prawną. Praca
prawnika to głównie analiza

spraw pod kątem znalezienia najlepszego rozwiązania
prawnego, przygotowywanie
pism procesowych oraz analiza orzeczeń, a więc godziny
spędzone przed ekranem
komputera. Z racji tego, że
kancelarię prowadzę jednoosobowo, poza stricte merytorycznymi kwestiami, sporo
czasu poświęcam na pracą
biurową taką jak odpisywanie
na maile, umawianie spotkań.
– Na otwarcie własnej
działalności otrzymała Pani
dofinansowanie. Trudno
było otrzymać dotację? Czy
korzystała Pani ze wsparcia
eksperckiego na etapie starania się o środki z zewnątrz?
– Pozyskiwanie dotacji to
proces, na który składają się
rozmowy z doradcą zawodowym i biznesowym, psychologiem, przygotowanie rozbudowanego biznesplanu,
liczne szkolenia, a wszystko
po to, żeby zweryﬁkować, czy
dana osoba ma określone predyspozycje oraz wykształcenie
do prowadzenia konkretnej
działalności, a przede wszystkim czy dana działalność ma
rację bytu i okaże się rentowna w przyszłości.
Najbardziej wymagające
było sporządzenie rozbudowanego biznesplanu, gdyż
przygotowałam go samodzielnie, a konieczne było
przeprowadzenie
między
innymi szczegółowej analizy
lokalnego rynku pod kątem
zapotrzebowania na usługi
prawnicze, konkurencji, należało określić liczbę potencjalnych klientów, co wydawało
mi się abstrakcyjne. W tym
zakresie korzystałam jednak
z pomocy pracowników inkubatora, którzy wyjaśnili mi,
w jaki sposób dokonać takich
analiz, na co zwrócić uwagę.
Doradca zawodowy pomógł
mi również przygotować
się do właściwych rozmów
przeprowadzanych w trakcie
procesu pozyskiwania dotacji, za które byłam oceniana.
Udzielił konkretnych rad
i wskazówek, dzięki czemu
byłam odpowiednio przygotowana i nabrałam większej
pewności siebie.
Pochwalę się, że na 40 osób
starających się o doﬁnanso-

Milena Sawczuk-Kołpacka w swojej kancelarii, która mieści się
w Inkubatorze Technologicznym w Iławie
wanie, uzyskałam najlepszy
wynik, a więc to, o czym wspomniałam, miało bezpośrednie
przełożenie.
Zapewne takiego efektu nie
osiągnęłabym bez wsparcia
pracowników
inkubatora.
Jednocześnie zachęcam do
skorzystania z ich pomocy.
Dzięki temu napisanie biznesplanu nie będzie tak straszne,
a zarazem będziemy dobrze
przygotowani merytorycznie
do rozmów ze specjalistami.
– Jak duża była to kwota i na
co mogła ją Pani wykorzystać?
– W moim przypadku była
to kwota 25 tys. zł netto.
Kwota ta była wystarczająca,
aby przystosować lokal do
prowadzenia w nim kancelarii i wyposażyć w niezbędne
urządzenia: laptop, drukarkę,
kasę ﬁskalną, niszczarkę oraz
meble: biurko, szafę, regały
i krzesła. Zakupiłam również
program LEX-Internetowy
System Informacji Prawnej,
który jest podstawowym narzędziem pracy prawnika.
Doﬁnansowanie umożliwiło mi lepszy start i bycie od
razu konkurencyjną na rynku prawniczym.
Dodatkowo, w ramach dotacji, co miesiąc (przez 12 miesięcy) otrzymuję tzw. wsparcie
pomostowe na stałe wydatki
związane z funkcjonowaniem
kancelarii takie jak: ZUS,
najem lokalu czy usługi księgowe. Nie ukrywam, że na
początku prowadzenia działalności jest to świetne rozwiązanie, gdyż mogę w pełni
skupić się na rozwoju kance-

larii i pozyskiwaniu klientów,
nie martwiąc się jednocześnie
o ﬁnanse.
– Dlaczego zdecydowała się
Pani na otwarcie kancelarii
akurat w inkubatorze?
– Decydując się na otwarcie
własnej kancelarii szukałam
idealnej lokalizacji. Od znajomego dowiedziałam się właśnie o działalności inkubatora,
złożyłam dokumenty i stałam
się jego częścią. Inkubator
mieści się w centrum miasta,
w pobliżu szkół, przedszkoli
i urzędów, a zatem miejsce idealne dla nowo powstałej kancelarii. Dodatkowo okazało się,
że w inkubatorze działają ﬁrmy
z różnych branż, jest architekt,
psycholog, graﬁk komputerowy oraz ﬁrma organizująca
eventy żeglarskie. Różnorodność dająca duże możliwości,
ale też wsparcie, ponieważ
ﬁrmy zrzeszone w inkubatorze
prowadzą młode osoby, w tym
także kobiety takie jak ja. Wymieniamy się doświadczeniami, dzielimy wątpliwościami,
a od niedawna organizujemy
wewnętrzne mastermindy
(regularne spotkania małej
grupy przedsiębiorców w celu
dawania rad, motywowania
się, przedstawiania swoich
talentów i świadczenia pomocy - przyp. red.), które zaowocowały ciekawym pomysłem.
Z racji tego, że jesteśmy
młodymi mamami i kobietami, a także specjalistkami
w swoich branżach, chcemy
wykorzystać te narzędzia
i pomagać innym, głównie
właśnie kobietom, które są
mamami i niejednokrotnie

potrzebują pomocy i fachowego wsparcia. Mam nadzieję,
że niedługo przedstawimy
konkrety, wydaje mi się, potrzebnego projektu. Zawsze
marzyłam o tym, aby bycie
prawnikiem połączyć z pomaganiem innym, a w inkubatorze pojawiła się taka
możliwość i zamierzam z niej
skorzystać.
W inkubatorze udało nam
się stworzyć bardzo fajną,
pozytywną
„społeczność”,
która wspiera, napędza do
działania i ciągłego rozwoju,
co na początku prowadzenia
własnego biznesu jest bardzo
ważne i potrzebne. Uważam,
że wybór inkubatora jako siedziby nowo powstałej kancelarii był najlepszą decyzją na
ścieżce mojej działalności.
– Wiem, że Pani kancelaria
udziela pomocy prawnej
online, przez internet i przez
telefon. Jakie jest zainteresowanie uzyskiwaniem porad
prawnych w tej formie?
– Od początku moim celem
było połączenie tradycyjnych
metod świadczenia pomocy prawnej z jednoczesnym
wdrożeniem innowacyjnych
rozwiązań przy prowadzeniu
kancelarii, poprzez szerokie
działanie w sferze internetowej, polegające na udzielaniu porad prawnych online, na prowadzeniu bloga
ﬁrmowego i social mediów,
udostępnianie podcastów
i fachowej lektury. Dzięki
tym narzędziom jako prawnik
mogę dzielić się swoją specjalistyczną wiedzą i doświadczeniem, a przede wszystkim
odpowiadam na rzeczywiste
potrzeby klienta. Takie działanie w obecnych czasach
jest bardzo pożądane, jest
także przykładem legalnego
promowania się przy pomocy informowania.
Odnosząc się do udzielania porad prawnych on-line, zauważyłam że ta forma
cieszy się coraz większym
zainteresowaniem, głównie
wśród młodych ludzi, którzy bez wychodzenia z domu
chcą uzyskać fachową pomoc
prawną. Spora część przedsiębiorców decyduje się na
współpracę w ramach stałej
obsługi prawnej, z naciskiem

na kontakt mailowy czy telefoniczny właśnie. Pozostaje
także grupa klientów, która
ceni sobie kontakt osobisty
z prawnikiem, czyli formę
tradycyjną i oczywiście na
taką formę jestem otwarta
i bardzo ją sobie cenię.
– W czym konkretnie się Pani
specjalizuje? Z jakimi sprawami i problemami można się
do Pani zgłosić? I gdzie konkretnie i w jakich godzinach
można Panią znaleźć?
– Trudno mi wskazać na
konkretny obszar, na konkretną specjalizację. Podczas 3-letniej aplikacji jako aplikanci
jesteśmy szkoleni i egzaminowani z różnych dziedzin prawa,
od prawa cywilnego poczynając, poprzez rodzinne, gospodarcze, handlowe, prawo pracy
na prawie karnym kończąc.
Jest to więc szeroki wachlarz,
na którym bazuję będąc już
radcą prawnym i prowadząc
własną kancelarię.
Osobiście najlepiej czuję się
w obszarze prawa rodzinnego
i opiekuńczego, a więc sprawy
o rozwód, dotyczące obowiązku alimentacyjnego, ustalenie
kontaktów z dziećmi i z takimi
sprawami klienci zwracają
się do mnie o pomoc najczęściej, a więc możemy przyjąć,
że to jest moja specjalizacja.
Zajmuję się także sprawami
z zakresu prawa cywilnego,
gospodarczego oraz prawa
pracy. Dodatkowo, pomagam przyszłym i młodym
przedsiębiorcom w zakresie
analizy pomysłu na biznes
od strony prawnej, wskazuję
na najdogodniejsze możliwości współpracy z przyszłymi
klientami, na co zwrócić uwagę przy nawiązywaniu stosunku pracy, tak aby optymalnie
zabezpieczyć zarówno interes
pracodawcy jak i pracownika
oraz wiele innych kwestii.
Tak jak już wspomniałam
siedziba kancelarii mieści
się w Inkubatorze Technologicznym przy ul. Andersa 12
w Iławie, dla klientów jestem
dostępna zazwyczaj w godzinach od 8:00 do 16:00,
w innych godzinach po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznymi.
Wywiad do przeczytania w pełnej wersji
na stronie www.inkubator.ilawa.pl
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PRZEWODNICZĄCA SEJMKU WOJEWÓZTWA W ŻYCIU POWIATU IŁAWSKIEGO

W poniedziałek, 2 marca w ratuszu staromiejskim w Elblągu
odbyło się spotkanie ekspertów XVIII Forum Parlamentów
Południowego Bałtyku. Tematem
konferencji był „Europejski
zielony ład – woda a zmiany klimatyczne”.

D

o Elbląga przyjechały
delegacje:
parlamentu Schlezwiku-Holsztyna, Wolnego
i Hanzeatyckiego Miasta
Hamburg, parlamentu Meklemburgii Pomorza-Przedniego, Dumy Obwodu Kaliningradzkiego, Sejmiku
Województwa Zachodniopomorskiego oraz Sejmiku
Województwa Pomorskiego. Nasz region reprezentowali m.in. Przewodnicząca Sejmiku Województwa
Warmińsko-Mazurskiego
Bernadeta Hordejuk oraz
Prezydent Miasta Elbląga
Witold Wróblewski.
Podczas spotkania wystąpili
eksperci oraz naukowcy, którzy przedstawili temat z perspektywy różnych regionów.

Na spotkanie zaproszeni
zostali także samorządowcy, przedstawiciele instytucji zajmujących się ochroną
środowiska, naukowcy oraz
studenci.
- Już dzisiaj obszar Morza
Bałtyckiego, szczególnie
jego południowa część, odczuwa skutki zmian klimatycznych. Dotyczy to przede
wszystkim: zmian w faunie
i florze, podniesienia się
poziomu wód morskich,
a także wzrastającego zanieczyszczenia. Jestem przekonana, że w najbliższych
latach dotkną nas problemy przedstawione na spotkaniu – mówi Bernadeta
Hordejuk, przewodnicząca Sejmiku Województwa
Warmińsko-Mazurskiego.
Forum Parlamentów Południowego Bałtyku powstało
w 2004 roku z inicjatywy
dwóch niemieckich krajów
związkowych:
Szlezwiku
Holsztyna i Meklemburgii
Pomorza-Przedniego oraz
dwóch sejmików: województwa zachodniopomorskie-

Fot. Sejmik Województwa Warmińsko-Mazurskiego

„Zmiany klimatu to „być albo nie być” współczesnego człowieka”

Bernadeta Hordejuk, przewodnicząca Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego
go i pomorskiego. Obecnie
w jego pracach udział bierze
dziewięć parlamentów regionalnych.
Celem forum jest inicjowanie i wspieranie działań

władz poszczególnych regionów na rzecz rozwoju obszaru południowego Bałtyku
w dziedzinie infrastruktury,
gospodarki, ochrony środowiska i kultury. Spotkanie

ekspertów ma na celu wypracowanie zapisów rezolucji, w której zawarte są cele,
kierunki działań, apele oraz
wytyczne dla organów wykonawczych parlamentów

i sejmików oraz instytucji
państwowych i organów
Unii Europejskiej.
Gospodarzami tegorocznego, XVIII Forum Parlamentów Południowego Bałtyku,
które odbędzie się w dniach
10-12 maja 2020 r. w Gdańsku, jest Sejmik Województwa Pomorskiego. Sejmik
Województwa Warmińsko-Mazurskiego był gospodarzem forum w maju 2010
i 2018 roku.
- Dziesięć lat temu tematem forum był: „Zrównoważony rozwój obszaru
południowego Bałtyku”.
W tamtym dokumencie zaledwie dotknęliśmy kwestii ochrony środowiska.
Jednak w ostatnich latach
nastąpiły widoczne każdego
roku tak poważne zmiany
klimatyczne, że temat tegorocznego forum jest
ze wszech miar aktualny.
Winniśmy go traktować
jako egzystencjonalne „być
albo nie być” współczesnego człowieka – dodaje.
Bernadeta Hordejuk

Mateusz Szauer - Dyrektor
Wydziału Ochrony Środowiska
i Rolnictwa Starostwa
Powiatowego w Iławie
W czasie zagrożenia epidemią
stabilnie prowadzona zbiórka
odpadów staje się wyjątkowo
ważnym zadaniem stojącym
przed służbami komunalnymi, jak
i całym społeczeństwem. Dlatego gospodarowanie odpadami
powinno stanowić jeden z filarów
naszego bezpieczeństwa.

G

ospodarujący odpadami zauważają jednak,
że specustawa ds. walki
z epidemią koronawirusa nie
określa szczególnych wymagań

i procedur związanych z gospodarką komunalną, w tym
z odbiorem czy przetwarzaniem odpadów komunalnych.
Niewątpliwie ta branża jest
kluczowym ogniwem zapewnienia bezpieczeństwa sanitarno-epidemiologicznego kraju.
W przypadku jakichkolwiek
perturbacji w jej działaniu
konsekwencje mogą być tragiczne. Dlatego organizacje
z branży odpadowej proponują ustawowe wprowadzenie dla
sektora nadzwyczajnych procedur usprawniających działanie, w tym m. in. wyłączenia
z kwarantanny zakładów przetwarzania odpadów i baz ich
transportu, odstąpienia od kar
w zamówieniach publicznych
na odbiór odpadów za zgodą
gminy, możliwość tymczasowego magazynowania odpadów
jeśli praca instalacji zostanie
wstrzymana, jak również możliwość spalania w spalarniach
i składowania bez wcześniejszego sortowania odpadów

pochodzących z potencjalnie
zagrożonych obszarów.
Jak informuje Ministerstwo
Klimatu, przepisy dotyczące gospodarki odpadami
medycznymi i komunalnymi w trakcie trwania stanu
zagrożenia epidemicznego
zostały przygotowane. Na
podstawie decyzji wojewody będzie możliwość m. in.
odstąpienia od rygorystycznych przepisów dotyczących
utylizacji, czy transportu
odpadów, a najistotniejsze
ma być bezpieczeństwo pracowników ﬁrm komunalnych
i obywateli. Szczegóły jednak
nie są jeszcze znane.
Odpady z kwarantanny
traktowane jak komunalne
W związku z pojawiającymi się licznymi wątpliwościami, Główny Inspektor
Sanitarny poinformował, że
odpady wytwarzane w gospodarstwach domowych przez
osoby objęte kwarantanną

oraz w innych miejscach wyznaczonych do odbywania
kwarantanny, należy nadal
traktować jako odpady komunalne. Jak wiadomo, kwarantanna oznacza odosobnienie osoby zdrowej, która była
narażona na zakażenie, aby
zapobiec szerzeniu się chorób
szczególnie niebezpiecznych
i wysoce zakaźnych. W związku z powyższym odpady powstające podczas kwarantanny w ramach zapobiegania
COVID-19 również traktuje
się jak odpady komunalne.
Akcja Czyste Jeziora i Rzeki
odwołana
W związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa
w naszym kraju niestety
zmuszeni jesteśmy odwołać
tradycyjną powiatową Akcję
Czyste Jeziora i Rzeki, która
miała się odbyć w terminie od
3 kwietnia do 18 maja. W tym
roku po raz pierwszy podczas
akcyjnego sprzątania osiedli,

Fot. pixabay.com

STABILNA GOSPODARKA ODPADAMI KLUCZOWA W CZASIE EPIDEMII

W najbliższych miesiącach szczególnie powinniśmy unikać takich sytuacji
terenów zieleni, chodników,
ścieżek rowerowych oraz
brzegów jezior, rzek i stawów,
zaplanowaliśmy wprowadzenie selektywnej zbiórki odpadów. Przygotowane materiały,
worki i rękawice z pewnością
wykorzystamy w późniejszym terminie.
Tym bardziej apeluję,
abyśmy w tym trudnym

dla wszystkich czasie na co
dzień w sposób szczególny
przestrzegali zasad odpowiedniego gospodarowania
odpadami. Samorządowcy
w poszczególnych gminach
powiatu iławskiego bez
wątpienia trzymają rękę na
pulsie, by odbiór odpadów
przez ﬁrmy komunalne nie
był zagrożony.
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MAMY TO! DODATKOWE 72.000 ZŁ DLA SENIORÓW

BURMISTRZ MIESZKAŃCOM

inwestycji nie zakłóciła aktualna trudna sytuacja epidemiczna w kraju. Już zakończono prace od zjazdu z drogi
krajowej nr 16 do Sobiewoli
oraz Kantowa. Wykonana zostanie także nowa nawierzchnia do Butowa. W sumie
w roku ubiegłym i bieżącym
w Gminie Kisielice zainwestowano w drogi asfaltowe 10
milionów złotych. Chciałbym
w tym miejscu serdecznie po-

dziękować Staroście Iławskiemu Bartoszowi Bielawskiemu,
zarządowi powiatu oraz całej Radzie Powiatu za współﬁnansowanie tych zadań. Środki na wyżej wymienione inwestycje
pochodzą także z Funduszu Dróg Samorządowych.
GOSPODARKA KOMUNALNA
– MIASTO TANIO SPRZEDA POJEMNIKI NA ŚMIECI

Pozyskaliśmy kolejne pieniądze z programu „Senior+” Edycja 2020. W ramach tego projektu podopieczni Klubu
Seniora w Kisielicach otrzymają, m.in. ciepłe posiłki, opiekę
lekarza geriatry, środki na wyjazdy integracyjne i spotkania,
a dodatkowo Klub Seniora zostanie wyposażony w sprzęt kuchenny i multimedialny. Wszystkie te starania po to, żeby nasi
seniorzy w miłej atmosferze i jak najlepszych warunkach mogli
cieszyć się jesienią życia.
MILIONOWE INWESTYCJE W GMINIE KISIELICE
Dobiegły końca roboty związane z inwestycjami w lokalną
infrastrukturę drogową. Ten rok to czas realizacji kolejnych
asfaltowych „dywaników” w Gminie Kisielice. Na szczęście

Szanowni Mieszkańcy, istnieje możliwość nabycia używanych pojemników do selektywnej zbiórki odpadów o pojemności 1100 l. W związku z nowelizacją ustawy dnia 13 września
1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U.

ŻYCIE POWIATU IŁAWSKIEGO
z 2019 r. poz. 2010 z późn. zm.) wprowadzono obowiązek prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów, a Burmistrz Kisielic
ma obowiązek nałożyć podwyższoną stawkę za gospodarowanie odpadami, gdy będą zbierane w sposób nieselektywny.
Jednocześnie zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 13 września 1996
r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach właściciel/e
nieruchomości (w tym w budynkach wielorodzinnych) jest/są
odpowiedzialny/i za wyposażenie nieruchomości w pojemniki
przeznaczone do zbierania odpadów oraz ich odpowiednie
utrzymanie, jak również stworzenia na terenie nieruchomości
miejsc gromadzenia odpadów oraz ich utrzymywania w odpowiednim stanie porządkowym i technicznym.
Gmina Kisielice po koniecznej likwidacji tzw. gniazd ogłasza ofertę na sprzedaż używanych pojemników do selektywnej
zbiórki odpadów. Przedmiotem sprzedaży są:
- 4 pojemniki plastikowe w kolorze niebieskim (papier) –
300 zł/szt.
- 14 pojemników w kolorze zielonym (szkło) – 300 zł/szt.
- 14 pojemników w kolorze żółtym (tworzywa sztuczne) –
300 zł/szt.
- 6 metalowych z siatki (plastik) – 150 zł/szt.
- 1 pojemnik metalowy.
W celu nabycia pojemnika/ów proszę o zgłoszenie zamiaru
poprzez pocztę mailową na adres: sekretariat@kisielice.pl,
bądź w formie pisemnej kierując pismo na adres: Urząd Miejski w Kisielicach, ul. Daszyńskiego 5, 14-220 Kisielice. Przy
wyborze nabywców pojemników decydowała będzie kolejność
zgłoszeń oraz uiszczenie zapłaty przed ich wydaniem.
KONTYNUUJEMY CYKL: WYWIAD Z ZASŁUŻONYM CZŁONKIEM
SPOŁECZNOŚCI GMINY KISIELICE
Dziś zapraszamy do lektury wywiadu z Panią Anną Bielawską, emerytowaną dyrektorką Zespołu Szkół Rolniczych im.
Heleny i Stanisława Sierakowskich w Kisielicach, pedagogiem,
nauczycielką historii. W ten sposób kontynuujemy cykl wywiadów z osobami, które miały realny wpływ na rozwój lokalnej
społeczności. Pani dyrektor Anna Bielawska (trzecia od lewej)
wraz z absolwentami na fotograﬁi głównej.
Na początek nieco historii. Tradycje kształcenia rolniczego
w Kisielicach sięgają 1946 roku. Wtedy to utworzono Gminną Szkołę Przysposobienia Rolniczego w Kisielicach, którą
w 1948 przemianowano na Średnią Szkołę Rolniczą. W roku
szkolnym 1955/1956 powołano Koedukacyjne Technikum
Hodowlane o czteroletnim okresie nauczania. W 1963 roku
oddano do użytku nowy obiekt szkolny. Następnie rozbudowano bazę internatu i warsztatów szkolnych. W wyniku zmian
organizacyjnych przekształcono szkołę na 5-letnie Państwowe
Technikum Rolnicze. W 1974 roku uruchomiono Technikum
Korespondencyjne i Technikum Telewizyjne dla pracujących.
W 1977 roku decyzją Kuratora Oświaty i Wychowania w Elblągu powołano Zespół Szkół Rolniczych, w skład którego wchodziły: Technikum Rolnicze, Technikum Rolniczo-Łąkarskie,
Zasadnicza Szkoła Rolnicza, Zasadnicza Szkoła Mechanizacji
Rolnictwa, Zaoczne Technikum Rolnicze oraz Telewizyjne
Technikum Rolnicze. W roku szkolnym 1986/87 otwarto
Liceum Ekonomiczne o czteroletnim okresie nauczania, zaś
w 2011/2012 utworzono Liceum Ogólnokształcące o proﬁlu
Źródło: Encyklopedia Warmii i Mazur
policyjno-strażackim.
Mariusz Gołębiowski: – Zanim zaczniemy rozmawiać o Pani
pracy na stanowisku dyrektora szkoły - Zespołu Szkół Rolniczych w Kisielicach, wcześniej nauczyciela historii – nadmienię, że Pani korzenie rodzinne są gdzie indziej, zapytam więc
jak to się stało, że trafiła Pani do Kisielic?
Anna Bielawska: - Pochodzę z Lublina. Mój mąż, jako lekarz
weterynarii zaraz po ukończeniu studiów, dostał „nakaz pracy”, bo tak to się dawniej odbywało, i traﬁliśmy początkowo do
dawnego województwa poznańskiego, a stamtąd do Kisielic.
Dlaczego tu? Wcześniej pracował tu już mój brat, zachęcała
mnie również do tego moja mama – tu anegdota – pisała
w liście do mnie „to dobre miejsce, bo ma bezpośrednie połączenie z Lublinem” – śmiech… A dokładnie, chodzi o to, że
w tamtym czasie z Iławy można było bezpośrednio dojechać
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do Lublina. To był czas, kiedy jeszcze myślałam o powrocie
w rodzinne strony.
MG: - Pani mąż to ceniony lekarz weterynarii, po nim praktykę
przejęli synowie i do tej pory jest ona prowadzona w Kisielicach. Zapytam teraz o genezę tego, jak Pani trafiła do zawodu nauczyciela?
AB: - Każdy ma jakieś swoje grzeszki i dlatego jest nauczycielem… – śmiech…
MG: - Czy możemy przez to rozumieć, że w Pani przypadku
zadziałało przysłowie „Obyś cudze dzieci bawiła…”?
AB: - Jeszcze wtedy nie rozumiałam tego – śmiech… A tak
na poważnie, może trochę przez przekorę, trudno mi to teraz
jednoznacznie określić. Ukończyłam historię na Katolickim
Uniwersytecie Lubelskim. Przez dwa lub trzy lata pracowałam w Lublinie, nie pamiętam dokładnie, minęło już tyle
lat… Zaraz po przyjeździe do Kisielic, było to w listopadzie
1975 roku, pracowałam w szkole podstawowej, następnie od
nowego roku szkolnego rozpoczęłam pracę w Zespole Szkół
Rolniczych w Kisielicach i pracowałam tam przez 15 lat jako
nauczyciel historii, następnie przez 17 lat jako dyrektor.
MG: - W bilansie swojej 32- letniej pracy w kisielickiej szkole,
przewinęło się wielu uczniów. Czy w jakiś sposób śledziła Pani
losy absolwentów?
AB: - Myślę, że przez lata mojej pracy, kisielicki Zespół
Szkół Rolniczych ukończyło około dwa tysiące absolwentów.
Są wśród nich prawnicy, lekarze, nauczyciele, ekonomiści,
no i oczywiście rolnicy. Szkoła w Kisielicach miała bardzo
dobrą renomę. Gospodarstwo rolne, którym dysponowała
szkoła, liczyło około 500 hektarów. Mieliśmy bardzo dobre
wyniki zarówno w prowadzeniu upraw, jak również w zastosowaniu innowacyjnych rozwiązań mechanizacyjnych.
Uczniowie brali udział w wielu konkursach, gdzie wykazywali się wiedzą i umiejętnościami nagradzanymi najwyższymi
miejscami we współzawodnictwie szkół rolniczych z całego
kraju. Oprócz osiągnięć stricte związanych z nauką, bardzo
ważnym elementem była również sfera szeroko pojętej kultury ﬁzycznej. Tu należy wymienić choćby wysokie lokaty na
zawodach sportowych, choćby w siatkówce. Do 1999 roku
szkoła podlegała bezpośrednio Ministrowi Rolnictwa, jako
szkoła resortowa. Silna szkoła była też dobrym atrybutem
dla rozwoju Kisielic. Tu należy również wspomnieć, że w internacie było „skoszarowanych”, jeżeli tak można powiedzieć,
około 300 uczniów.
MG: - Pytałem o absolwentów, ale szkoła to także kadra pedagogiczna. Sukcesy uczniów to również sukcesy nauczycieli,
a z tego co Pani mówi wynika, że kadra również była odpowiednio przygotowana?
AB: - Kadra była świetnie przygotowana, zarówno merytorycznie, jak i praktycznie do prowadzenia zajęć. Mimo
niełatwej specyﬁki pracy, należy pamiętać, że dzień pracy
rozpoczynał się już o godzinie 4.00 i tu również uczniowie
musieli wykazywać się dużą odpornością na takie właśnie
warunki. Wielu nauczycieli, z uwagi na swoje wysokie kompetencje, było „podkupowanych” przez inne szkoły. Choćby przez
Barlewiczki czy Pieniężno, to m.in. tam odeszli nauczyciele,
którzy objęli kierowanie tymi szkołami. Warto wspomnieć
Mariana Gołembiewskiego, który przez lata był nauczycielem
praktycznej nauki zawodu, a obecnie jest dyrektorem Szkoły
Podstawowej w Goryniu. W Zespole Szkół Rolniczych uczyli
także były burmistrz Kisielic Tomasz Koprowiak jak również
obecny włodarz Rafał Ryszczuk (przyp. red.). Tu oczywiście
można by jeszcze wymienić wielu nauczycieli, jednak z uwagi
na czas jaki upłynął, nie wszystkich pamiętam. Co do samej
szkoły, to jeszcze przed zmianą granic administracyjnych,
Kisielice należały do województwa elbląskiego i w tamtym
czasie w województwie elbląskim było 11 szkół rolniczych,
a kisielicka szkoła była wśród 5 najlepszych.
MG: - A jakby Pani mała w kilku słowach podsumować czas
swojej pracy, co by pani powiedziała?
AB: - Był to najpiękniejszy okres życia, kisielickiej szkole
poświęciłam najlepsze lata – lata mojej młodości, wspominam
ten czas jako coś wyjątkowego.
Dziękuję za rozmowę.
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ODWOŁANIE DYSTRYBUCJI ŻYWNOŚCI

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kisielicach
informuje, iż w związku z zagrożeniem rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej COVID – 19 wywołanej wirusem SARS – CoV – 2,
dystrybucja żywności otrzymywanej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 Podprogramu 2019
zaplanowana w dniach 2 -3 kwietnia 2020 roku została odwołana.
O kolejnych zmianach będziemy państwa informować.
ZAŁATWIANIE SPRAW W URZĘDZIE MIEJSKIM W ZWIĄZKU
Z KORONAWIRUSEM
Szanowni Mieszkańcy,
w związku z coraz poważniejszą sytuacją sanitarno – epidemiologiczną w Polsce oraz sugestiami z wideokonferencji
z wojewodą, informujemy o zmianie trybu pracy urzędu. Od
poniedziałku 16 marca 2020 r. w Urzędzie Miejskim w Kisielicach będzie można osobiście załatwić sprawy wyłącznie
po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym.
Kontakt telefoniczny 55 278-55-00, mail: sekretariat@
kisielice.pl
JAK CHRONIĆ SIEBIE I INNYCH

!

W poprzednim numerze, w wyniku pomyłki przekręcone zostało nazwisko Pana Wojciecha Wyganowskiego – za zaistniałą sytuację serdecznie przepraszamy.
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Wykonują pełen zakres operacji w
Dominują m.in. przepukliny pachwinowe
Oddział Chirurgii Ogólnej Powiatowego Szpitala im. Wł. Biegańskiego w Iławie istnieje od 1960 r. Dzięki przeprowadzonej w roku
2009 kompleksowej modernizacji znacznie podniesiono standard opieki, polepszono warunki pobytowe, sale 7-8 osobowe
zmniejszono na 4-5 osobowe, spełniając tym samym wymogi zawarte w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia.

W

szystkie sale posiadają
własny
węzeł sanitarny, co
zapewnia komfort leczonym
pacjentom. Poza tym oddział
przystosowany jest do osób
z ograniczoną sprawnością
ruchową. Aby zapewnić pacjentom kompleksową opiekę
oddział współpracuje m.in.
z Pracownią Endoskopii,
gdzie wykonywane są badania diagnostyczne przewodu
pokarmowego. Współpraca
obejmuje również inne komórki tj. Pracownię Ultrasonograﬁi, Pracownię Rentgenodiagnostyki Ogólnej czy
Tomograﬁi Komputerowej,
która umożliwia szeroką diagnostykę oraz wszechstronną, specjalistyczną opiekę
nad chorymi zapewniając,
tym samym kompleksowe
świadczenia. Oddział Chirurgii Ogólnej wymieniony
jest na liście Ministra Zdrowia wykazującej jednostki
organizacyjne prowadzących
specjalizację oraz staże zawodowe w zakresie chirurgii
ogólnej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

O pracy w oddziale
Chirurgii Ogólnej
rozmawiamy
z koordynatorem oddziału,
specjalistą chirurgii
ogólnej lek. med. Jerzym
Kruszewskim oraz
z lekarzem rezydentem
Pawłem Szpruchem.

Część kadry oddziału Chirurgii Ogólnej Powiatowego Szpitala im. Wł. Biegańskiego w Iławie. Lekarze medycyny: Tomasz Sztajnborn, Paweł Szpruch, Jerzy Kruszewski, Jan Byczkiewicz
Jakie zabiegi wykonuje się
w oddziale Chirurgii Ogólnej
Powiatowego Szpitala im.
Wł. Biegańskiego w Iławie?
JK: - W ramach kontraktu z NFZ wykonuje
się pełen zakres operacji
w chirurgii ogólnej. Wykonujemy m.in. wycięcie
zmian skórnych i tkanki
podskórnej,
łagodnych
i nowotworowych z plastyką
skóry, przesunięciem płatów
skóry, operacje wycięcia
tarczycy, operacje żołądka,
jelita cienkiego i jelita grubego, operacje pęcherzyka
i dróg żółciowych metodą

klasyczną i laparoskopową,
operacje śledziony, operacje
przepuklin brzusznych i pachwinowych z wszczepem
siatki, operacje na układzie
moczowo-płciowym, zabiegi
proktologiczne, operacje żylaków kończyn dolnych. Zabiegi wykonujemy w trybie
planowym i pilnym. Wykonujemy również endoskopię
diagnostyczną i zabiegową.
Dysponujemy
własnym,
wysokiej jakości aparatem
USG, który zapewnia szybką diagnostykę i pomoc
w leczeniu większości schorzeń chirurgicznych.

W zeszłym roku oddział
został doposażony, co
stworzyło nowe możliwości
w zakresie przeprowadzania
operacji…
JK: - To prawda. Od 2019 r.
wykonujemy również zabiegi małoinwazyjne w chirurgii
nowotworów jelita grubego.
Wprowadzenie tych zabiegów było możliwe dzięki
wyposażeniu bloku operacyjnego w nóż ultradźwiękowy.
W chirurgii laparoskopowej
cięcia operacyjne są minimalne, o szerokości do ok.
1 cm. Dzięki zastosowaniu
technik laparoskopowych

w leczeniu nowotworów jelita grubego minimalizuje
się uraz operacyjny, pooperacyjne dolegliwości bólowe
są mniejsze przez co pacjenci szybciej wracają do pełnej
sprawności ﬁzycznej, rehabilitacja przebiega krócej, pacjent wcześniej może wrócić
do codziennych obowiązków
i pracy, w porównaniu do zabiegów przeprowadzanych
metodami
klasycznymi.
Zmniejsza się również ilość
infekcyjnych powikłań ran
pooperacyjnych.
Podczas
zabiegów małoinwazyjnych
zachowany jest standard on-

kologicznej jakości zabiegu.
Aktualnie wykonujemy laparoskopowe zabiegi diagnostyczne jamy brzusznej, wycięcie pęcherzyka żółciowego,
wycięcie wyrostka robaczkowego. Przygotowujemy się
również do wprowadzenia
laparoskopowych operacji
przepuklin pachwinowych
metodą TAPP.
Ile operacji i zabiegów wykonuje się w skali miesiąca?
Których jest najwięcej?
PS: - W miesiącu wykonujemy średnio kilkadziesiąt
operacji planowych i w trybie
ostrodyżurowym. Najwięcej
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chirurgii ogólnej.
oraz żylaki kończyn dolnych
wykonujemy operacji przepuklin pachwinowych, wycięcia
pęcherzyka żółciowego, żylaków kończyn dolnych.
Oddział dysponuje 24 łóżkami szpitalnymi, a rocznie
leczonych jest w oddziale
około 1400 pacjentów. Czy
to dużo czy zapotrzebowanie
jest większe?
PS: - Wydaje się że ilość łóżek
jest wystarczająca, przeprowadzamy zabiegi według kolejki
oczekujących, zaś czas oczekiwania na zbieg operacyjny nie
przekracza 2-3 tygodni.

Pacjenci Oddziału
Chirurgii Ogólnej mają
zapewnioną ciągłość
opieki w okresie
pooperacyjnym
w przyszpitalnej
Poradni Chirurgii
Ogólnej.
Jak wygląda zaplecze techniczne oddziału?
JK: - Oddział funkcjonuje w iławskim Szpitalu
od 1960 r. Dzięki przeprowadzonej w roku 2009
kompleksowej modernizacji znacznie podniesiono
standard opieki, polepszono warunki pobytowe, sale
7-8 osobowe zmniejszono
na 4-5 osobowe, spełniając
tym samym wymogi zawarte
w Rozporządzeniu Ministra
Zdrowia. Wszystkie sale posiadają własny węzeł sanitarny, co zapewnia komfort
leczonym pacjentom. Poza
tym oddział przystosowany
jest do osób z ograniczoną sprawnością ruchową.
W 2006 r. przeprowadzono
kompleksową modernizację
bloku operacyjnego zgodną
z najwyższymi standarda-

Uwaga Pacjenci !!!
W związku ogłoszoną pandemią koronawirusa wprowadzamy w Nocnej
i Świątecznej Opiece Zdrowotnej (Ambulatorium) – teleporady medyczne.
Nie przychodź!!! – zadzwoń 89 333 17 37
Zachęcamy wszystkich naszych pacjentów przed udaniem się do
Ambulatorium do skorzystania z porady lekarskiej przez telefon. To
lekarz po zebraniu wywiadu oceni czy zgłoszone przez Ciebie dolegliwości wymagają wizyty w naszej placówce. Dzięki wspólnie podjętym
działaniom ograniczymy ryzyko rozprzestrzenienia się koronawirusa.
Apelujemy o odpowiedzialność i zrozumienie.

mi. Aby zapewnić pacjentom kompleksową opiekę oddział współpracuje
m.in. z Pracownią Endoskopii, gdzie wykonywane
są badania diagnostyczne
przewodu
pokarmowego. Współpraca obejmuje
również inne komórki tj.
Pracownię Ultrasonograﬁi,
Pracownię Rentgenodiagnostyki Ogólnej, Tomograﬁi
Komputerowej i Rezonansu Magnetycznego, która
umożliwia szeroką diagnostykę oraz wszechstronną,
specjalistyczną opiekę nad
chorymi zapewniając tym
samym kompleksowe świadczenia. Oddział Chirurgii
Ogólnej uprawniony jest
do prowadzenia specjaliza-

cji oraz staży zawodowych
w zakresie chirurgii ogólnej
na terenie Rzeczypospolitej
Polskiej. Posiadamy aktualnie dwa miejsca rezydenckie
i poszukujemy lekarza chcącego rozpocząć specjalizację
w zakresie Chirurgii Ogólnej
w naszym Oddziale. Pacjenci
Oddziału Chirurgii Ogólnej
mają zapewnioną ciągłość
opieki w okresie pooperacyjnym w przyszpitalnej
Poradni Chirurgii Ogólnej.
Na stronie internetowej
szpitala w opisie oddziału
znalazłam taki oto wpis:
Oddział wyznaje zasadę:
„Kto szuka ten znajdzie”
– aktywna diagnostyka
przewodu pokarmowego
pozwala na wykrywanie

Koordynator: lek. med. Jerzy Kruszewski specjalista chirurgii ogólnej
Zastępca koordynatora: dr n. med. Jerzy Janik
Personel lekarski:
dr n. med. Jan Byczkiewicz
lek. med. Lech Paluszkiewicz
lek. med. Paweł Szpruch - rezydent
PIELĘGNIARKA KOORDYNUJĄCA: Jadwiga Kwiatkowska, specjalista
pielęgniarstwa chirurgicznego.
PERSONEL PIELĘGNIARSKI: Elżbieta Bondzio, Ewa Falkowska, Danuta
Grabowiecka, Bożena Kwiatkowska, Małgorzata Mężykowska, Beata
Olszewska, Ewa Olszewska, Barbara Szczygłowska, Hanka Szynaka,
Barbara Wieczorek, Ewa Włodarczyk, Justyna Pawłowska.
KONTAKT:
Gabinet koordynatora: 89 644 9656
Punkt pielęgniarski: 89 644 96 58
Gabinet lekarski: 89 644 96 55
Sekretarka medyczna: 89 644 96 54
E-mail: kancelaria@szpital.ilawa.pl

wczesnych postaci nowotworów przewodu pokarmowego
oraz ich skuteczne leczenie
operacyjne. Czy mogę prosić
o rozwinięcie tego wątku?
PS: - W Pracowni Endoskopii rocznie wykonujemy
w trybie planowym około 3
tysięcy zabiegów. W 2019
roku wykonano ponad 2200
gastroskopii i ponad 820 kolonoskopii. Wykrywalność
wczesnych postaci nowotworów przewodu pokarmowego dzięki tym badaniom jest
bardzo duża. Wczesne wykrycie nowotworu przewodu
pokarmowego jest kluczowe
dla skuteczności leczenia
operacyjnego i długoletniego
przeżycia pacjenta. W przypadku mało zaawansowanej
choroby nowotworowej warunki operacyjne są lepsze, co
pozwala na minimalizowanie
zakresu operacji i bardziej
skuteczne leczenie onkologiczne. www.powiat-ilawski.pl (M. Rogatty)

Aktualnie wykonujemy
laparoskopowe
zabiegi diagnostyczne
jamy brzusznej,
wycięcie pęcherzyka
żółciowego,
wycięcie wyrostka
robaczkowego.
Przygotowujemy
się również do
wprowadzenia
laparoskopowych
operacji przepuklin
pachwinowych metodą
TAPP.

Jadwiga Kwiatkowska, pielęgniarka koordynująca,
specjalista pielęgniarstwa chirurgicznego
Informacja dla kobiet w ciąży w dobie pandemii
Ciąża to szczególny czas dla każdej kobiety, dlatego niezwykle ważne
jest, aby w dobie ogłoszonej pandemii koronawirusa, zwrócić szczególną uwagę na zapewnienie bezpieczeństwa i prawidłowej ochrony
zdrowia kobietom w ciąży.
Przyjęto, że ciężarna zalicza się do grupy ryzyka. W tej sytuacji niezmiernie istotne jest zapewnienie właściwego schematu postępowania,
który przedstawiamy:
1. Każda ciężarna, u której występuje gorączka powyżej 37,7oC oraz
duszności, kaszel, trudności w nabraniu powietrza, która miała kontakt
z osobą, u której potwierdzono lub podejrzewa się zakażenie koronawirusem, powinna jak najszybciej skontaktować się telefonicznie
z Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Iławie - nr telefonu
661 121 311, bądź Wojewódzką Stacją Sanitarno - Epidemiologiczną
w Olsztynie - nr telefonów: 538 286 085, 603 131 845, 538 286 084,
538 286 090, 737 819 396.
2. Pacjentki, które nie miały kontaktu z osobą u której potwierdzono
lub podejrzewa się zakażenie koronawirusem i u których nie występują
objawy chorobowe będą przyjmowane do porodów planowych do
Oddziału Ginekologiczno-Położniczego Powiatowego Szpitala w Iławie.
3. Pacjentkom będącym w terminie porodu, u których występują
objawy chorobowe w związku podejrzeniem bądź zakażeniem koronawirusem, o ile będzie to możliwe, zaleca się kierowanie do szpitali
wyznaczonych przez wojewodę jako zakaźne: Szpital w Ostródzie 89
646 06 22, Szpital Miejski w Elblągu 55 230 42 12, Szpital w Giżycku
87 429 66 91.
4. W przypadku pacjentek przewożonych przez Zespoły Ratownictwa
Medycznego, to personel karetki na podstawie przeprowadzonego
wywiadu zadecyduje czy ciężarna zostanie przewieziona do najbliższego szpitala gdzie znajduje się oddział ginekologiczno-położniczy, bądź
też jeżeli ciężarna znajduje się w grupie ryzyka zostanie przewieziona
do szpitala zakaźnego.
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AKTUALNOŚCI Z GMINY IŁAWA
przewiduje się zakup i zainstalowanie profesjonalnego
oświetlenia scenicznego i nagłośnienia. Całkowita wartość projektu to 24 695 zł.

Na zdjęciu Wójt Gminy Iława Krzysztof Harmaciński i przedstawiciel
Stowarzyszenia Łączy Nas Kanał Elbląski LGD Krzysztof Oksiędzki

Na zdjęciu Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury Grażyna Piękos
i przedstawiciel Stowarzyszenia Łączy Nas Kanał Elbląski LGD
Krzysztof Oksiędzki
Remonty świetlic
w Rudzienicach i Lasecznie
Świetlice wiejskie są bardzo ważne dla mieszkańców
małych miejscowości. Pełnią one funkcje zarówno
społeczne jak i kulturalne. Właśnie tam odbywa
się wiele ważnych inicjatyw na rzecz społeczności
lokalnej. Gmina konsekwentnie poprawia jakość
tych obiektów, remontując
i budując nowe świetlice.
W roku ubiegłym zostało
zbudowane
nowoczesne
Centrum Kulturalno-Rekreacyjne w Stradomnie.
Tym bardziej miło nam
poinformować, że gmina
pozyskała środki na remont
świetlicy w Rudzienicach,
a Gminny Ośrodek Kultury na remont i doposażenie
świetlicy w Lasecznie.

Gmina otrzymała doﬁnansowanie ze środków
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 20142020 w ramach LGD Łączy
Nas Kanał Elbląski - Małe
Granty w wysokości 14 045
zł. W dniu 27 lutego b.r. wójt
gminy Krzysztof Harmaciński podpisał stosowną
umowę. W ramach zadania
zostanie naprawiona i odmalowana elewacja budynku
oraz zostaną naprawione ciągi komunikacyjne. Wartość
całej inwestycji wyniesie 22
073 zł.
Środki z PROW w wysokości 15 714 zł otrzymał
również GOK. Umowę podpisała 16 grudnia 2019 roku
dyrektor ośrodka Grażyna
Piękos. W ramach inwestycji
w Lasecznie świetlica zostanie pomalowana wewnątrz,

Nowe dokumentacje
techniczne
26 i 28 lutego br. zostały podpisane umowy na
opracowanie dokumentacji technicznej gminnych
inwestycji. Dotyczą one
przebudowy dróg: do Smolnik, drogi gminnej Kamień
Mały – Windyki – Wola Kamieńska, ulicy Rubinowej,
Bursztynowej, Diamentowej
i Szmaragdowej w Nowej Wsi,
drogi Nejdyki - Kamionka,
drogi w Sąpach, ul. Leśnej
w Ząbrowie, drogi Mątyki –
Rudzienice (ul. Lipowa), drogi w Gałdowie, drogi w Borku,
drogi Ławice – Tchórzanka –
Gromoty, drogi Kamień Mały
– Szałkowo, drogi Dziarny
– Kozianka. Powstanie również dokumentacja na budowę oświetlenia drogowego
w miejscowościach: Dziarny
– Dziarnówko, Franciszkowo
Górne – Mątyki, Franciszkowo Dolne – Borek, Kałduny,
Kamień Mały oraz Wola Kamieńska.
Termin realizacji wszystkich dokumentacji technicznych ustalono na 30
października br.
Gmina Iława Liderem
Dostępności Danych
Przestrzennych Inspire 2019
Miło nam poinformować
o kolejnym sukcesie naszej
gminy. W plebiscycie „Lider
dostępności danych przestrzennych Inspire 2019”
Gmina Iława znalazła się
w pierwszej dziesiątce rankingu. Wyniki zostały ustalone na podstawie statystyk
udostępniania danych planistycznych na ogólnopolskim
portalu mapowym- www.
mapa.inspire-hub.pl.

Jest to imponujący wynik,
który oznacza, że każdego
dnia z portalu korzysta kilkadziesiąt zainteresowanych
osób. Sposób umieszczenia
informacji na oﬁcjalnej stro-

Na zdjęciu Wójt Gminy Iława Krzysztof Harmaciński, Specjalista ds. obsługi gmin GIAP Agata Prośniewska
i Inspektor ds. planowania przestrzennego Tomasz Konarski
nie gminy oraz BIP-ie jest jasny i przystępny.
Okolicznościową statuetkę
odebrał Wójt Gminy Iława
Krzysztof Harmaciński.
Zatańczyli o Puchar Wójta
7 marca w Zespole Szkolno-Przedszkolnym odbył się
XII Ogólnopolski Turniej
Tańca Sportowego o Puchar
Wójta Gminy Iława. W turnieju wzięły udział aż 103
pary z 31 klubów sportowych.
Impreza jest organizowana
przez Uczniowski Klub Sportowy „Gracja” i jest objęta honorowym patronatem Wójta
Gminy Iława. Turniej trwał
cały dzień.
Klub UKS Gracja Iława
reprezentowały 4 pary.

Zajęły one następujące
miejsca: W kategorii 10-11
G 1 miejsce – Czyżak Robert – Vilchynska Mariia
3 miejsce – Borowik Jan –
Ćwiklińska Maja 3 miejsce
– Kłosowski Mariusz – Wiśniewska Agata W kategorii

12-13 G 3 miejsce – Tatarek
Aleksander – Tatarek Antonina.
Serdecznie gratulujemy.
Pełne wyniki dostępne na
naszej stronie internetowej
gmina-ilawa.pl
Robert Jankowski, UG Iława
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KOMUNIKAT WÓJTA GMINY IŁAWA
W związku z aktualną sytuacją sanitarno-epidemiologiczną
w kraju związaną z zagrożeniem rozprzestrzeniania się koronawirusa apeluję do mieszkańców Gminy Iława i wszystkich interesantów o rezygnację z osobistych wizyt w Urzędzie Gminy w Iławie i załatwianie spraw drogą mailową
(gmina@gmina-ilawa.pl), internetową lub telefonicznie.
Jednocześnie informuję, że od 16 marca 2020 r. (poniedziałek) – do odwołania wprowadzam ograniczenia w zakresie
bezpośredniego załatwiania spraw przez Interesantów.
Termin i godzina wizyty w Urzędzie Gminy musi zostać
wcześniej uzgodniona telefonicznie z właściwym pracownikiem!!!
Wykaz ważniejszych bezpośrednich numerów telefonów do
komórek organizacyjnych urzędu:
89 649 0800 - sekretariat
89 649 0821 - ewidencja ludności
89 649 0815 - dowody osobiste
89 649 0809 - podatki
89 649 0825 - kasa
89 649 0820 - ochrona środowiska, planowanie przestrzenne

GMINA IŁAWA
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89 649 0847 - edukacja
89 649 0811 - inwestycje, gospodarka komunalna.
Apeluję o rozwagę i stosowanie się do zaleceń i komunikatów Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia.
Wspólnie minimalizujmy ryzyko zakażenia koronawirusem.
Jednocześnie informuję, że w celu zminimalizowania
zbędnego kontaktu z większą liczbą osób, wejście do
Urzędu Gminy w Iławie będzie możliwe tylko przez boczne
drzwi znajdujące się przed szlabanem usytuowanym na
wjeździe na parking urzędu (naprzeciwko budynku prokuratury rejonowej
Interesanci przed wejściem na teren budynku są zobowiązani do zastosowania odpowiedniej dezynfekcji a podczas wizyty- do stosowania się do poleceń i wskazówek
pracowników urzędu.
Przepraszam za utrudnienia i liczę na zrozumienie sytuacji
Wójt Gminy Iława
/-/ Krzysztof Harmaciński
Więcej informacji nt. pracy Urzędu Gminy, Gminnej Spółki
Komunalnej, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej,
Gminnego Ośrodka Kultury oraz innych jednostek podległych znajdziecie Państwo na naszej stronie gmina-ilawa.pl.
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Naszym gościem w rozmowie
miesiąca jest Krystyna Kacprzak,
prezes Towarzystwa Miłośników
Ziemi Zalewskiej. Pochodzi z Łodzi, do Zalewa przyjechała wraz
z mężem w 1978 r., za pracą. Do
TMZZ (skrót nazwy Towarzystwa)
trafiła przez przypadek. Od tamtej
pory zainicjowała wiele ciekawych wydarzeń, dzięki którym
umożliwiła lokalnej społeczności
zbliżyć się do historii Zalewa
i okolic. Nierzadko jest to pierwszy krok do zainteresowania się
na poważnie tym, co było kiedyś.
Od 18 lat jest Pani związana
z Towarzystwem Miłośników
Ziemi Zalewskiej, a w Zalewie mieszka Pani od...?
— Od 42 lat. Pochodzę z Łodzi, tam ukończyłam politechnikę na Wydziale Chemii
Ogólnej. Do Zalewa i do tutejszej garbarni (Spółdzielnia
Pracy Renoma) przyjechałam
razem z mężem, bo tu czekała na nas praca, dla mnie
jako Głównego Technologa.
Był to 1978 r., a Zalewo było
wtedy wsią (prawa miejskie
odzyskało w 1987 r.). Po paru
latach pracy jako technolog
w Dziale Garbarskim, gdy
zdobyłam już potrzebne
doświadczenie – awansowałam na stanowisko zastępcy kierownika garbarni.
Kierownikiem był Tadeusz
Kaczmarczyk. Dobrze nam
się razem — współpracowało. Potem był krótki czas

Ekotanu od 1993 r., byłam
wtedy członkiem zarządu
ds. produkcji garbarskiej.
W lutym 2001 r. historia
garbarni właściwie dobiegła
końca, wszyscy straciliśmy
pracę, w tym ja. Stało się to
z bardzo wielu powodów,
głównie złej koniunktury na
rynku skórzanym. Dla mnie
stres z powodu utraty pracy
zbiegł się z innym: z powodu
choroby. Przeszłam na rentę,
ale po wyleczeniu byłam pełna werwy i chęci życia.
A jak zaczęła się Pani historia ze stowarzyszeniem?
— Zupełnie przypadkowo
dowiedziałam się w 2002
r. o organizacji pozarządowej w Zalewie, o nazwie
Towarzystwo Miłośników
Ziemi Zalewskiej (w skrócie TMZZ), którą założył
Ryszard Piechota
razem
z gronem pasjonatów. Celem organizacji była konsolidacja lokalnych patriotów,
żeby godnie uczcić zbliżający się jubileusz 700 – lecia
Zalewa, który miał przypadać w 2005 r. Zaciekawiło
to mnie i dołączyłam do
nich. Mimo, że mieszkałam
już od paru lat w Zalewie,
bardzo mało
wiedziałam
o mieście i jego okolicach. Na
spotkaniach członków organizacji poznałam dużo ciekawych faktów z historii
Zalewa, ale też m.in. dowiedziałam się tego, że wiedza

Fot: archiwum prywatne Krystyny Kacprzak i TMZZ

Zwiedzając nieutartymi szlakami nasze
wartościowego i pięknego dla siebie

Odkrywanie lokalnej historii pochłania sporo czasu, jednak zostaje
też kilka chwil na dobre książki, ciekawe filmy czy muzykę — mówi
pani Krystyna
o przedwojennych dziejach
miasta jest prawie równa
zeru wśród jego mieszkańców. Są jakieś publikacje, ale
są trudno dostępne, drogie,
no i najczęściej tylko w języku niemieckim. Zaimponowało mi, że niektórzy członkowie organizacji podjęli się
popularyzacji swojej wiedzy
w nowopowstałym w 2002
r., drukowanym początko-

wo amatorsko, biuletynie
„Zapiski Zalewskie”. Chętnie
przystałam do tego grona zapaleńców, którzy z czasem
zostali moimi przyjaciółmi,
a moim pierwszym artykułem, który się ukazał w biuletynie już pod koniec 2003
r., była... historia zalewskiej
garbarni.
Przeprowadziłam wtedy sporo wywiadów
z dawnymi pracownikami,

ktoś pomógł mi w tłumaczeniu tekstów niemieckich
i tak się zaczęło. Doszlusowałam wtedy do tego grona
popularyzatorów
wiedzy
o Zalewie i jego okolicach:
Ryszarda Piechoty, Kazimierza Skrodzkiego, Kazimierza
Madeli, Jarosława Szubiaka,
Alicji i Kazimierza Łozińskich – pierwszych autorów
tekstów w biuletynie.
Jakie inicjatywy i projekty
zapadły Pani szczególnie
w pamięci?
— W 2005 r. wspólnie
z Urzędem Miejskim w Zalewie i Centrum Kultury
Prus Wschodnich w Ellingen
(Niemcy) przygotowaliśmy
wystawę „Zalewo – Dzieje
miasta” z okazji 700-lecia
Zalewa. Cieszyła się bardzo
dużym powodzeniem. Nasze
pierwsze projekty powstały
w tym samym czasie, a do tej
pory stowarzyszenie dziesięciokrotnie dostało doﬁnansowanie biorąc udział w konkursach „Działaj Lokalnie”
Programu Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności
realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii
w Polsce i Lokalną Organizację Grantową Stowarzyszenie
„Przystań” w Iławie. Otrzymaliśmy też doﬁnansowanie
z Fundacji Wspomagania Wsi
na nasz projekt „Nieznane
ślady historii – groby żołnierzy napoleońskich w Zalewie”

i stanął w Zalewie pomnik
napoleoński. Uroczyste odsłonięcie nastąpiło w 2010
r. W 2015 r. promowaliśmy
„Kanał Dobrzycki”, wspólnie
ze stowarzyszeniem NAVICULA z Łodzi napisaliśmy
projekt i uzyskaliśmy grant
ze środków samorządu województwa oraz Gminy Zalewo. Od 2014 r. Towarzystwo
Miłośników Ziemi Zalewskiej
bierze udział w konkursach
i otrzymuje doﬁnansowanie
ze środków Gminy Zalewo
na drukowanie biuletynu
„Zapiski Zalewskie” (2 edycje rocznie).
TMZZ działa również na
rzecz rozwoju lokalnej turystyki...
— Tak, w ramach naszych
projektów zorganizowaliśmy w sumie 12 wycieczek:
pieszych, rowerowych, autokarowych po okolicach
Zalewa; przeprowadziliśmy
szereg konferencji, wykładów i pogadanek; nagraliśmy lub zanotowaliśmy
dziesiątki rozmów z interesującymi ludźmi, zorganizowaliśmy quizy i konkursy dla
młodzieży; w Śliwie na rozstaju dróg stanęła kamienna baba pruska w ramach
projektu „680 lat wsi Śliwa”, w 2014 r. plaża wiejska
w Pozortach została zagospodarowana, a mały cmentarz żydowski został oczyszczony razem z nami przez
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miasta i miasteczka, można odkryć coś

młodzież szkolną z Zalewa
w 2019 r. Przeprowadziliśmy
kiedyś wycieczkę autokarową dla seniorów z Zalewa.
Mieliśmy satysfakcję, kiedy
niektóre osoby ze wzruszeniem opowiadały, że po raz
pierwszy w życiu miały okazję zwiedzić piękny kościół
w Jaśkowie lub zobaczyć
dwór nad Jeziorakiem w Gubławkach – miejsca oddalone od głównych szlaków.
„Zapiski Zalewskie” to znana
w naszym regionie publikacja poruszająca tematykę
ziemi Zalewskiej, ciekawostek z dziejów tego regionu,
przedstawiająca piękno okolic jeziora Ewingi i Jezioraka
oraz historię osób które na
przestrzeni wieków zamieszkiwali Zalewo i jego okolice.
Jak wygląda praca przy
redagowaniu miesięcznika?
— Jestem prezesem stowarzyszenia od 2003 r
i jednocześnie redaktorem

naczelnym naszego biuletynu. Jestem odpowiedzialna za terminowe wydanie
biuletynu (w przypadku,
gdy drukowanie biuletynu
jest częścią projektu) oraz
za jego poziom. Musiałam trochę się douczyć:
o prawach autorskich, jak
szukać informacji w Internecie, nawet o poprawnym
pisaniu tekstów. Autorami artykułów jesteśmy my
wszyscy, amatorzy, członkowie
stowarzyszenia
i nasi przyjaciele, ale czasem
udostępniamy też w naszym
biuletynie interesujące teksty naukowców: historyków,
archeologów, przyrodników,
znawców jakiegoś wąskiego
tematu. Spotkania mamy
w naszej siedzibie, którą
użycza nam bezpłatnie gmina Zalewo.nProwadzimy tu
znaną już w okolicy biblioteczkę regionalną z ponad
1100 pozycjami (książki,

albumy, mapy, czasem ksero
artykułów), która służy nam
w przygotowaniu artykułów
lub planowaniu wycieczek,
ale też użyczamy nasze zbiory wszystkim chętnym. Często dostajemy od studentów
kopie ich prac licencjackich
lub magisterskich w podzięce za pomoc. Mamy
spore grono sympatyków
stowarzyszenia, paru przemiłych darczyńców i sporo wirtualnych przyjaciół,
zawsze służących pomocą
np. w tłumaczeniu tekstów.
A w „realu” spotykamy się
w każdy wtorek w gronie 5,
czasem 10 osób i wtedy już
jest tłoczno. Dyskutujemy
o naszych planach wycieczkowych, o nowych przeczytanych lub usłyszanych
„odkryciach”, wymieniamy
się książkami. Czasem, jak
to w gronie przyjaciół i dobrych znajomych znających
się od tylu lat, rozmawiamy

tylko o bieżących prywatnych naszych sprawach,
przy kawie i czymś słodkim.
Czy oprócz Zalewa i jego
okolic, jest jakieś miejsce
w naszym regionie, które
podobnie Panią zaciekawiło?
— Nasz region, czyli powiat
iławski, słynie ze swojego
najbardziej wartościowego
waloru, jakim jest jezioro Jeziorak, takie jakie ono jest:
niezatłoczone jak Wielkie
Jeziora Mazurskie, z zacisznymi zatoczkami, wyspami,
z niezadeptaną przyrodą.
Mamy też sporo zabytków
godnych uwagi każdego poszukiwacza turystycznych
perełek. Na pewno zalicza
się do nich zamek w Szymbarku, pałac w Bałoszycach
i jego piękny park (polecam
zwiedzanie jesienią), pałac
w Mortęgach, ruiny pałacu
w Kamieńcu. Wszystkim polecamy zwiedzanie naszych
miast i miasteczek wędrując

powolnym spacerem, a nie
z okien samochodu. W miarę
możności nie utartymi szlakami. Wtedy można odkryć
coś wartościowego i pięknego
dla siebie, czy to w Iławie (np.
spacer wokół Małego Jezioraka czy wzdłuż Iławki), Suszu,
Lubawie czy Kisielicach.

Dziękuję za spotkanie,
życzę kolejnych ciekawych
inicjatyw i projektów na
rzecz lokalnej społeczności
i wszystkiego dobrego w życiu zawodowym i prywatnym.
— Dziękuję bardzo.
opracowanie: Joanna Babecka
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Sprzęt i mundury dla gminnych
jednostek OSP

W sali sesyjnej Urzędu Miejskiego
w Suszu odbyło się uroczyste przekazanie
sprzętu i umundurowania jednostkom
Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu
Gmin Susz.
Środki na zakup sprzętu
pochodziły z corocznej dotacji MSWiA dla jednostek
OSP niewłączonych do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego (OSP w Babiętach Wielkich, Jakubowie
Kisielickim i Redakach),
z tzw. programu 5000+ dla

OSP oraz ze środków Gminy
Susz (prawie 1/4 ogólnych
kosztów).
Dzięki dotacji MSWiA do
jednostek z terenu naszej
gminy traﬁł sprzęt ratowniczo- gaśniczy: węże pożarnicze, urządzenie typu „Hooligan”, maszty oświetleniowe,

buty strażackie. W ramach
środków
inwestycyjnych
OSP Jakubowo Kisielickie
otrzymało również pompę
szlamową dużej wydajności
wraz z wężami.
W tym roku, po raz pierwszy w historii dotacji dla OSP,
dzięki programowi 5000+
pojawiła się możliwość doﬁnansowania jednostek także
w zakresie kulturalno-oświatowo-sportowym i reprezentacyjnym. Zarządy jednostek
OSP samodzielnie decydowały, jaki sprzęt i umundurowanie kupić. Strażacy naszej gminy otrzymali m.in.
mundury wyjściowe, koszule
strażackie, kapelusze dam-

skie, krawaty, sznury galowe,
dystynkcje i imienniki, koszulki t-shirt oraz wyposażenie pocztów sztandarowych:
buty z opinaczami do pocztów sztandarowych, a także
rękawiczki i pasy skórzane.
OSP Jakubowo Kisielickie
zdecydowało się na zakup telewizora.
Przekazania sprzętu dokonali: dysponent środków
MSWiA i 5000+, Komendant Powiatowy PSP w Iławie bryg. Piotr Wlazłowski,
Prezes Zarządu Powiatowego
ZOSP w Iławie Stanisław Kastrau oraz współﬁnansujący
zadanie - Burmistrz Susza
Krzysztof Pietrzykowski.
W imieniu jednostek OSP
serdecznie dziękujemy Komendantowi PSP Iława i Bur-

mistrzowi Susza za udzielone
wsparcie i możliwość zrealizowania w/w zakupów, które
ułatwią strażakom realizację
zadań ratowniczo-gaśniczych
i innych oraz pozwolą godnie

prezentować siebie i swoje
jednostki podczas szkoleń,
akcji prewencyjnych i uroczystości.
Komendant Gminny ZOSP w Suszu
Marek Maciejewski
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Informacje
Burmistrza
Susza
w związku z ogłoszeniem przez
Premiera Rzeczpospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego na terenie całego
kraju, Burmistrz Susza wprowadził od 16 marca br. do odwołania, dodatkowe obostrzenia,
dotyczące wizyt mieszkańców
w suskim Urzędzie Miejskim
oraz Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej. Są one
możliwe tylko w nieodzownych
sytuacjach i po wcześniejszym
umówieniu się z urzędnikiem.
Pojawienie się w placówkach
przy ul. Wybickiego 6 możliwe jest tylko po wcześniejszym
umówieniu się z konkretnym
pracownikiem merytorycznym.
W takiej sytuacji do UM wejdziemy wejściem od strony parkingu. Drzwi, po użyciu dzwonka, otworzy nam urzędnik.
W innych sytuacjach, zarówno
główne drzwi ratusza, wejście
do M-GOPS, jak i tylne wejście
do UM, będą w czasie pracy UM
i M-GOPS, zamknięte. Przepraszamy za zaistniałe utrudnienia.
Wszystkie planowane wydarzenia praz zajęcia odwołały
też jednostki organizacyjne
Gminy Susz - CSiR, SOK, Biblioteka Miejska, itp. Placówki
te zawiesiły swoją działalność
do odwołania.
Zamiast osobistych odwiedzin
Burmistrz Susza zaleca załatwianie spraw z pracownikami
samorządowych instytucji drogą
elektroniczną lub poprzez kontakt telefoniczny.
Informacje o tym, jak załatwiać
sprawy urzędowe przez Internet, dostępne są tutaj: epuap.
gov.pl/wps/portal. Zasady są
proste – trzeba wypełnić krótki
formularz rejestracyjny i założyć
konto na ePUAP. Profil Zaufany
to darmowe narzędzie umożliwiające m.in. składanie podpisu
elektronicznego, dzięki któremu
można załatwiać określone sprawy urzędowe online, bez wychodzenia z domu.
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Numery telefonów do określonych referatów Urzędu Miejskiego w Suszu znajdują się na
www.susz.pl, w zakładce „Kontakt”, znajdującej się na górnej
belce strony. Ogólne dane teleadresowe Urzędu Miejskiego: tel.: 55 278 60 15, 55 278
79 99, fax: 55 278 62 22, e-mail:
susz@susz.pl
Kontakt do Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej: tel. (55) 278 79 95, 278
78 40, fax. (55) 278 78 41, e-mail: mgops@susz.pl
Kasa UM jest będzie nieczynna. Prosimy o dokonywanie
urzędowych opłat i uiszczanie
podatków za pomocą przelewów
lub wpłat w BS Susz.
Nr konta Urzędu Miejskiego w Suszu: Bank Spółdzielczy
w Suszu Nr 92 8320 0005 0000
0114 2000 0220 Dla transakcji międzynarodowych PL 92
8320 0005 0000 0114 2000
0220 UM w Suszu GBW Poznań Swift code: GBWCPLPP
Numer konta UM w Suszu do
wpłat należności za gospodarowanie odpadami komunalnymi - 89 8320 0005 0001 9903
2000 0290.
Tak, jak dotychczas, informacje dla Mieszkańców Gminy
Susz na temat aktualnej sytuacji będziemy wciąż przekazywać na bieżąco za pośrednictwem strony www.susz.pl oraz
profilu facebookowego: https://
www.facebook.com/GminaSusz.
Prosimy o śledzenie tych komunikatów. Ewentualne pytania
prosimy kierować adres mailowy: susz@susz.pl.
Apelujemy także do Mieszkańców o korzystanie wyłącznie ze
sprawdzonych źródeł informacji
o koronawirusie, które znajdziecie Państwo w serwisach instytucji publicznych, na stronach:
www.gis.gov.pl, gov.pl/koronawirus oraz dzwoniąc pod numer
bezpłatnej infolinii NFZ 800190-590.

SUSZ
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W związku z koniecznością
ograniczenia rozprzestrzeniania
się choroby zakaźnej COVID-19,
wywoływanej przez koronawirusa, dbając o Państwa zdrowie
i bezpieczeństwo, zalecamy
ograniczenie osobistych wizyt
w jednostkach Policji, związanych z potrzebą powiadomienia
o zdarzeniu. Do Państwa dyspozycji pozostaje numer alarmowy
112 bądź bezpośredni nr do
oficera dyżurnego iławskiej policji 89 640 72 00. Możliwe jest
również przesłanie zgłoszenia
pisemnie (nie dotyczy sytuacji
nagłych) oraz kontakt z jednostkami Policji i dzielnicowym za
pomocą aplikacji mobilnej „Moja
Komenda”. Poniżej inne cenne
informacje i zalecenia.
Pamiętajmy, że wizyty
w jednostkach Policji wiążą
się często z koniecznością
poruszania środkami komunikacji zbiorowej oraz przebywaniem wśród większej
ilości nieznanych nam osób.
Oczekując na przyjęcie zgłoszenia w zamkniętych pomieszczeniach również jesteśmy narażeni na kontakt
z obcymi osobami.
• Dbając o Państwa zdrowie i bezpieczeństwo, zalecamy ograniczenie osobistych wizyt w jednostkach
Policji, związanych z potrzebą powiadomienia o zdarzeniu. Do Państwa dyspozycji
pozostaje numer alarmowy
bądź bezpośredni nr do
oficera dyżurnego iławskiej policji 89 640 72 00.
Możliwe jest również przesłanie zgłoszenia pisemnie
lub e-mailem (nie dotyczy
sytuacji nagłych). Policja
uruchomiła portal Policja
e-usługi, który dzięki Centralnej Książce Telefonicznej ułatwia komunikację
z jednostkami Policji w całym kraju. Dodatkowo dla
osób głuchych i słabosłyszących, które znają polski
język migowy (PJM) lub
system językowo-migowy
(SJM), istnieje możliwość
połączenia z dowolnego
miejsca z wykorzystaniem

Fot: Komenda Powiatowa Policji w Iławie

W obliczu zagrożenia koronawirusem, policja zaleca
dokonywanie zgłoszeń pisemnie lub telefonicznie

Podczas każdej interwencji, która może dotyczyć osoby z podejrzeniem zarażenia koronawirusem, funkcjonariusze KPP w Iławie wyposażeni są w środki ochrony indywidualnej, dzięki którym minimalizują
ryzyko rozprzestrzenienia się wirusa na nich
komputera lub telefonu
z funkcją wideo z dostępem
do internetu z jednostką
Policji z bezpośrednim dołączeniem tłumacza języka
migowego. Usługa dostępna
jest w dni robocze w godz.
8:00 – 20:00. Po dokonaniu weryfikacji zgłoszenia,
otrzymają Państwo instrukcje, co do dalszego postępowania. Pamiętajmy jednak,
że w niektórych przypadkach (np. konieczność sporządzenia
dokumentacji
procesowej - przyjęcia ustnego zawiadomienia o przestępstwie czy przesłuchania
w charakterze świadka)
niezbędne jest wykonanie
czynności na terenie jednostki, o czym poinformują policjanci.
• Nadmieniamy, że zawiesza się również do odwołania
postępowania kwaliﬁkacyjne
w stosunku do kandydatów
ubiegających się o przyjęcie
do służby w Policji.
• Informujemy, że wszelkie
skargi, wnioski i prośby należy kierować do jednostki policji drogą pisemna lub elektroniczną.
Dane do kontaktu:
Komenda Powiatowa Policji
w Iławie, ul. Wiejska 4; 14200 Iława
e-mail: komendant@ilawa.
ol.policja.gov.pl

TELEFONY:
DYŻURNY (089) 640 72
00, FAX: (056) 640 72 05
W przypadku wątpliwości,
co do sposobu załatwienia
sprawy, istnieje możliwość
kontaktu
telefonicznego
z WOJEWÓDZKA INFORMACJĄ POLICYJNĄ po nr
tel. 89 522-44-44.
• Wraz z pojawieniem
się wirusa uaktywnili się
oszuści próbujący wykorzystać obecną sytuację.
W sieci pojawiły się oferty
sprzedaży środków m.in.
amuletów czy cudownych
herbatek, które mają rzekomo uchronić przed zachorowaniem na koronawirusa
czy też w przypadku zarażenia spowodować cudowne
ozdrowienie. Problem dotyczy nie tylko nieuczciwych
sprzedawców ale i podszywania się pod Służby Sanitarne i Ministerstwo Zdrowia oraz inne instytucje
i organizacje, które walczą
z rozprzestrzenianiem się
i szerzeniem koronawirusa. Odnotowano przypadki
nieuczciwych ofert i rozpowszechniania nie tylko
w Internecie nieprawdziwych informacji dotyczących właśnie ewentualnych
metod leczenia tego wirusa. Policjanci przestrzegają
przed tego typu oszustami.

Nie dajmy się zwieść, nie
kupujmy cudownych środków mających nas rzekomo
uchronić przed zachorowaniem na koronawirusa czy
nagle uzdrowić. Nie wpuszczajmy też takich osób do
swoich domów i o każdym
tego typu przypadku informujmy Policję.
• Dostrzegamy również
kolejne haniebne zachowania - głównie w mediach
społecznościowych oraz za
pomocą
komunikatorów
przekazywane są nieprawdziwe informacje dotyczące
rzekomych zagrożeń, działań
służb państwowych, które nie
mają miejsca czy nawołujące wprost do paniki - są to
niedopuszczalne i nieodpowiedzialne zachowania,
nie mające żadnego oparcia
w prawdzie. Przypominamy,
że jedynymi i prawdziwymi źródłami informacji są
komunikaty przekazywane
przez służby lub/i zamieszczane na oﬁcjalnych stronach internetowych.
Apelujemy o rozwagę, rozsądek,
odpowiedzialność
i unikanie paniki!
Poniżej przykładowe
#FakeNews-y

Funkcjonariusze, którzy
będą sprawdzali miejsce
pobytu osób przebywających w kwarantannie domowej nie będą mieli z nimi
bezpośredniego kontaktu,
nie będą wchodzić do domu
czy mieszkań. Zawsze będą
to umundurowani policjanci, którzy wcześniej w miarę możliwości w pierwszej
kolejności będą kontaktowali się telefonicznie za
pomocą służbowego tele-

Przypominamy!!!
Każdy pacjent objęty kwarantanną domową musi być
odpowiedzialny i nie narażać
innych na ryzyko. Przypominamy, że złamanie kwarantanny podlega karze.

fonu komórkowego, z odległości umożliwiającej potwierdzenie pobytu osoby
w wyznaczonym miejscu
- by potwierdzić, że dana
osoba jest w domu i zapytać
czy potrzebują pomocy lub

wsparcia. Zebrane informacje będą przekazywane do
służb sanitarnych i wojewodów. Kontakt z policjantami
ma zapewnić bezpieczeństwo zarówno funkcjonariuszom jak i osobom objętym
kwarantanną.
Rozwiewając wątpliwości,
co do wyposażenia funkcjonariuszy w specjalne stroje
ochronne, informujemy, że
za każdym razem, kiedy policjanci otrzymują informację o tym, że kolejna interwencja może dotyczyć osoby
z podejrzeniem zakażenia
koronawirusem, są do tego
odpowiednio przygotowani. Wyposażeni są w środki
ochrony
indywidualnej,
dzięki którym minimalizują
ryzyko rozprzestrzenienia się
wirusa na nich.
W ten sposób dbamy o to,
by funkcjonariusze Polskiej
Policji mogli bez przeszkód
służyć pomocą innym, a tym
samym dbać o bezpieczeństwo nas wszystkich.
W związku z zaistniałą sytuacją
epidemiologiczną
związaną z potencjalnym
niebezpieczeństwem zakażenia koronawirusem informujemy, wszelkie informacje
dostępne są na stronie GIS
https://gis.gov.pl/kategoria/
aktualnosci/
tekst: Komenda Powiatowa Policji w Iławie
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O naborach do szkół ponadpodstawowych w cieniu koronawirusa

Renata Motylińska, dyrektor Wydziału Edukacji,
Kultury, Sportu i Promocji Starostwa Powiatowego
w Iławie

Drodzy Absolwenci szkół podstawowych, Szanowni Rodzice. Mamy
obecnie szczególną sytuację epidemiologiczną. Wszyscy podejmujemy
niezbędne działania w celu ograniczenia niebezpieczeństwa jakim jest
zarażenie się wirusem SARS-CoV-2.
W związku z tym odwołane zostały
dni otwarte szkół ponadpodstawowych czy cieszące się ogromną
popularnością „Targi Edukacyjne”
– informuje Renata Motylińska,
dyrektor Wydziału Edukacji, Kultury,
Sportu i Promocji Starostwa Powiatowego w Iławie.
Zapewne Wy, Ósmoklasiści oraz
Wasi Rodzice zastanawiacie się co
dalej, jaką wybrać szkołę ponad-

podstawową i czym się kierować
przy podejmowaniu decyzji o dalszej
edukacji? Wychodząc naprzeciw
obecnej sytuacji oraz Państwa oczekiwaniom proponujemy zapoznanie
się z ofertą Szkół Ponadpodstawowych Powiatu Iławskiego za pomocą
internetowych środków przekazu.
Każdego dnia można pozyskać informację telefoniczną w szkołach oraz
kontaktować się za pośrednictwem
poczty elektronicznej. Różnorodna
i dostosowana do potrzeb rynku
pracy – tak można określić ofertę
edukacyjną Szkół Powiatu Iławskiego. Szkoły kontynuują wprowadzone
w ubiegłym roku kierunki kształcenia, a także prowadzą nabory do już
sprawdzonych zawodów, które są
gwarancją dobrego wykształcenia,
a w przyszłości zdobycia ciekawej

pracy. W szkołach przygotowano również ofertę dla uczniów
zainteresowanych kształceniem
ogólnym – liceum ogólnokształcące
w Iławie oraz w Lubawie. Każda ze
szkół jest nowocześnie wyposażona
oraz nieustannie rozwija swój proces
dydaktyczny. Drogi Absolwencie, pamiętaj, że dokładne zapoznanie się
z ofertą edukacyjną szkół gwarantuje
świadomy i trafny wybór dalszej
ścieżki kształcenia. Zamieszczone
poniżej informacje pozwolą Ci zapoznać się z kierunkami kształcenia,
proponowaną ofertą zajęć rozwijających zainteresowania i uzdolnienia,
osiągnięciami sportowymi i artystycznymi, współpracą ze szkołami
wyższymi oraz innymi ciekawostkami
z życia szkół.
www.powiat-ilawski.pl
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Nabór w formie
elektronicznej
od 11 maja 2020 r.
Informujemy, że nabór do szkół
ponadpodstawowych w powiecie iławskim prowadzony
będzie w formie elektronicznej.
Zgodnie z zarządzeniem Warmińsko-Mazurskiego Kuratora
Oświaty wnioski o przyjęcie do
szkoły ponadpodstawowej wraz
z niezbędnymi dokumentami
należy składać od 11.05.2020
do 23.06.2020. Skorzystanie
z formy elektronicznej będzie
możliwe w podanych wyżej
terminach. Prosimy o śledzenie komunikatów na stronie
Powiatu Iławskiego https://
powiat-ilawski.pl/ oraz na stronach poszczególnych szkół.

Zespół Szkół im. Bohaterów Września 1939 Roku w Iławie
ZS im. Bohaterów Września 1939
Roku (Adres strony internetowej szkoły: www.zsilawa.pl)
od ośmiu lat zajmuje wysokie
miejsca w Rankingu Fundacji
Edukacyjnej PERSPEKTYWY.
Młodzież naszej szkoły
rokrocznie bierze udział
w licznych olimpiadach i konkursach przedmiotowych:
Olimpiada Wiedzy i Umiejętności Budowlanych, Konkurs
Wiedzy o Podatkach, Poznaj
swoje prawa w pracy, Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej, Olimpiada Wiedzy
o Obronie Cywilnej, Ogólnopolski Konkurs „Solidarność”,
Turniej Budowlany „Złota
Kielnia”, Olimpiada Przedsiębiorczości,
Olimpiada
o Polsce i Świecie Współczesnym, Olimpiada o Prawach
i Wolnościach Obywatelskich,
Ogólnopolski Konkurs Wiedzy z Rachunkowości i wielu
innych. Laureaci otrzymują indeksy na wymarzone
kierunki studiów związane
z budownictwem, prawem
i ekonomią. Nasi uczniowie
osiągają również wysokie wyniki w sporcie np.: Turniejach
piłki nożnej, ręcznej, siatkowej i koszykówki chłopców
oraz dziewcząt, Turniejach
tenisa stołowego, Iławskim
Półmaratonie czy też Sztafetowych Biegach Przełajowych. Młodzież iławskiej
„Budowlanki” za swoje liczne
osiągnięcia zarówno nauko-

we jak i sportowe otrzymuje
stypendia Starosty Iławskiego dla uzdolnionych uczniów,
natomiast za najwyższą średnią ocen Stypendium Prezesa Rady Ministrów. Zespół
Szkół im. Bohaterów Września 1939 Roku w Iławie
współpracuje z Firmą Szkoleniowo-Usługową Spawalnictwo-Instalatorstwo Pana
Mieczysława Czajkowskiego
w ramach projektów unijnych. Uczniowie biorący
udział w kursach pozyskują dodatkowe uprawnienia
i otrzymują certyﬁkaty wydawane w języku polskim,
angielskim i niemieckim,
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 przedmiotów szkolnych,
biblioteka, czytelnia oraz
świetlica, dwie sale gimnastyczne oraz siłownia, z której uczniowie korzystają
zarówno w trakcie lekcji wychowania ﬁzycznego jak i na
zajęciach pozalekcyjnych.
Do dyspozycji uczniów są
dwie nowoczesne pracownie
graﬁki komputerowej oraz
modelowania i projektowania odzieży. Internat Zespołu Szkół dysponuje czteroosobowymi pokojami (170
miejsc). Wychowankowie
naszego internatu korzysta-

ją ze świetlicy wyposażonej
w nowoczesny sprzęt audiowizualny (kino domowe),
dwóch siłowni dla dziewcząt
i chłopców, kuchni z pełnym
wyposażeniem oraz sali komputerowej z Internetem. Przy
„Budowlance” działa również
Młodzieżowa Orkiestra Dęta
pod batutą kapelmistrza Michała Kowalewskiego. Orkiestra występuje na wielu polskich scenach. Jej repertuar
składa się z muzyki klasycznej, ﬁlmowej a także bardzo
dobrze znanych piosenek
popowych i musicalowych.
Orkiestra jest otwarta na
nowych adeptów sztuki muzycznej, którzy będą mogli
wykazać się swoim talentem.
Oferta edukacyjna Zespo-

łu Szkół obejmuje kierunki
techniczne od lat cieszące się
zainteresowaniem uczniów
i ich rodziców: – technik budownictwa – uczniowie tego
kierunku rokrocznie zajmują
wysokie miejsca w Olimpiadzie Wiedzy i Umiejętności
Budowlanych i otrzymują
indeksy na wyższe uczelnie;
absolwenci potraﬁą obsługiwać m.in. program AutoCad
oraz NORMA; są przygotowani do pracy w biurach projektowych; – technik ekonomista – uczniowie poszerzają
swoją wiedzę w dziedzinie
planowania i prowadzenia
działalności gospodarczej,
spraw kadrowo-płacowych,
rachunkowości oraz wykonywania analiz i sporządzania

sprawozdań z działalności
podmiotów prowadzących
działalność gospodarczą;
odbywają praktyki zawodowe w zakładach pracy i otrzymują propozycje późniejszej
współpracy/zatrudnienia; –
technik informatyk – z pewnością żaden zakład pracy
w dzisiejszych czasach nie
obędzie się bez specjalistów
w branży informatycznej,
zwłaszcza jeśli posiadają
oni tak wszechstronną wiedzę i umiejętności w zakresie
obsługi programów: CorelDRAW, Photoshop, Gimp,
Flash, AutoCad, Linux, Ofﬁce, Novell, Windows oraz
projektowania i wykonywania lokalnych sieci komputerowych, projektowania baz
danych i administrowania
bazami danych, tworzenia
stron WWW i aplikacji internetowych. Ponadto – wychodząc naprzeciw nieuniknionemu i niezwykle szybkiemu
postępowi w zakresie nowych
rozwiązań i technologii informatycznych – proponujemy
kierunek technika graﬁki i poligraﬁi cyfrowej. Po
zapoznaniu się z ofertami
i zapotrzebowaniem lokalnego rynku pracy oraz zainteresowaniami i sugestiami
uczniów, postanowiliśmy
uwzględnić w naszej ofercie
kierunek – technika przemysłu mody. Specjaliści w tej
dziedzinie posiadają wiedzę
i umiejętności w zakresie:

tradycyjnego i komputerowego projektowania ubiorów, modelowania odzieży,
wytwarzania wyrobów odzieżowych oraz podejmowania
działalności
zawodowej
z elementami języka obcego
(angielskiego, niemieckiego
lub włoskiego) z perspektywą pracy w następujących zawodach: projektant
mody, fotograf i dziennikarz
mody, organizator pokazów
mody itp. Oferta edukacyjna naszej szkoły, oprócz
kierunków technicznych,
obejmuje również kształcenie w Branżowej Szkole
I Stopnia w zakresie monter
zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie
oraz murarz-tynkarz. Absolwenci tych kierunków są
przygotowani do stosowania
nowoczesnych technologii
oraz maszyn i urządzeń wykorzystywanych w procesach
technologicznych. Zważywszy na rosnące wymagania
pracodawców zapewniamy,
że jesteśmy w stanie przygotować naszych uczniów
pod względem merytorycznym, praktycznym oraz językowym w zakresie języka
angielskiego, niemieckiego
i włoskiego do ich przyszłej
kariery zawodowej.
KONTAKT:
tel. 89 649 13 00,
email:
zsilawa@powiat-ilawski.pl
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Zespół Szkół im. Konstytucji 3 Maja w Iławie

Zespół Szkół Ogólnokształcących
im. S. Żeromskiego w Iławie

ZS im. Konstytucji 3 Maja w Iławie (Adres strony internetowej
szkoły: www.zs-ilawa.pl) to
szkoła z bardzo bogatą ponad
70-letnią tradycją.
Kierunki kształcenia na
podbudowie szkoły podstawowej: – Technikum technologii żywności – 5 letnie –
Technikum hotelarskie – 5
letnie – Technikum pojazdów samochodowych – 5 letnie – Technikum handlowe
– 5 letnie – Technikum żywienia i usług gastronomicznych – 5 letnie – Technikum
reklamy – 5 letnie – Szkoła
Branżowa I Stopnia – 3 letnia – Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych na podbudowie Branżowej Szkoły
I Stopnia
*** Technik technologii
żywności
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 asortymenty
produktów żywnościowych.
Obsługuje maszyny i urządzenia stosowane w produkcji wyrobów spożywczych. Po
ukończeniu szkoły technik
technologii żywności wykonuje pracę w zakładach przemysłu spożywczego.
*** Technik hotelarstwa
to zawód, który przygotowuje absolwentów do pracy
w sektorze przemysłu turystycznego. Nasi uczniowie
nabywają potrzebną wiedzę
praktyczną odbywając praktyki zawodowe w atrakcyjnych miejscach w kraju.
Zawód, który proponujemy
absolwentom gimnazjum
jest zawodem interesującym
i przyszłościowym. Nauczysz
się m.in. dobierać oferty hotelowe zgodnie z potrzebami
gości; stosować instrumenty
promocji usług hotelarskich;
sporządzać
dokumentację związaną z rezerwacją
usług hotelarskich.
*** Technik pojazdów samochodowych
to zawód związany z obsługą współczesnych pojazdów
samochodowych. Kształcący
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ZSO im. S. Żeromskiego w Iławie
(Adres strony internetowej
szkoły: www.zsog.ilawa.pl)
kładzie nacisk na zdobycie wysokich wyników w nauce, co jest
gwarancją studiów na najbardziej
prestiżowych kierunkach, ale
także dba o dobrą atmosferę oraz
komfortowe warunki edukacji.

się w tym kierunku uczniowie stają się specjalistami
z dziedziny naprawy i eksploatacji pojazdów samochodowych, a także diagnostyki
samochodowej. Potraﬁą organizować obsługę i naprawę
pojazdów samochodowych
oraz ocenić stan techniczny
pojazdów. Technik pojazdów
samochodowych to zawód
z przyszłością.
*** Technik handlowiec
absolwent będzie przygotowany do organizowania
prac w zakresie przyjmowania dostaw, przygotowywania towarów do sprzedaży,
wykonywania prac związanych z obsługą klientów
oraz realizacją transakcji
kupna i sprzedaży. Posiądzie
również wiedzę dotyczącą
prowadzenia działań reklamowych i marketingowych,
organizowania i prowadzenia
działalności handlowej oraz
zarządzania działalnością
handlową przedsiębiorstwa.
*** Technik żywienia i usług
gastronomicznych
absolwent przygotowany
jest do podejmowania zadań związanych z obsługą
konsumenta oraz przygotowaniem imprez organizowanych przez wszystkie zakłady
świadczące usługi gastronomiczne. Będzie umiał
profesjonalnie przygotować
wszelkiego rodzaju potrawy
i napoje z zastosowaniem

nowoczesnych technologii
oraz planować i organizować
usługi gastronomiczne. Zdobywa umiejętności aktywnego zachowania się na rynku,
prowadzenia własnej działalności gospodarczej, sporządzania biznesplanu itp.
*** Technik reklamy
Podstawowym
celem
kształcenia w tym zawodzie
jest przygotowanie absolwenta do wykonywania
usług reklamowych, prowadzenia lub uczestniczenia w projektach promocyjnych różnych instytucji
i firm oraz projektowaniu
graficznym. Absolwenci kierunku mogą być zatrudniani
w agencjach reklamowych,
biurach ogłoszeń, mediach,
agencjach, studiach graficznych i drukarniach. Mogą
również podjąć pracę jako
specjaliści d/s kontaktów
z prasą i kształtowania opinii publicznej w prasie, radiu i telewizji lub prowadzić
działalność gospodarczą na
własny rachunek.
*** Szkoła branżowa
I stopnia
W okresie całego 3-letniego cyklu kształcenia uczniowie zdobywają wiedzę oraz
praktykę w warunkach naturalnych i rzeczywistych,
a nie pozorowanej pracy;
poznają nowoczesne technologie, materiały i urządzenia; tworzą więzi emo-

cjonalne z pracodawcą oraz
innymi współpracownikami
w zakładzie pracy, uczą się
współdziałania w grupie zawodowej oraz odpowiedzialności za uzyskiwane wyniki
w pracy. Zawody w naszej
szkole: mechanik pojazdów samochodowych, ślusarz, kucharz, sprzedawca,
cukiernik, stolarz, piekarz,
elektryk, blacharz samochodowy, elektromechanik,
fryzjer, krawiec, monter
– elektronik, monter sieci
instalacji i urządzeń sanitarnych, murarz, operator maszyn i urządzeń przemysłu
spożywczego i inne. Szkoła
posiada dobrze wyposażone
pracownie do nauki przedmiotów ogólnokształcących
jak i zawodowych oraz 3 sale
informatyczne. W nowoczesnych pracowniach nasi nauczyciele mają możliwość
bardzo dobrze przygotować
uczniów do podjęcia pracy
po zakończeniu edukacji
oraz do zdania egzaminów
potwierdzających kwaliﬁkacje w zawodzie na bardzo
wysokim poziomie.
MECHANIK- DOBRA SZKOŁA,
DOBRY ZAWÓD, DOBRA
PRACA – W MECHANIKU
UCZYĆ SIĘ OPŁACA!!!
KONTAKT:
tel. 89 644 83 50, email:
zsilawa@poczta.onet.pl

Nasi uczniowie mogą szczycić się wysokimi osiągnięciami w konkursach, które
gwarantują im indeksy na
uczelnie wyższe. Szkoła została uhonorowana brązową
tarczą miesięcznika „Perspektywy”.
Młodzież ma możliwość
udziału w zajęciach prowadzonych przez wykładowców uczelni patronackich
- Politechniki Warszawskiej,
Wojskowej Akademii Technicznej, Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Uniwersytetu
Warmińsko-Mazurskiego,
Szkoły Głównej Handlowej,
Akademii Górniczo-Hutni-

czej. Ogromnym zainteresowaniem cieszą się wymiany
zagraniczne umożliwiające
poznanie kultury i języka naszych sąsiadów. To w naszej
szkole w 2018 roku odbył się
Młodzieżowy Parlament Europejski Państw Morza Bałtyckiego.
„Żeromek” może pochwalić się świetną bazą lokalową. Każda sala lekcyjna
wyposażona jest w komputer i sprzęt multimedialny.
Umożliwiają one wprowadzanie nowoczesnych
technologii do procesu
edukacyjnego. Uczniowie
korzystają również z dwóch
pracowni komputerowych
i stanowisk z dostępem
do Internetu przygotowanych dla nich w bibliotece.
Znajduje się w niej bogaty
księgozbiór,
powiększany każdego roku o lektury
i pozycje książkowe chętnie
wypożyczane i czytane przez
uczniów. Internat zapewnia
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95 komfortowych miejsc dla
uczniów, którzy wybiorą naukę w naszej szkole.
Dwie sale gimnastyczne,
siłownia, sala sztuk walki,
sąsiedztwo basenu, stadionu i nowoczesnego boiska
do gry w piłkę nożną, motywują młodych uczniów do
dbałości o zdrowie ﬁzyczne
i kondycję. Młodzież ma
także dostęp do bazy Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego, co umożliwia rozwój
w zakresie sportów wodnych.
Od pięciu lat szkoła obecna
jest w pierwszej dziesiątce
szkół ponadgimnazjalnych
z województwa warmińsko-mazurskiego, które wyróżniane są przez Szkolny Związek Sportowy.
Nasza placówka oferuje
jednozmianowy system prowadzenia zajęć 8:10 -15:10.
Naszym atutem jest bogaty
wachlarz proﬁli, które cieszą
się zainteresowaniem kandydatów. W trakcie pierwszego
roku nauki istnieje możliwość zmiany wybranego
proﬁlu klasy.
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 proponowanych zajęć edukacyjnych. Jeżeli chcesz
się dostać na wymarzone studia, rozwijać swoje zainteresowania, poznać ciekawych ludzi
- czekamy na Ciebie! Z zaproponowanych proﬁli klas zostaną utworzone te, które będą
najczęściej wskazywane w deklaracjach przez kandydatów.
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Zespół Szkół im. Ireny Kosmowskiej w Suszu

PROPONOWANE PROFILE
KLAS DLA ABSOLWENTÓW
ÓSMEJ KLASY SZKOŁY PODSTAWOWEJ 2020/2021:
• KLASA SPOŁECZNO-PRAWNA
• KLASA PRZYRODNICZO-MATEMATYCZNA
• KLASA POLITECHNICZNA
• KLASA MATEMATYCZNO
-GEOGRAFICZNA
• KLASA HUMANISTYCZNO
-JĘZYKOWA
• KLASA PRZYRODNICZO
-JĘZYKOWA
KONTAKT:
tel. 89 648 56 96,
email:
liceumilawa@poczta.onet.pl

ZS im. Ireny Kosmowskiej w Suszu (Adres strony internetowej
szkoły: www.zssusz.home.pl)
KIERUNKI KSZTAŁCENIA NA ROK SZKOLNY
2020/2021: •
TECHNIKUM LOGISTYCZNE –
5- letnie • TECHNIKUM
INFORMATYCZNE – 5letnie • TECHNIKUM EKONOMICZNE – 5- letnie •
TECHNIKUM ŻYWIENIA
I USŁUG GASTRONOMICZNYCH – 5- letnie •
BRANŻOWA
SZKOŁA
I STOPNIA – 3- letnia – kucharz – dla młodocianych
pracowników: sprzedawca,
stolarz, fryzjer, mechanik
pojazdów samochodowych,
rolnik, elektryk, cukiernik,
wędliniarz, monter sieci,
instalacji i urządzeń sanitarnych; inne zgodne z potrzebami uczniów • LICEUM
OGÓLNOKSZTAŁCĄCE dla
dorosłych (zaoczne) • SZKOŁA POLICEALNA – technik
informatyk, technik administracji (zaoczne)
SZKOŁA WIERNA DZIEDZICTWU Zespół Szkół im.
Ireny Kosmowskiej w Suszu

to szkoła z 55-letnią tradycją.
Jesteśmy szkołą z prestiżowym Certyﬁkatem „Szkoła
Wierna Dziedzictwu”. Przyznanie certyﬁkatu jest ukoronowaniem podejmowanych
przez uczniów i nauczycieli
działań, które mają wpływ
na kształtowanie tożsamości
narodowej, upowszechnianie
wiedzy na temat polskiej historii, kultury, tradycji. STYPENDIA, OLIMPIADY
Uczniowie
z najwyższą średnią ocen w szkole
otrzymują
STYPENDIA
PREZESA
RADY
MINISTRÓW,
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 gastronomia (Technikum Żywienia
i Usług Gastronomicznych),
zdobywając indeksy na
Uniwersytet
Warmińsko
– Mazurski. W roku 2019
uczennica klasy III Technikum Żywienia i Usług Ga-

stronomicznych otrzymała
tytuł laureata XLIII edycji
Olimpiady Wiedzy i umiejętności Rolniczych w bloku gastronomia. AKTYWNOŚĆ W ŚRODOWISKU
LOKALNYM / WOLONTARIAT Szkoła współpracuje z Centrum Sportu i Rekreacji w Suszu oraz Suskim
Ośrodkiem Kultury uczestnicząc w wielu wydarzeniach
realizowanych na terenie
miasta Susz, m.in. w Biegu Niepodległości, Suskiej
Gali Sportu, Biegu Tropem
Wilczym, Suskim Jarmarku Świątecznym oraz jako
wolontariat w Triathlonie
i Spartakiadzie Osób Niepełnosprawnych. WYJAZDY
ZAWODOZNAWCZE Zdobywanie doświadczenia to
podstawa w nauce zawodu,
dlatego też nauczyciele każdego roku organizują wyjazdy zawodoznawcze. Uczniowie związani z gastronomią
uczestniczą w Międzynarodowych Targach Żywności
WARSAW GASTRO SHOW
i Targach EXPO MAZURY,
a przyszli logistycy wyjeżdżają do zakładów typu IKEA

INDUSTRY, ANIMEX lub
do Portu Gdańsk. SPORT
SZKOLNY Zajęcia wychowania ﬁzycznego odbywają
się w wymiarowej sali gimnastycznej, siłowni oraz na boisku wielofunkcyjnym, znajdującym się niedaleko szkoły.
Nauczyciele organizują mistrzostwa szkoły w siatkówce,
koszykówce, piłce halowej.
W szkole działa dziewczęca
formacja EXODUS, która
tworzy pokazowe układy ﬁtness. Sportowcy wyjeżdżają
na zawody powiatowe i wojewódzkie, uzyskując wysokie
pozycje, np. I miejsca w Indywidualnych Mistrzostwach
Powiatu w Biegach Przełajowych na dystansie 1500
m (rocznik 2004) oraz na
dystansie 2000 m (rocznik
2000 i mł.). Nasze tenisistki
stołowe uzyskały w grudniu
2019 r. awans do ﬁnału wojewódzkiego. Organizowane
są również Biegi Przełajowe
o Puchar Dyrektora Szkoły.
KONTAKT:
tel. 55 2786 198,
email:
zssusz@wp.pl
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Budynek miał pięć garaży na łodzie.
Na piętrze był taras z dwoma
pomieszczeniami, z których większe
miało być biurem. Nigdy jednak za
czasów Gierszewskiego nim nie było.
Oba pomieszczenia służyły w sezonie za
pokoje gościnne. Ośrodek dysponował
łodzią motorową, a na jego wyposażeniu
były łódki klasy Pirat i OK Dinghy, a także
osiem łodzi klasy Cadet. Kajaki były
typowo turystyczne, z wysokimi burtami
i wspólnym kokpitem.

Zespół Szkół w Lubawie
Zespół Szkół w Lubawie (Adres
strony internetowej szkoły:
www.zs.lubawa.pl) to szkoła
wyjątkowa nie tylko ze względu
na jej specyficzne położenie (na
styku powiatów), ale również
ze względu na panującą w niej
atmosferę. dyrekcja, nauczyciele
i uczniowie tworzą klimat wzajemnej życzliwości i współpracy.
W ROKU SZKOLNYM
2020/2021 OFERUJEMY
KSZTAŁCENIE
W NASTĘPUJĄCYCH
TYPACH SZKÓŁ:
Liceum ogólnokształcące: –
klasa inżynieryjna – klasa
biologiczno-chemiczna – klasa
humanistyczna – klasa matematyczno-geograficzna. Technikum logistyczne. Technikum
rachunkowości. Technikum elektryczne. Technikum rolnicze.
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 gastronomiczna,
gdzie praktycznej nauki zawodu mogą uczyć się przyszli kucharze.
O wysokim poziomie nauczania w naszej placówce
świadczy fakt, że od kilku
lat uwzględniani jesteśmy
w ogólnopolskim rankingu
„PERSPEKTYW”.
Odnosimy też sukcesy
w konkursach i olimpiadach
zarówno na szczeblu powiatowym, wojewódzkim, jak
i ogólnopolskim, np. w ogólnopolskim konkursie wiedzy
o rachunkowości, wiedzy
o podatkach, woj. konkursie j. angielskiego, kangurze
matematycznym. Od wielu
lat nasze uczennice odnoszą
sukcesy w konkursie krasomówczym dla młodzieży
szkolnej. Zdobyliśmy grand
prix oraz wyróżnienie w ogólnopolskim konkursie literackim „obraz a słowo“. Co roku
uczniowie z sukcesami biorą
udział w konkursie „O DIAMENTOWY INDEX AGH”,
olimpiadzie
technicznej
i w wielu innych, przedmiotowych przedsięwzięciach.
Placówka dysponuje wielofunkcyjnym, zmodernizo-

wanym boiskiem szkolnym,
co niewątpliwie wpływa na
sukcesy sportowe młodzieży, a jest ich wiele: w mistrzostwach województwa
w lekkiej atletyce chłopcy
zajęli drużynowo 1 miejsce,
a dziewczęta 3. Indywidualnie mamy „złotych“ sportowców w rzucie oszczepem, biegu na 400 i 800
m, pchnięciu kulą, skoku
w dal. Nasza uczennica Daria – wielokrotna mistrzyni
województwa w zawodach
lekkoatletycznych - została
powołana do zaplecza kadry
narodowej na rok 2018/2019.
Pierwsze miejsce zajęliśmy
też w wojewódzkich przełajowych biegach sztafetowych oraz w mistrzostwach
powiatu w tenisie stołowym
i piłce ręcznej. Od wielu lat
możemy poszczycić się też
wyjątkowymi osiągnięciami
w zawodach strzeleckich:
w wojewódzkich zawodach
LOK w strzelaniu z broni
pneumatycznej zajęliśmy 1
miejsce zespołowo i 1 miejsce indywidualnie, zarówno
wśród dziewcząt jak i chłopców. W ogólnopolskich zawodach w dwuboju obronnym
nasi uczniowie zajęli 1 miejsce w kategorii dziewcząt, a 3
w kategorii chłopców w marszobiegu bojowym oraz 1
miejsce w biegu drużynowym
i 3 w strzelaniu KBKS.
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Szkoła to też miejsce działań kulturalnych. Koło teatralne działające przy ZS
w Lubawie wzbogaca nasze
uroczystości i akademie. Pozwala na rozwijanie zainteresowań oraz artystyczno-aktorskich uzdolnień naszych
wychowanków. Wolontariat
uwrażliwia uczniów na sprawy społeczne – nasi wychowankowie wspierają szpital
opieki
długoterminowej,
warsztaty terapii zajęciowej,
przedszkole miejskie.
Uczestniczymy w wielu projektach, przedsięwzięciach
i spotkaniach. Od 2011 r. jesteśmy aktywnym członkiem
w unijnym projekcie Comenius, a od 2017 r. W projekcie
ERASMUS+. W ramach tego
projektu oraz związanej z tym
wymianie międzynarodowej
uczniów, gościliśmy i byliśmy
goszczeni w Niemczech, we
Włoszech, 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 nauczycieli i uczniów.
Dysponujemy też powstałą
w tym roku nowoczesną pracownią elektryczną, która w pełni odpowiada współczesnym
wymaganiom edukacyjnym.

Ogólnopolski Tydzień Kariery i Światowy Tydzień
Przedsiębiorczości wprowadzają uczniów w świat zawodów. Natomiast warsztaty dla
uczniów szkół podstawowych
organizowane przez nauczycieli z ZS w Lubawie, ukazują
młodzieży na czym polegają
zajęcia praktyczne w naszej
placówce. Z myślą o pretendowaniu do roli ucznia ZS
w Lubawie organizowany
jest we współpracy z Lubawskim Cechem Rzemieślników
i Przedsiębiorców FESTYN
ZAWODOZNAWCZY, który
na stałe wpisał się w szkolne kalendarium. Od września
2020 r. otwarty będzie nowy,
nowoczesny internat, do którego zapraszamy uczniów
spoza Lubawy.
ZS w Lubawie realizuje również zalecenia MEN
związane z nauką kompetencji kluczowych i ich praktycznym wykorzystaniem przez
uczniów na wszystkich zajęciach edukacyjnych. Szkoła
w Lubawie to szkoła z pasją.
Oto jej graﬁczny zapis:
Z jak zawód
S jak sukces
W jak wykształcenie
L jak laur
KONTAKT:
tel. 89 6452 631,
email:
zs-sekretariat@zs.lubawa.pl

Dwie omegi nazywano zwyczajowo od koloru, na jaki
były pomalowane.
Na „Białej” sternikiem był
Bogdan Maryniak, zaś na
„Niebieskiej” Witold Jarecki. Wszystkie łodzie klasy
BM były białe i każda miała
numer i nazwę. Jedynkę miała „Czajka”, dwójkę „Kormoran”, trójkę „Perkoz”, czwórkę
„Cyranka”, a piątkę „Mewa”.
Sternikiem na BM-ce numer
pięć był Andrzej Burza. Była
to wówczas najlepsza łódka, bo najmniej ciekła, była
szybsza niż inne i sprawniejsza podczas manewrowania.
Sporo kłopotu miał sternik
„Czajki”, w której wszystkie
większe dziury były pozatykane starymi skarpetkami.
Z czasem zaistniała potrzeba
uzupełnienia ﬂoty o nowe żaglówki, zwłaszcza, że w 1968
r. łódki klasy BM musiały
być wycofane z eksploatacji
ze względu na kiepski stan
techniczny, zagrażający bezpieczeństwu. Pojawiły się
kłopoty z wykonywaniem
prac bosmańskich i remontów sprzętu w warunkach
warsztatowych. Hangary nie
mogły też pomieścić łódek na
czas zimy. Ośrodek stał się za
ciasny.
DECYZJA O ROZBUDOWIE
OŚRODKA
Dlatego pod koniec lat 60.
Gierszewski rozpoczął starania o rozbudowę obiektu
i zakup sprzętu turystyczno-sportowego oraz środki
na zatrudnienie w ośrodku
etatowego instruktora. Był
też plan wybudowania ﬁlii

MOSW we wsi Siemiany nad
Jeziorakiem, położonej 20 kilometrów od Iławy, co miało
stworzyć możliwość organizowania obozów w większej
liczbie uczestników. Antoniego Gierszewskiego wspierał
Stanisław Hertel, dyrektor
Liceum Ogólnokształcącego
im. Stanisława Żeromskiego
w Iławie starając się w olsztyńskim Kuratorium Okręgu
Szkolnego o przyjęcie i rozpatrzenie wstępnego wniosku
inwestycyjnego w sprawie
rozbudowy Międzyszkolnego
Ośrodka Sportów Wodnych.
Uwzględniał on budowę pawilonu na 20 kajaków i 12
łodzi żaglowych klasy Cadet
oraz pomieszczeń do remontów sprzętu żeglarskiego
zimą. Koszt inwestycji szacowano na 120 000 zł Dyrektor
Hertel poprosił też o dodatkowy teren pod rozbudowę
MOSW. Prezydium Powiatowej Rady Narodowej uznało
potrzebę dalszego rozwoju
placówki i przydzieliło wskazany teren. Wydział Urbanistyki i Architektury PPRN
w Iławie opracował wstępny
projekt zagospodarowania
terenu i budowy drugiego
hangaru na sprzęt. Wydano
pozytywną decyzję oraz wyrys działki, sąsiadującej z tą,
na której stał już MOSW.
Na rozbudowę zezwoliło
też olsztyńskie Kuratorium,
zobowiązując się do ﬁnansowania przedsięwzięcia,
bo ośrodek funkcjonujący
w strukturach i pod administracją LO w Iławie w 1970r.
traﬁł pod bezpośredni nadzór i opiekę KOiW w Olsz-
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W IŁAWIE CORAZ WIECEJ MŁODZIEŻY INTERSOWAŁO SIE ŻEGLARSTWEM
I KAJAKARSTWEM. ROZBUDOWA OŚRODKA STAŁA SIE KONIECZNA
tynie. Rozbudowa ośrodka
była konieczna ze względu
na stale rosnącą liczbę młodzieży szkolnej w Iławie oraz
zainteresowanie żeglarstwem
i kajakarstwem. Kiedy ze
sprzętu ośrodka korzystali
uczestnicy kursów centralnych, młodzież zrzeszona
w MOSW miała ograniczone
możliwości żeglowania czy
kajakowania. Tylko w 1968
r. odbyły się dwa takie kursy
oraz jeden okręgowy, a także
kilkunastodniowy dla młodzieży węgierskiej. W 1970
r. w MOSW był zatrudniony kierownik na ryczałcie,
przystaniowy na etacie oraz
dwóch instruktorów na ryczałcie po 600 zł każdy. Było
też trzech pracowników pedagogicznych na ryczałtach
od 570 do 1 528 złotych
oraz dwóch pracowników
fizycznych pobierających
ryczałt miesięczny w wysokości 550 i 750 zł. Brakowało natomiast dozorcy
nocnego. W 1972 r. nastąpiła zmiana kierownictwa
ośrodka. Antoniego Gierszewskiego zastąpił na rok
Romuald Jakubiak. W tym
czasie nie prowadzono naboru młodzieży do sekcji
żeglarskiej oraz szkolenia
na stopień żeglarza. Nie
było również dzienniczków
zajęć. Inna dokumentacja
też miała braki.”Książka
inwentarzowa” założona
w 1970 r. do kwietnia 1973
r. nie zawierała adnotacji
o zakupionym w tym okresie sprzęcie i nie była zgodnie z wymaganiami zasznurowana i opieczętowana.
NOWY DYREKTOR MOSW
W 1973 r. nowym dyrektorem został Marian Skubij.
Dokonano zmiany wynagrodzenia dyrektora ośrodku
z ryczałtu na etat, a w okresie
od 1 września 1973 do 30
czerwca 1974 r. pracowało
w nim trzech instruktorów
żeglarstwa, którzy byli opłacani według przepracowanych godzin ze stawką 25
zł na godzinę. Pracownicy
pomocniczy: bosman był

Fot: „Przystanie Ciepłych Wiatrów” Marek Siwicki

[cz. II historii iławskiego MOS-u]

Latem iławska przystań była kąpieliskiem, wykorzystywanym do obowiązkowej nauki pływania
zatrudniony na pół etatu,
a dwóch dozorców nocnych
dostawało wynagrodzenie
za pół etatu. W MOSW były

trudne warunki lokalowe.
Potrzebna była rozbudowa
w celu poprawienia jego
funkcjonalności, standardu

toalet, szatni, sal wykładowych, warsztatów, suszarni
odzieży i osprzętu. Brakowało również maszyn do

obróbki drewna, sprawnego
samochodu oraz środków na
zakup ubrań ochronnych,
nieprzemakalnych, dla za-

wodników. Konieczna też
była wymiana części łódek
regatowych klas Cadet i OK
Dinghy. Te, które posiadano,
były wyeksploatowane, zdeklasowane i nadawały się już
jedynie do treningów. Od
1973 r. dzięki inicjatywom
i zaangażowaniu Mariana
Skubija, MOSW został rozbudowany i zmodernizowany. Dokonano remontu
wszystkich jednostek pływających. Wymalowano budynek i hangar farbą emulsyjną. Wybudowano nowy
pomost i zmieniono pokład
na dwóch pozostałych, na
co materiały dostarczył
Zakład Przemysłu Drzewnego w Iławie, opiekujący
się ośrodkiem. Dokonano
przebudowy sieci zasilającej
obiekt w energię - doprowadzono siłę, a dzięki temu
można było przeprowadzić
wiele prac remontowych.
Założono ogrzewanie akumulacyjne w pomieszczeniach,
odrestaurowano
ogrodzenie zewnętrzne. We
wszystkich pomieszczeniach
i na terenie ośrodka panował ład i porządek, a łodzie
oraz sprzęt sportowy był
konserwowany właściwie.
Działalność organizacyjna
i szkoleniowa w MOSW była
prowadzona zgodnie z założeniami i wytycznymi władz
oświatowych. Młodzież wykonywała wiele prac społecznych na rzecz obiektu.
Działania praktyczne o charakterze szkoleniowym zimą
uniemożliwiał brak ślizgów
lodowych. Na sezon 1975
dyrektor Skubij sygnalizował potrzebę zakupu pięciu,
a nawet ośmiu bojerów klasy DN, dziesięciu łódek klasy Optymist, trzech jachtów
klasy 420. Postulował też
zakup DZ-ty do szkolenia
oraz zatrudnienie instruktora na etat.
tekst: „Przystanie ciepłych wiatrów”
Marek Siwicki
opracowanie: Joanna Babecka

Marian Skubij, kierownik MOS w Iławie od 1973 r., na pomoście przystani

CZ. III już w kolejnym
wydaniu
Życia Powiatu Iławskiego.
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List otwarty Burmistrza Miasta Iławy Dawida Kopaczewskiego
o sytuacji w mieście w związku z zagrożeniem koronawirusem
Szanowni Państwo,
w tym trudnym czasie musimy się wykazać odpowiedzialnością i dyscypliną. Działania, które
wprowadzamy na terenie miasta mają charakter
profilaktyczny, dlatego też prosimy o zachowanie spokoju, dostosowanie się do komunikatów
i zaleceń, a przede wszystkim nie uleganie panice. Wszystkie istotne informacje publikujemy
na naszej stronie internetowej www.ilawa.pl
i portalach społecznościowych administrowanych przez miasto FB/@miastoilawa, FB/@
ilawainspiruje oraz Instagram miastoilawa.
Przekazujemy je także lokalnym mediom, które
z determinacją włączają się w ich rozpowszechnianie i wspierają ich przekaz medialny.
Został wprowadzony stan epidemiczny w całej
Polsce. Pragnę podkreślić, że Iława nie jest z tego
wyłączona. Dlatego z całą stanowczością i mocą
apeluję do mieszkanek i mieszkańców naszego
miasta o zachowanie daleko idących środków
ostrożności. Może tego nie widać, ale trwa obecnie walka o to, aby wirus nie rozprzestrzenił się
na terenie naszego kraju. Dla niektórych może
się to wydawać śmieszne lub dziecinne, ale to
co jest najbardziej skuteczne w tej walce to zachowanie higieny osobistej i unikanie kontaktu
z innymi ludźmi. Dajmy innym miastom i gminom dobry przykład, że w Iławie postępujmy odpowiedzialnie.
Bardzo serdecznie dziękuję wszystkim, którzy zastosowali się do tych obostrzeń. Mieszkańcom, którzy pozostali w swoich domach.
Sklepom i firmom, które w trosce o wspólne
bezpieczeństwo, pomimo strat wprowadziły
dodatkowe środki ostrożności. Dziękuję także mediom za rozpowszechnianie miejskich
komunikatów organizacyjnych oraz licznym

Apel Przychodni Rodzina
pełna treść na www.ilawa.pl

wolontariuszom, którzy zgłaszają się do pomocy przy roznoszeniu ulotek, wsparcia osób
starszych lub szycia maseczek. Wierzę, że w ten
sposób, wspólnymi siłami uda nam się ograniczyć tę epidemię.
Nie poprzestając na ogólnych zakazach i nakazach wprowadziliśmy w mieście szereg zmian,
które mam nadzieję pomogą zabezpieczyć nas
przed zakażeniem i pozwolą sprawniej przejść
przez ten okres.
Przede wszystkim został powołany koordynator wsparcia osób starszych i niepełnosprawnych,
który jest dostępny pod nr telefonu 509 679 913
w godzinach od 7:15 do 15:15. Jest to czasowa
funkcja, wprowadzona jako odpowiedź na nasze
apele, aby osoby starsze zostały w domu. Rozumiemy, że mogą wtedy jeszcze bardziej potrzebować pomocy, dlatego też wyciągamy do nich
pomocną dłoń.
Drugim ważnym aspektem jest ograniczenie
kontaktu z interesantami w miejskich jednostkach organizacyjnych. Tam gdzie, jest to możliwe
została wprowadzona praca zdalna, a większość
spraw jest załatwianych telefonicznie lub mailowo. Okazuje się, że można załatwić coś przez telefon, nawet w urzędzie ;-) Pełna lista komunikatów na temat funkcjonowania urzędu i jednostek
podległych znajduje się na stronie internetowej
Urzędu Miasta Iławy – www.ilawa.pl
Wszystkie działania ograniczające są opisane
na stronie internetowej Urzędu Miasta Iławy
www.ilawa.pl oraz na poszczególnych stronach
internetowych miejskich jednostek organizacyjnych. Odbyłem niezliczoną ilość spotkań, rozmów telefonicznych i wideokonferencji, po to,
aby jak najbardziej usprawnić działania miejskiej
administracji samorządowej.
Szanowni Państwo!
Wszyscy jesteśmy potencjalnymi pacjentami!!! Koronavirus na pewno jest wśród nas! To
ilu z nas dotknie choroba przez niego spowodowana - Covid 19 - zależy tylko od nas wszystkich. Najgorszym jednak scenariuszem byłaby
sytuacja, gdzie większość pracowników ochrony zdrowia, jest zarażonych. Spowodowałoby
to konieczność wysłania ich na 14-dniową kwarantannę. Rezultat tej sytuacji, przy tak dużej
liczbie potrzebujących pomocy medycznej, możecie sobie tylko wyobrazić. Chcemy Wam pomagać, ale musicie nas, jak i samych siebie chronić
przed zainfekowaniem. Na tę okoliczność zaapelowałem do włodarzy miasta o jak najszybszą pomoc w zaopatrzeniu Was jako pacjentów w maski

Od wtorku 17 marca autobusy miejskie kursują
zgodnie z sobotnim rozkładem jazdy. Ponadto,
ze względów bezpieczeństwa, oddzielony został
przedni podest od pozostałej części autobusu,
a w związku z tym sprzedaż biletów przez kierowców została zawieszona.
Jak można zaobserwować, tych działań jest
dużo i są one prowadzone w bardzo różnych
obszarach. Mam jednak nadzieję, że przyniosą
zamierzone efekty. Drodzy seniorzy i seniorki
raz jeszcze APELUJĘ do Was o pozostawanie
w domach i opuszczanie ich tylko w razie pilnej konieczności. Mieszkańcy Iławy zadbajmy
o naszych seniorów i osoby samotne, otoczmy
ich opieką. Nie zapominajmy także o opiekunach osób niepełnosprawnych. Zaproponujmy
im pomoc przy robieniu zakupów, odbierzmy
leki z apteki czy też wyprowadźmy psa. Czasem
wystarczy tylko zadzwonić i zapytać co słychać,
to nieraz bardzo dużo dla tych, którzy są odosobnieni i nierzadko wystraszeni całą tą sytuacją.
Każdy z nas ma obok siebie osoby, którymi może
się zająć – wspierajmy się nawzajem. Młodzieży
dziękuję za dostosowanie się do warunków izolacji, liczę na dalszą współpracę z Wami oraz na
Wasze zaangażowanie i odpowiedzialne podejście
do sytuacji.
Ważne strony! www.gov.pl www.uw.olsztyn.pl www.ilawa.pl

ochronne. Mamy już potwierdzenie tej pomocy,
z czego niezmiernie się cieszymy! Apelujemy do
Was pacjentów, aby każdy z Was odwiedzając
swoich lekarzy w poradniach, zakładał swoją
maskę. W szczególności tyczy się to osób z gorączką, katarem i kaszlem. Maska to najlepsza
forma ochrony, każdy potencjalnie chory zakaźnie, powinien ją zakładać.
Szanowni Państwo, dziś zdrowie publiczne jest
najważniejsze. Apeluję o przestrzeganie zaleconej
przez lekarzy kwarantanny domowej, bo to znacznie lepsze niż izolacja wśród już zainfekowanych!
Chroniąc innych - ochronimy i siebie.
Wiosna tuż, tuż to i natura nam sprzyja. Warto
to przeżyć solidarnie.
Lekarz pediatra Roman Żuralski

ŻYCIE POWIATU IŁAWSKIEGO
Ścieżek rowerowych nigdy za wiele

Ratusz intensywnie pracuje nad skomunikowaniem iławskich szlaków rowerowych od osiedla podleśnego w kierunku centrum miasta oraz od ul. Kopernika w kierunku
dworca PKP. Pamiętajmy „nie od razu Kraków zbudowano”, ale prace trwają.
- W programie wyborczym deklarowałem, że chcę, aby
w Iławie było więcej ścieżek rowerowych i to już się dzieje –
komentuje burmistrz Dawid Kopaczewski. - Przede wszystkim budujemy ścieżkę rowerową wzdłuż ul. Zalewskiej
w kierunku Kamienia Małego, to projekt jeszcze mojego
poprzednika, ale nie zatrzymujemy się na tym. Na początku lutego podpisaliśmy z Gminą Iława oraz ze Starostwem
Powiatowym porozumienie, na mocy którego wspólnie przystąpimy do budowy ścieżki rowerowej w kierunku Szałkowa.
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Drugim tematem, który rozpoczyna swoje administracyjne
przygotowania jest opracowanie koncepcji nowego żłobka.
Padła także wstępna propozycja lokalizacji. Na ostatniej sesji
Radni Rady Miejskiej w Iławie przyjęli propozycję burmistrza, aby wygospodarować środki na opracowanie koncepcji
stworzenia nowego żłobka.

Budynek po dawnych WTZ jest zlokalizowany w obrębie aż 4 dużych
osiedli – Podleśnego, Gajerka, XXX lecia i ul. Kopernika. Mieszka na
nich wiele młodych rodzin, dla których miejsce w żłobku to szansa
na powrót do pracy i osobisty rozwój
Trzecim tematem jest budowa muzeum. Zabezpieczono
w miejskim budżecie pierwsze środki na badania architektoniczno-konserwatorskie budynku przy ul. Mazurskiej 2,
które staną się wytycznymi do opracowania dokumentacji
projektowo-konserwatorskiej.

Analizy i plany prosto z ratusza
W ostatnim czasie pojawiły się w iławskim magistracie
trzy nowe projekty. Każdy z nich dotyczy zupełnie innego
tematu i każdy jest obecnie w odrębny sposób analizowany, ale wszystkie dotyczą Iławy. Pierwszy dotyczy Zakładu
Komunikacji Miejskiej w Iławie, który zlecił opracowanie
szczegółowej analizy potrzeb i zmian w iławskim transporcie publicznym. Zamówiony raport wpłynął już do siedziby
ZKM gdzie jest obecnie analizowany.

Budynek i jego otoczenie objęte są opieką konserwatorską, a co za
tym idzie wszelkie prace muszą być nadzorowane przez Warmińsko-Mazurskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków

Zakończono prace budowlane
przy ul. Górnej
Z przeprowadzonej analizy wynika, że potrzebne są nowe bilety
i najprawdopodobniej nowe trasy i przystanki

Pomimo ograniczeń związanych z proﬁlaktyką zakażenia
koronawirusem 17 marca 2020 r. miał miejsce odbiór robót
budowlanych na ul. Górnej. Wykonawcą robót była ﬁrma
Spomer z Iławy. Koszt robót budowlanych to 351 tys. zł.
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- Te około 120 metrów nowej drogi to kolejny etap inwestycji w tamtym rejonie – uzupełnia relację burmistrz
Dawid Kopaczewski. - Chciałbym kontynuować te prace w następnych latach, tak aby w mieście przybywało
dróg utwardzonych.

Ratusz spowolnił pendolino
382 m tunelu na głębokości nawet 13 m pod ziemią, to
wszystko w Iławie przy ul. Wojska Polskiego gdzie rozpoczęła się właśnie kolejna miejska inwestycja. Jest to zadanie
o nazwie Wykonanie robót budowlanych polegających na
Uregulowaniu Stosunków Wodnych - Zalewisko Marzyńsko
przy ul. Wojska Polskiego w Iławie i składa się z dwóch części.
Pierwsza przewiduje budowę kolektora kanalizacji deszczowej pod torami kolejowymi linii E-65 i 353 (Warszawa-Gdańsk oraz Poznań-Skandawa). I to właśnie z tej przyczyny
pendolino musi w tym rejonie nieco zwolnić bieg.
Druga z kolei część robót obejmuje budowę kanalizacji
deszczowej od zalewiska Marzyńsko do rowu łąkowego poza terenami zamkniętymi.
Wartość projektu ogółem, to nieco ponad 10 mln zł, a wysokość doﬁnansowania unijnego opiewa na 6,53 mln zł.

24

OGŁOSZENIA/POWIAT

27.03.2020

ŻYCIE POWIATU IŁAWSKIEGO

Marcel Skolankiewicz z „Żeromka”
Ambasadorem Unijnego Dialogu Młodzieżowego
Marcel to 16 letni mieszkaniec
Miasta Iława, uczęszczający do
1 klasy Liceum Ogólnokształcącego im.
Stefana Żeromskiego, do klasy o profilu
biologiczno-chemicznym.
z jego zainteresowań jest
pierwsza pomoc i uważa
on, że na pierwszym miejscu jest dobro i zdrowie
drugiego człowieka. W tym
samym roku w październiku
został on wybrany na radnego Młodzieżowej Rady
Miasta Iławy. Przyczyniło się to do rozwoju jego
osobowości i możliwości

Fot. Arch. szkoły

Od najmłodszych lat
aktywny w Samorządzie
Uczniowskim w Szkole Podstawowej nr 4 im. Polskich
Podróżników w Iławie.
Dzięki możliwości rozwoju
zobaczył on, że jest w stanie
działać na skalę lokalną.
W sierpniu 2018 r. wstąpił
w progi Grupy SIM PCK
Iława, ponieważ jednym

pracy z większymi grupami społecznymi. Po pół
roku został wiceprezesem
Grupy SIM PCK, a po roku
został wybrany przez swoją
radę na II wiceprzewodniczącego MRM Iława. Brał
udział w dużej ilości szkoleń i wyjazdów związanych
z partycypacją i wiedzą na
temat młodzieży w świecie
polityki. W grudniu 2019
r., został wyróżniony przez
burmistrza Miasta Iława na
gali “Bratnia dłoń” za udzielanie się wolontarystycznie.
Interesuje się polityką Polską i zagraniczną. W wolnych chwilach lubi gotować.
Dlaczego chciał zostać Ambasadorem Unijnego Dialogu
Młodzieżowego?

Marcel Skolankiewicz, uczeń iławskiego „Żeromka”

- Chciałem zostać Ambasadorem Unijnego Dialogu
Młodzieżowego, ponieważ
uważam, że w nas młodych
jest siła – mówi Marcel
Skolankiewicz. - To my budujemy podstawy naszego
pokolenia, które będzie brało aktywny udział w życiu
społecznym czy politycznym. Jako Ambasador będę
miał możliwości większego
wpływania na decyzje związane z młodzieżą w naszym
kraju i Unii Europejskiej.
Dzięki temu coraz więcej
młodzieży będzie miało
świadomość, że ma prawo
głosu i ten głos zostanie wysłuchany.
Źródło: Zespół Szkół Ogólnokształcących
im. S. Żeromskiego w Iławie

OGŁOSZENIE

OGŁOSZENIE

Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity
Dz. U. z 2020 r. poz. 65 ze zm.)

Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity
Dz. U. z 2020 r. poz. 65 ze zm.)

STAROSTA POWIATU IŁAWSKIEGO

STAROSTA POWIATU IŁAWSKIEGO

informuje, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Iławie został wywieszony wykaz
nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym:
— działka Nr 108/2 o powierzchni 0,3200 ha, obręb Kupin, gmina Zalewo,
— część działki Nr 10/2 o powierzchni 0,1600 ha, obręb Nr 2, miasto Zalewo.

informuje, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Iławie został wywieszony wykaz, przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym, nieruchomości Skarbu Państwa zabudowanej jednolokalowym budynkiem mieszkalnym, oznaczonej numerem działki 60/1 o powierzchni 0,1009 ha wraz z udziałem
wynoszącym ¼ cz. w działce 60/7 o powierzchni 0,0212 ha, położonej w obrębie Kupin, gmina Zalewo.

DYŻURY APTEK – KWIECIEŃ 2020 r.
Czynne od 23:00 do 7:00 dnia następnego.
1 kwietnia - Apteka mgr Adam Justyn Cichoń,
ul. Gen. Wł. Andersa 3, Iława
2 kwietnia - Apteka Społeczna Na Kopernika Gr. Nowa Farmacja,
ul. Kopernika 5A/1, Iława
3 kwietnia - Apteka „GEMINI”, ul. Jana III Sobieskiego 45, Iława
4 kwietnia - Apteka, ul. Okulickiego 1, Iława
5 kwietnia - Apteka„Dr. Max”, ul. Niepodległości 10, Iława
6 kwietnia - Apteka „Nova”, ul. Kopernika 3/4A, Iława
7 kwietnia - Apteka „DBAM O ZDROWIE”, ul. Królowej Jadwigi 6, Iława
8 kwietnia - Apteka „DBAM O ZDROWIE”, ul. Królowej Jadwigi 6, Iława
9 kwietnia - Apteka „Dla Ciebie”, ul Skłodowskiej 25C, Iława
10 kwietnia - Apteka „Eskulap”, ul. Grunwaldzka 1, Iława
11 kwietnia - Apteka „Lipowy Dwór”, ul. Dąbrowskiego 46B/1A, Iława
12 kwietnia - Apteka ul. Ostródzka 54, Iława
13 kwietnia - Apteka „DBAM O ZDROWIE”, ul. Aleja Jana Pawła II 14, Iława
14 kwietnia - Apteka „Nova”, ul. Kopernika 3/4A, Iława

15 kwietnia - Apteka „Staromiejska”, ul. Niepodległości 14, Iława
16 kwietnia - Apteka ul. Ostródzka 54, Iława
17 kwietnia - Apteka mgr Adam Justyn Cichoń, ul. Gen. Wł. Andersa 3, Iława
18 kwietnia - Apteka Społeczna Na Kopernika Gr. Nowa Farmacja, ul.
Kopernika 5A/1, Iława
19 kwietnia - Apteka „GEMINI”, ul. Jana III Sobieskiego 45, Iława
20 kwietnia - Apteka„Dr. Max”,ul. Niepodległości 10, Iława
21 kwietnia - Apteka „Nova”, ul. Kopernika 3/4A, Iława
22 kwietnia - Apteka „DBAM O ZDROWIE”, ul. Królowej Jadwigi 6,
Iława
23 kwietnia - Apteka „DBAM O ZDROWIE”, ul. Królowej Jadwigi 6,
Iława
24 kwietnia - Apteka „Dla Ciebie”, ul Skłodowskiej 25C, Iława
25 kwietnia Apteka „Eskulap”, ul. Grunwaldzka 1,Iława
26 kwietnia Apteka „Lipowy Dwór”, ul. Dąbrowskiego 46B/1A, Iława
27 kwietnia Apteka ul. Ostródzka 54, Iława
28 kwietnia Apteka „DBAM O ZDROWIE”, ul. Aleja Jana Pawła II 14, Iława
29 kwietnia Apteka „Nova”, ul. Kopernika 3/4A, Iława
30 kwietnia Apteka „Staromiejska”, ul. Niepodległości 14, Iława

