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Stajemy przed wielkim problemem i trudnymi wyborami. Odpowiedzialne i odważne
decyzje włodarzy mogą wpłynąć na kondycję oświaty na następne lata. Str. 6
POWIAT
Nowe e-usługi w Geoportalu Powiatu
Iławskiego
Powiat Iławski wdrożył nowe e-usługi dla klientów Starostwa Powiatowego w Iławie. Wdrożone
rozwiązania pozwalają uzyskać aktualne dane z
państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego bez wizyty w urzędzie. Dyrektor Wydział Geodezji i Nieruchomości Ryszard Kabat
(na zdj.) podkreśla, że informatyzacja wydziału,
którym kieruje, znacząco zwiększyła dostępność
świadczonych usług drogą elektroniczną.

• str. 2-3 OCHRONA ŚRODOWISKA
Od 1 czerwca obowiązek segregacji odpadów dla wszystkich!
Dyrektor Wydziału Ochrony
Środowiska i Rolnictwa Mateusz
Szauer przypomina o wejściu w
życie kolejnego etapu tzw. śmieciowej rewolucji, czyli obowiązku
segregacji odpadów, który już od
czerwca będzie dotyczył wszystkich
mieszkańców powiatu.

• str. 5 POWIATOWY URZĄD PRACY
Kolejne środki trafiły do
przedsiębiorców z terenu powiatu
iławskiego
Już ponad 15 milionów złotych wypłacił
Powiatowy Urząd Pracy w Iławie przedsiębiorcom z terenu powiatu iławskiego
w ramach tzw. Tarczy Antykryzysowej.
Kwota ta zmienia się każdego dnia, bo
każdego dnia do urzędu wpływają dziesiątki nowych wniosków. Aktualnie - do
5 czerwca - trwa nowy nabór wniosków.

• str. 19
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Fot. www.powiat-ilawski.pl (M.Rogatty)

Powiat Iławski wdrożył nowe e-usługi
dla klientów Starostwa Powiatowego w
Iławie. Wdrożone rozwiązania pozwalają
uzyskać aktualne dane z państwowego
zasobu geodezyjnego i kartograficznego
bez wizyty w urzędzie. Dyrektor Wydział
Geodezji i Nieruchomości Ryszard
Kabat, odpowiedzialny za wdrożenie
w 2015 roku geoportalu powiatowego
oraz obecną jego rozbudowę podkreśla,
że informatyzacja wydziału, którym
kieruje, znacząco zwiększyła dostępność
świadczonych usług drogą elektroniczną.

Bartosz Bielawski,
starosta powiatu iławskiego

Fot. www.powiat-ilawski.pl (Jacek Mówiński)

NOWE E-USŁUGI W GEOPORTALU POWIATU

Zawsze stawialiśmy na innowacyjność - podkreśla dyrektor Ryszard Kabat. Byliśmy jednym z pierwszych powiatów w naszym województwie,
który wdrożył geoportal powiatowy
W ramach realizowanego
projektu pn. „Geodezja 20172020 – Powiat Iławski”, doﬁnansowanego ze środków
Europejskiego
Funduszu
Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa
Warmińsko – Mazurskiego
na lata 2014-2020, powiat
iławski wdrożył nowe e-usługi
dla klientów Starostwa Powiatowego w Iławie — informuje
starosta powiatu iławskiego
Bartosz Bielawski.
Od połowy grudnia 2019
roku Geoportal Powiatu
Iławskiego, znajdujący się pod
adresem internetowym: ilawa.
geoportal2.pl, został rozbudowany o nowe funkcjonalności.
Wdrożone rozwiązania po-

zwalają uzyskać aktualne dane
z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograﬁcznego bez
wizyty w urzędzie.
Dyrektor Wydział Geodezji i Nieruchomości Ryszard
Kabat, odpowiedzialny za
wdrożenie w 2015 roku geoportalu powiatowego oraz
obecną jego rozbudowę
podkreśla, że informatyzacja wydziału, którym kieruje,
znacząco zwiększyła dostępność świadczonych usług
drogą elektroniczną. Dzisiaj
nasi klienci mogą kompleksowo załatwić blisko 80%
spraw drogą elektroniczną.
W związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną, gdy
została podjęta decyzja o zamknięciu urzędu dla klien-

tów, nowe udogodnienia
dla mieszkańców, przedsiębiorców, wykonawców prac
geodezyjnych, projektantów
i inwestorów, okazały się
podstawowym narzędziem
komunikacji. Dzięki wdrożonym systemom oraz przeprowadzonej cyfryzacji zasobu, możliwe było również
oddelegowanie pracowników
do pracy zdalnej. Patrząc
z dzisiejszej perspektywy kontynuuje Ryszard Kabat,
dzięki znacznym nakładom
ﬁnansowym oraz zaangażowaniu pracowników udało
się wdrożyć systemy teleinformatyczne, które w obliczu
wprowadzonych ograniczeń
dały możliwość prowadzenia
ciągłości pracy poza siedzibą

urzędu. Byliśmy dobrze przygotowani na taką sytuację.
Zawsze stawialiśmy na innowacyjność - podkreśla Kabat, byliśmy jednym z pierwszych powiatów w naszym
województwie, który wdrożył
geoportal powiatowy. W 2015
roku uruchomiliśmy pierwsze
funkcjonalności, angażując
własne środki ﬁnansowe.
Na początku były obawy, czy
użytkownicy przyzwyczają
się do nowej, elektronicznej
formy kontaktu z urzędem.
Okazały się one bezzasadne. Bardzo szybko geodeci,
rzeczoznawcy majątkowi,
pracownicy urzędów miast
i gmin oraz innych instytucji
publicznych zaczęli wykorzystywać nowe narzędzia.
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Również wśród użytkowników geoportalu w części publicznej, gdzie publikujemy
dla celów informacyjnych
i poglądowych, większość posiadanych danych, odnotowaliśmy ogromne zainteresowanie. Na dowód czego można
przytoczyć dane ze statystyk
rejestrowanych przez nasz
geoportal. Od wdrożenia
geoportalu z części publicznej skorzystało ponad 160
tysięcy użytkowników zliczanych jako suma unikalnych
wejść danej osoby w każdym
dniu miesiąca. Użytkownicy
w tym okresie pobrali ponad
15 milionów informacji w formie obrazów.
Należy, jasno wskazać, że nie
udałoby się zrealizować naszego zamierzenia bez ogromnego zaangażowania pracowników wydziału. Zwłaszcza, że

podjęliśmy decyzję o realizacji
projektu bez wsparcia ﬁrm
doradczych, z których usług
korzystało większość urzędów wdrażających podobne
projekty. Decyzja ta była opłacalna, gdyż na wstępie udało
się zaoszczędzić około 80 tysięcy złotych. Ponadto, własne
zasoby intelektualne okazały
się skuteczniejsze, ponieważ
wniosek o doﬁnansowanie ze
środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
przygotowany przez zespół
pracowników Starostwa, został najlepiej oceniony.
Rezultaty naszej pracy dziś
służą mieszkańcom powiatu
i nie tylko.
Mapa ewidencyjna i zasadnicza oraz wypis z rejestru
gruntów – o takie dokumenty najczęściej prosi klient. Są
one niezbędne przy sprzedaży
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E-USŁUGI W POWIECIE
Starostwo Powiatowe w Iławie
przywróciło bezpośrednią
obsługę klientów

nieruchomości, stanowią załączniki w postępowaniu o wydanie decyzji o warunkach zabudowy oraz postępowaniach
prowadzonych przez administrację budowlaną. Aby bez
wizyty w urzędzie otrzymać
potrzebne dokumenty, wystarczy komputer z dostępem
do Internetu. Należy wejść
na stronę internetową ilawa.
geoportal2.pl, wybrać kafelek
„Udostępnianie materiałów
zasobu”, a następnie założyć
samodzielnie konto użytkownika. Rejestracja użytkownika
jest czynnością jednorazową
i bezpłatną. Link do instrukcji obsługi e-usług znajduje się
w górnej części strony portalu.
Powiat Iławski, obecnie udostępnia następujące e-usługi
związane z państwowym zasobem geodezyjnym i kartograﬁcznym:

Dla społeczeństwa
— Udostępnianie zbiorów danych EGiB, GESUT,
BDSOG, BDOT500
— Udostępnienie rejestrów,
kartotek, wykazów, skorowidzów i zestawień z bazy EGiB
— Udostępnienie mapy ewidencji gruntów i mapy zasadniczej
— Wydawanie wypisów i wyrysów
Dla wykonawców
— Zgłaszanie prac geodezyjnych
— Uzgadnianie listy materiałów
— Przeglądanie prac zgłoszonych i zakończonych
— Generowanie dokumentów opłaty z możliwością elektronicznej płatności
— Pobieranie materiałów i
danych z bazy EGiB, GESUT,
BDOT500 i BDSOG w obszarze zgłoszonej pracy
— Przekazywanie wykonanych prac geodezyjnych
Dla rzeczoznawców
majątkowych
— Przeglądanie danych
z bazy RCiWN
— Zamawianie danych wraz
z płatnością elektroniczną
Dla komorników
sądowych
— Wyszukiwanie osób i instytucji w bazie EGiB
— Zamawianie wypisów dla
wyszukanych osób i instytucji
Dla inwestorów
i projektantów
(dostępne na stronie:
ilawski.e-mapa.net
lub www.epodgik.pl)
— Przyjmowanie wniosków
o skoordynowanie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu
— Przeprowadzanie narady
koordynacyjnej
Dla uprawnionych
użytkowników
— Geokodowanie podmiotów ewidencyjnych
— Geokodowanie numeru
punktu osnowy
— Wyszukiwanie i przeglądanie atrybutów z bazy EGiB
— Wyszukiwanie i przeglądanie atrybutów z bazy GESUT
— Wyszukiwanie i przeglądanie atrybutów z bazy
BDOT500
— Wyszukiwanie i przeglądanie
atrybutów
z bazy BDSOG.

Od poniedziałku 25 maja br.
Starostwo Powiatowe w Iławie
przywróciło bezpośrednią obsługę klientów z zachowaniem
wymogów sanitarnych. Klienci
będą obsługiwani w systemie –
jedna osoba na jedno stanowisko. W związku z powyższym
wskazane jest umawianie
wizyt telefonicznie.
Dane adresowe, telefony kontaktowe oraz druki dostępne są na stronie Biuletynu Informacji Publicznej
Powiatu Iławskiego:
http://bip.powiat-ilawski.pl/.

Ponadto w przedsionku urzędu pozostaną urny
(osobne dla każdego wydziału), do których klienci mogą
wrzucać: pisma, wnioski oraz
inne dokumenty skierowane
do Starostwa Powiatowego
w Iławie. W tym przypadku
brak będzie potwierdzenia
wpływu do urzędu.
TELEFONY KONTAKTOWE DO
STAROSTWA POWIATOWEGO
W IŁAWIE:
Centrala – (89) 649 07 00
Sekretariat (89) 649 07 05
— Wydział Komunikacji:
(89) 649 07 32, (89) 649 07 51,
(89) 649 07 34
prawa jazdy: (89) 649 07 52
Stanowisko zamiejscowe
w Lubawie:
(89) 645 37 63

GAZETA IŁAWSKA
tel. 89 648 77 36
REDAKTOR WYDANIA
Mateusz Partyga

— Wydział Budownictwa,
Architektury i Inwestycji:
(89) 649 07 70, (89) 649 07 76
— Wydział Geodezji i Nieruchomości:
(89) 649 07 64, (89) 649 07 60
— Powiatowy Ośrodek
Dokumentacji Geodezyjnej
i Kartograficznej:
(89) 649 07 65, (89) 649 07 66
— Wydział Ochrony Środowiska
i Rolnictwa:
(89) 649 07 78, (89) 649 07 55
— Wydział Organizacyjny, Spraw
Obywatelskich, Zdrowia
i Bezpieczeństwa:
(89) 649 07 20
— Wydział Budżetu i Finansów:
(89) 649 07 45; (89) 649 08 27
— Wydział Edukacji, Kultury,
Sportu i Promocji:
(89) 649 07 16, (89) 649 07 39
Informujemy także, że w związku z wejściem w życie ustawy
z dnia 14 maja 2020 r. o zmianie
niektórych ustaw w zakresie działań
osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz.U. poz. 875)
od 24 maja 2020 r. przywrócony
zostaje bieg terminów procesowych
w prowadzonych postępowaniach
administracyjnych, w tym terminów
do złożenia odwołania i zrzeczenia
się prawa do złożenia odwołania
od decyzji wydawanych przez
Starostę Powiatu Iławskiego.
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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Innowacyjny projekt powiatu oceniony najwyżej w Polsce.

„Da nam przewagę nad innymi samorządami”

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłosiła wyniki naboru do prestiżowego programu gov_LAB. Samorządy, które
zakwalifikowały się do programu, a wśród nich samorząd powiatu iławskiego, otrzymają eksperckie wsparcie w stworzeniu
innowacyjnych usług i rozwiązań wspierających inwestorów i przedsiębiorców.
O szczegółach projektu mówi
jego autor - Michał Młotek,
koordynator Inkubatora
Technologicznego w Iławie:

Michał Młotek koordynuje prace
Inkubatora Technologicznego
w Iławie. Jest też radnym –
Przewodniczącym Rady Miejskiej
w Iławie
Budowa drogi ekspresowej S5 sprawi, że pod Iławą powstanie duży węzeł kolejowo-drogowy. To może być impuls do napływu nowych
inwestycji na teren powiatu iławskiego. Projekt samorządu powiatu ma ten proces przyspieszyć
O wsparcie w ramach programu gov_LAB starało się
szesnaście samorządów z całej Polski. Dziesięć przeszło
do drugiego etapu oceny.
Ostatecznie wybrano sześć
– wśród nich projekt Starostwa Powiatowego w Iławie
(przygotowany przez Powiatowy Urząd Pracy w Iławie
i Inkubator Technologiczny
w Iławie), który został najwyżej oceniony i znalazł się
na pierwszym miejscu listy
rankingowej. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości wesprze także pomysły
Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Urzędu Miasta Włocławek, Urząd Gminy
Kielce, Urząd Gminy w Markach oraz Urząd Miasta Kobyłka.
Koncepcja przedstawiona
Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsiębiorczości przez samorząd powiatu iławskiego
zakłada stworzenie interdyscyplinarnego zespołu doradczego do kompleksowej
i wieloobszarowej obsługi

przedsiębiorców i inwestorów. W skład zespołu projektowego wejdzie siedmioro
pracowników Powiatowego
Urzędu Pracy w Iławie i Inkubatora Technologicznego
w Iławie, Starostwa Powiatowego w Iławie oraz Urzędu
Miasta Iławy, odpowiedzialnych za obsługę inwestora,
rynek pracy, rozwój gospodarczy, planowanie inwestycji i pozyskiwanie środków
zewnętrznych. Przy udziale
krajowych ekspertów w ciągu
najbliższych miesięcy opracują oni instrument, który
będzie wykraczać poza przyjęte w innych samorządach
wysokie standardy obsługi
inwestora. Do jego stworzenia wykorzystana zostanie
metodologia service design
oraz design thinking. Członkowie zespołu projektowego
wezmą też udział w wykładach z innowacyjnych metod
pracy w administracji.
– Każdy przedsiębiorca
czy inwestor, który zgłosi się
do nas po zakończeniu prac
nad instrumentem, otrzyma

kompleksowe opracowanie
o możliwościach zainwestowania pieniędzy na terenie
powiatu, pozyskania wykwaliﬁkowanych pracowników,
możliwym wsparciu urzędów lub wsparciu zewnętrznym – mówi starosta Bartosz
Bielawski. – Do tej pory wiedza ta była rozproszona po
różnych urzędach. Przedsiębiorcy często zwracali na to
uwagę. Teraz my bierzemy na
siebie przygotowanie całości
i dostarczenie jej inwestorowi
w możliwie krótkim czasie –
dodaje.
Celem projektu przygotowanego przez samorząd
powiatu jest zwiększenie poziomu inwestycji prywatnych,
umożliwienie rozwoju przedsiębiorstw na terenie powiatu,
zwiększenie konkurencyjności
lokalnych przedsiębiorstw
a przede wszystkim zintensyﬁkowanie rozwoju gospodarczego na obszarze całego
powiatu iławskiego.
Koncepcja projektu powstała w Powiatowym Urzędzie Pracy w Iławie. Jego

powstanie
koordynował
Inkubator Technologiczny
w Iławie. – Gdy tworzyliśmy
ten projekt, bezrobocie na terenie powiatu wynosiło 4,4%
– mówi Michał Młotek, który
koordynował powstanie projektu i będzie odpowiadał za
jego realizację. – Teraz sytuacja się zmieniła. Nasz
projekt daje nam przewagę
konkurencyjną nad innymi
samorządami i to w czasie,
gdy każda inwestycja i każde
miejsce pracy jest na wagę
złota – dodaje.
Prace nad instrumentem
wsparcia inwestorów i przedsiębiorców trwać będą około
czterech miesięcy. Po tym
czasie rozpocznie się jego
wdrażanie na terenie powiatu iławskiego.
Nabór
do
programu
gov_LAB prowadzony był
w ramach Centrum analiz
i pilotaży nowych instrumentów – inno_LAB, który
sﬁnansowany został ze środków Programu Operacyjnego
Inteligentny Rozwój na lata
2014–2020.

Życie Powiatu Iławskiego:
- Skąd wziął się pomysł na
stworzenie takiego projektu?
Michał Młotek: - O sukcesie samorządu decyduje
między innymi zdolność
do szybkiego i skutecznego
reagowania, dostosowywania się do zmian. Nasza
koncepcja była odpowiedzią na procesy, które już
zachodzą lub zajdą w niedalekiej przyszłości w bliższym i dalszym otoczeniu.
Mam tu na myśli działania
inwestycyjne, na przykład
budowę drogi ekspresowej
S5. Inwestycja ta otworzy
nowe tereny inwestycyjne,
doprowadzi do napływu
nowych inwestycji. My ten
proces chcemy przyspieszyć, oferując inwestorom
innowacyjną usługę, której
nie znajdą w żadnym innym
miejscu w Polsce. Dla inwestorów i przedsiębiorców to
będzie duża oszczędność
czasu i pieniędzy, która
może mieć wpływ na ostateczną decyzję o ulokowaniu inwestycji w tym a nie
w innym miejscu.

- Na czym polegać będą
zatem wasze działania?
- W ramach projektu tworzymy w strukturach samorządu powiatu zespół osób,
które już dziś, z uwagi na
swoje obowiązki, odpowiadają za zarządzanie rozwojem gospodarczym, ale pracują w różnych miejscach.
Wraz z najlepszymi ekspertami w kraju stworzymy
usługę, która umożliwi nam
świadczenie kompleksowej
obsługi i wieloobszarowego wsparcia inwestorów
i przedsiębiorców. To będzie
zespół interdyscyplinarny,
z szeroką wiedzą z obszaru
gospodarki, rynku pracy,
ekonomii, wysokich technologii, budownictwa, pozyskiwania środków finansowych oraz znajomością
warunków lokalnych, aktów
prawa miejscowego i prawa
samorządowego. Efektem
naszej pracy i współpracy z inwestorem będzie
opracowanie, zawierające
kompleksową informacje
między innymi o ofercie
inwestycyjnej i gospodarczej, ulgach, programach
inwestycyjnych a nawet
możliwościach wsparcia
inwestycji i pozyskania pracowników. Inwestor otrzyma takie opracowanie nieodpłatnie.
- Gdy tworzyliście ten projekt, bezrobocie na terenie
powiatu wynosiło 4,4%.
Teraz sytuacja, z uwagi na
pandemię się zmienia. Nie
będzie to miało wpływu na
wdrożenie usługi?
- Celem naszego projektu
jest rozwój przedsiębiorczości i innowacyjności
na terenie powiatu iławskiego. To, co się zadziało
w ostatnich miesiącach,
sprawiło, że nasza usługa
będzie dużo cenniejsza.
Da nam przewagę konkurencyjną nad innymi
samorządami i to w czasie, gdy każda inwestycja
i każde miejsce pracy jest
na wagę złota.
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SAMORZĄD / OCHRONA ŚRODOWISKA

PRZEWODNICZĄCA SEJMIKU WOJEWÓDZTWA W ŻYCIU POWIATU IŁAWSKIEGO

Powiatowy Szpital w Iławie ze wsparciem samorządu województwa.
Otrzyma dotację unijną w wysokości 700 tys. zł

– Rolą samorządu jest
troska o bezpieczeństwo
i zdrowie mieszkańców,
w obecnej sytuacji jest to
dla nas priorytet – mówi
Bernadeta Hordejuk , przewodnicząca Sejmiku Województwa.
Samorząd województwa
zdecydował o zastosowaniu trybu nadzwyczajnego
przy wyborze do dofinansowania projektów mających na celu ograniczenie
występowania negatywnych skutków COVID-19
po marcowych przesunięciach funduszowych w ramach RPO WiM 20142020. Dzięki temu szpitale
w regionie mogą liczyć na
ponad 17 milionów finansowego wsparcia.
Unijne pieniądze otrzyma
27 placówek medycznych
w regionie, m.in.:

Fot. Archiwum szpitala

Samorząd województwa uruchamia kolejny etap wsparcia finansowego w związku z epidemią
koronawirusa. Tym razem pomoc
trafi m.in. do szpitali powiatowych i miejskich.

Unijny zastrzyk finansowy otrzyma 27 placówek w regionie, m.in. powiatowy szpital w Iławie
— Szpital w Ostródzie SA
przy ul. Władysława Jagiełły
1 (2 000 000 mln zł),
— Powiatowy Szpital im.
Władysława Biegańskiego
w Iławie (700 000 tys. zł)
— Samodzielny Publiczny
Zakład Opieki Zdrowotnej
w Działdowie (700 000 tys.
zł)

— Szpital Powiatowy w Nowym Mieście Lubawskim
(500 000 tys. zł).

Dodatkowo odbędą się
w lipcu dwa konkursy w ramach RPO:

Samorząd od początku walki z COVID-19 mocno wspiera służbę zdrowia w regionie
podejmując szereg działań
mających wesprzeć walkę
z pandemią.

1. Działanie 3.2 z alokacją
ok. 7.300.000 zł
2. Działanie 9.1 z alokacją
ok. 22.300.000 zł

Bernadeta Hordejuk, przewodnicząca sejmiku województwa
warmińsko-mazurskiego w Olsztynie
- Potrzeby szpitali są
na bieżąco monitorowane. W ramach możliwości
staramy się sprostać tym
potrzebom. Ten zastrzyk
finansowy nie był pierwszym i nie będzie ostatnim.
Chciałabym podziękować
tym wszystkim, którzy walczą na pierwszej linii fron-

tu; białemu personelowi,
lekarzom i pielęgniarkom,
także tym, którzy trzymają
w szpitalach porządek. Oraz
wolontariuszom, których
jest coraz więcej. Naszymi
działaniami wpisujemy się
w ten zryw solidarności –
podkreśliła Pani przewodnicząca.

stronie internetowej www.
SegregujeMy.info.

Środowisko”, do którego należy większość gmin powiatu
iławskiego, za niesegregowane
odpady trzeba będzie zapłacić
dwa razy więcej niż za śmieci
segregowane. W podobnym
przypadku trzykrotność stawki zapłacą z kolei mieszkańcy
miasta Lubawa należącego do
Ekologicznego Związku Gmin
„Działdowszczyzna”. Firma
odbierająca odpady ma prawo
sprawdzić, czy nasze śmieci
są prawidłowo posegregowane. Warto więc przestrzegać
zasad i wypełniać obowiązek
zbierania odpadów w sposób
selektywny. To zysk nie tylko
dla środowiska ale i naszych
Mateusz Szauer
portfeli.

Od 1 czerwca obowiązek segregacji odpadów dla wszystkich!

Mateusz Szauer – Dyrektor
Wydziału Ochrony Środowiska
i Rolnictwa Starostwa Powiatowego w Iławie
W życie wchodzi kolejny etap
tzw. śmieciowej rewolucji, czyli
obowiązek selektywnej zbiórki
odpadów dla każdego z nas.
Jednocześnie w całym kraju wciąż
rosną ceny wywozu i składowania
śmieci, co ma związek z prawnymi
obostrzeniami oraz wymaganiami
unijnymi odnośnie odpowiedniego
poziomu recyclingu.
Z dostępnych informacji
wynika, że poziom przetwarzania odpadów komunal-

nych niebawem będzie musiał sięgnąć nawet 50%, tyle
bowiem wynoszą standardy
unijne. Według danych udostępnionych przez Eurostat,
jeszcze w 2018 roku w Polsce
do recyklingu traﬁało jedynie
33,8% śmieci. Wskaźnik ten
co roku wykazuje tendencję
rosnącą, jednak to nadal za
mało – musimy więc zdecydowanie szybciej nadrabiać
zaległości. W lipcu ubiegłego
roku Sejm przyjął ustawę, która wprowadziła obowiązek segregacji odpadów. Samorządy
miały rok na wcielenie zmian
w życie.
Segregowanie śmieci nie
musi być trudne
Samorządy oraz ﬁrmy
zajmujące się gospodarką
odpadami
komunalnymi
w naszym powiecie w sposób przejrzysty starają się
tłumaczyć jak prawidłowo
postępować z odpadami.
Segregujemy je na 5 frakcji:
papier, szkło, metale i tworzywa sztuczne, bioodpady

i tzw. odpady zmieszane.
Kilka prostych i przydatnych reguł przedstawia się
następująco: 1) Nie myjemy
butelek, słoików czy innych
opakowań – opróżniamy je
tylko z resztek zawartości;
2) Puszki, butelki plastikowe, kartony i wszystko co
możliwe zgniatamy, gdyż
takie odpady zajmują wtedy
mniej miejsca w kontenerach; 3) Odrywamy wieczka
i odkręcamy zakrętki; 4) Do
pojemnika na szkło wrzucamy puste butelki i słoiki, nie
wrzucamy natomiast szkła
okiennego, porcelany, ceramiki, kryształów, żyrandoli,
żarówek, reﬂektorów, luster,
szyb samochodowych; 5) Do
frakcji papierowej zaliczamy
jedynie czysty papier, kartony oraz makulaturę. Mokry,
zatłuszczony i brudny papier
zawsze traﬁa do odpadów
zmieszanych, podobnie jak
paragony i papier lakierowany lub powlekany folią;
6) Do frakcji BIO wrzucamy
jedynie resztki roślinne, nie

wyrzucamy mięsa; 7) Odpady BIO wyrzucamy luzem,
ewentualnie w torebkach papierowych. Nie wyrzucamy
ich natomiast w torebkach
foliowych.
A co z pozostałymi odpadami, które nie pasują do żadnej z pięciu frakcji? Baterie,
świetlówki, zużyty sprzęt
elektroniczny i AGD oddawajmy do lokalnego Punktu
Selektywnej Zbiórki lub sklepu ze sprzętem elektronicznym. Zawarte w nich metale
ciężkie, kwasy żrące i korozyjne, jak również substancje rakotwórcze i rtęć muszą zostać
zneutralizowane. W innym
wypadku zatrują wodę i glebę. Do Punktów Selektywnej
Zbiórki Odpadów możemy
również oddać odpady budowlane, rozbiórkowe czy
wielkogabarytowe. Pojemniki na przeterminowane i niewykorzystane leki znajdziemy
natomiast w aptekach.
Więcej informacji przydatnych w prawidłowej segregacji można znaleźć m. in. na

Kary za nieprzestrzeganie zasad
Niestosowanie się do zasad
segregacji odpadów będzie
oznaczało dla mieszkańców
większe wydatki. Znowelizowana ustawa o utrzymaniu
czystości i porządku w gminach zakłada, że taka kara
to wielokrotność opłaty za
odpady zbierane selektywnie,
a dokładnie od dwukrotności
do czterokrotności tej stawki. I tak na przykład według
nowych stawek przyjętych na
terenie objętym działaniem
Związku Gmin Regionu
Ostródzko-Iławskiego „Czyste

6

GMINA KISIELICE

29.05.2020

ŻYCIE POWIATU IŁAWSKIEGO

„Do śmierci nie zapomnimy
okazanego nam serca”
Ludzki dramat
ze szczęśliwym zakończeniem

BIULETYN GMINY KISIELICE
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Dzieci wiejskie będą miały swoje szkoły. Ocalimy małe placówki
Wiele samorządów w poszukiwaniu oszczędności upatruje
ich w likwidacji szkół wiejskich. Inną drogę wybrał samorząd
Gminy Kisielice, gmina racjonalizuje wydatki, co pozwoli
uchronić wiejskie szkoły. Są to działania z myślą o dzieciach,
ich rodzicach i nauczycielach pracujących w małych szkółkach.

Zapewniam, że wszystkie szkoły są ważne i żadna nie będzie
zlikwidowana, pragnąc ocalić wiejskie placówki i dać dzieciom
możliwość kształcenia w swoich miejscowościach, ograniczamy wydatki w oświacie. Gwarantuję, że wszystkie działania
podejmowane są z myślą o dzieciach, bo jak inaczej nazwać
walkę o utrzymanie małych szkół w Goryniu i Łęgowie, budowę nowoczesnej sali w Goryniu, czy planowany duży remont
w szkole w Łęgowie?

BURMISTRZ MIESZKAŃCOM

Żeby nie pozbawić dzieci możliwości nauki w miejscu zamieszkania, podjęliśmy kroki w celu racjonalizacji kosztów
w taki sposób, aby zapewnić szansę na normalną edukację
każdemu z nich. Poprzez łączenie zajęć (tylko przez 1h tygodniowo z przedmiotu) oraz klas niewielkich liczebnie będziemy mogli ograniczyć bardzo wysokie koszty i zagwarantować
dzieciom miejsce spokojnej nauki.

Zapewniamy dzieciom wsparcie w postaci pedagoga, psychologa i logopedy w każdej szkole, choć nie są to stanowiska
obowiązkowe, ale to właśnie dobro dzieci jest naszym celem.
Zawsze z troską i zainteresowaniem angażujemy się w życie
naszych szkół. Szanowni Państwo, to oczywiste, tym bardziej
że sam przez lata byłem nauczycielem. Samorząd, mając na uwadze dobro dzieci,
dokonał również zmiany
obwodu Szkoły Podstawowej w Łęgowie i pracuje nad
organizacją dowozów w taki
sposób, aby wspomóc tę placówkę i zapewnić dzieciom
maksymalne bezpieczeństwo.
Takie postępowanie można
uznać za kompromisowe pomiędzy likwidacją szkoły a jej

nadmiernym ciążeniem budżetowi miasta. Gdyby inne samorządy brały przykład z kisielickiego, to małe, wiejskie szkółki
mogłyby funkcjonować, a nie być likwidowanymi. Nauczyciele
oczywiście w jakiejś mierze stracą nadgodziny, ale wierzymy,
że rozumieją wyżej wymienione argumenty i pobudki kierujące władzami miasta. Przypominam również, że samorząd
musi dbać o dobro wszystkich mieszkańców naszej gminy, bo
każdy z nich jest ważny i każdemu z nich należy się pomoc.
Przecież jest tyle potrzeb do zrealizowania, m.in. drogi, chodniki, parkingi, remonty infrastruktury miejskiej i wiejskiej,
asfalty do wykonania. Tylko działając sprawiedliwie i racjonalnie, jesteśmy w stanie osiągnąć ten wielowymiarowy efekt.
Bo po to właśnie tu jesteśmy, żeby dbać o interesy każdego
mieszkańca Gminy Kisielice. Zapewniam, że zrobię wszystko,
żeby wiejskie szkoły ocalić, tym bardziej że sam pochodzę
z małej miejscowości. Wychowałem się w Ogrodzieńcu.
„Do śmierci nie zapomnimy okazanego nam serca”
- Ludzki dramat ze szczęśliwym zakończeniem
W marcu do kisielickiego magistratu zgłosiła się mieszkanka
Biskupiczek, która wraz z rodziną od lat zmaga się z poważnymi problemami życiowymi. Dramat rodziny Maców zaczął się
w momencie sprzedaży swojego gospodarstwa wraz z budynkami jednemu z okolicznych rolników. Według pokrzywdzonych umowa ustna z nowym właścicielem przewidywała, że
będą oni mogli dożywotnio przebywać w sprzedanym domu.
Po latach jednak okazało się, że poważna choroba jaka dotknęła rodzinę Maców, nie pozwoliła im samodzielnie na-
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prawiać zrujnowanego
budynku, w którym
mieszkali. Zwrócili się
więc do właściciela
o konieczne naprawy,
ponieważ taka była
między nimi umowa
oraz w rezultacie to on
będzie czerpał korzyści
z tego miejsca po ich
odejściu. To co usłyszeli
w odpowiedzi było dla
nich szokiem. „Ja mogę
was stąd wyrzucić, bo
na papierze niczego nie
macie” – usłyszeli zrozpaczeni ludzie. Umowa ustna okazała
się nic nie warta, a wrażliwość na krzywdę nowego właściciela
w zasadzie zerowa. Na pomoc schorowanym ludziom ruszyli
miejscowa radna i sołtys oraz mieszkańcy Biskupiczek, jednak
po doraźnej naprawie dachu niewiele więcej mogli zrobić,
tym bardziej, że zabudowania gdzie mieszkają Macowie nie
należą do nich, no i nie wiadomo kiedy właściciel ich stamtąd
wyrzuci. W tej, zdawało się beznadziejnej sytuacji, biedna rodzina zwróciła się do władz Gminy Kisielice. Pani Krystyna
Mac przedstawiła sytuację burmistrzowi Kisielic następująco:
„budynek, w którym mieszkam z poważnie chorym mężem,
poruszającym się o kulach oraz niepełnosprawnym synem, to
zaadoptowana na potrzeby mieszkalne obora. Nasz dom jest
w bardzo złym stanie, prawie bez dachu, który przykryliśmy
plandekami kupionymi za pieniądze ze zbiórki organizowanej przez wieś. Oszukali nas panie burmistrzu! Wykorzystali
naiwność i niewiedzę, na starość zostaliśmy z niczym – mówiła
przez łzy starsza Pani. Burmistrz po wysłuchaniu dramatycznej opowieści nadał sprawie bieg natychmiast i dziś rodzina
Maców jest w zupełnie innej sytuacji. Szczegóły sprawy poniżej, w wywiadzie z Krystyną Mac.

Z Panią Krystyną Mac przeprowadziliśmy rozmowę po wizycie
u burmistrza Kisielic Rafała Ryszczuka.
UM: Pani Krystyno jest Pani po wizycie w kisielickim magistracie. Rozmawiała Pani z burmistrzem Kisielic. Czy trudno było
się umówić na taką wizytę?
Krystyna Mac: - Załatwiałam dokumentację dotyczącą
śmieci w rodzinie, pan burmistrz spotkał mnie na korytarzu
i zaprosił do siebie do gabinetu. Dodam, że nie była to moja
pierwsza wizyta u Pana burmistrza, wcześniej było podobnie,
można powiedzieć, że tak prosto z ulicy weszłam zapytałam
czy mogę z nim porozmawiać. Burmistrz musiał wyjść na 15
minut, jednak polecił sekretarce by mnie ugościła i tak się
stało. Sekretarka poczęstowała mnie kawą i ciastkiem. Muszę
powiedzieć, że do tej pory nie mieliśmy takiego burmistrza
jak Pan Rafał, dusza człowiek – takie jest moje zdanie.

Tak mieszkali...
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UM: - Skoro zdecydowała się Pani na to, by rozmawiać
bezpośrednio z Burmistrzem, to sprawa musi być poważna,
czego dotyczyła?
Krystyna Mac: - No cóż, to długi temat i bardzo przykry
dla mnie.
UM: - Tu nie chcę wnikać w bolesne dla Pani szczegóły, tak
w skrócie…
Krystyna Mac: - Tak w dwóch zdaniach, chodzi o tragiczne
warunki mieszkaniowe. Mam naprawdę poważnie chorego
męża poruszającego się o kulach i syna po wylewie. Syn w tej
chwili poszedł na wynajem, bo boi się schodów, które prowadzą do mieszkania, kiedyś z nich spadł. Z budynku zerwało
poszycie dachu, jak padało to w domu lało mi się na segmenty.
Nie jest to lokal mieszkalny. Mieszkanie zrobione jest na oborze, tak na pół, bo na dole mieliśmy zwierzęta. No ja na dach
nie wejdę, mąż również, a syn po wylewie, więc lekko nie było.
Z pomocą przyszła rada sołecka. Zrobiono zbiórkę pieniędzy
na folię i plandeki, jedną nową ja miałam i tak zabezpieczyli
dach. Tu jeszcze dopowiem, że jeżeli chodzi o tę nieruchomość,
to ktoś mnie oszukał, wykorzystał moją niewiedzę… (łzy ...),
no i ja z tej desperacji udałam się właśnie do burmistrza. To
wszystko opisane jest w podaniu, jednak osobiście musiałam
iść żeby sprawę przedstawić, by nie było, że to jakaś ﬁkcja jest.
Po prostu błagałam o pomoc i burmistrz, naprawdę nad podziw, przyjął mnie i obiecał, że zrobi wszystko co w jego mocy.
UM: - Rozumiem, jeżeli chodzi o tę zbiórkę, to również podczas
zeszłorocznych Dni Kisielic taka zbiórka była prowadzona. Wracając do tematu, burmistrz obiecał Pani pomóc w tej trudnej
sprawie, a w jaki sposób?
Krystyna Mac: - Burmistrz mi zaproponował, że dostanę
nieduże mieszkanie komunalne, które już jest dla nas remontowane, mówił, że potrwa to około miesiąca, ale zabierze
nas z tej przebudowanej obory z dziurawym dachem. Tak też
się stało.
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Kisielice pięknieją powstającymi klombami i okazałą fontanną

Dziś mają godne warunki

UM: - Burmistrz od kilku lat prowadzi na terenie gminy Kisielice
akcję pn. „Na pomoc potrzebującym” i jak widać nie jest to
fikcja i Państwo jesteście tego przykładem.
Krystyna Mac: - Tak, dokładnie cieszę się niezmiernie. Pan
burmistrz mnie uprzedził, że jest to mieszkanie na piętrze,
no ale to nie jest problem. Muszę stworzyć warunki dla siebie
i chorego męża. Czy wiecie, że ja muszę kąpać go w misce…
(łzy…). Teraz będę w nowym mieszkaniu miała brodzik,
prysznic. Pan burmistrz mnie potraktował jak normalnego
człowieka i zachował się jak prawdziwy przyjaciel, ja podczas rozmowy z burmistrzem mu to sama mówiłam… (łzy…)
Wiedziałam, że mogę iść do niego i że on mnie wysłucha,
poświęci mi czas i zaoﬁaruje pomoc i tak było. Jestem Panu
burmistrzowi dozgonnie wdzięczna. Nie było do tej pory u nas
takiego burmistrza, to pierwszy taki człowiek…
UM: Burmistrzowi zapewne miło będzie usłyszeć takie słowa.
Krystyna Mac: - Ja bardzo cenię pana burmistrza Rafała Ryszczuka. Mam porównanie jak było za kadencji poprzednika, a jak
jest teraz. Wchodzi się do urzędu pracownicy są uśmiechnięci,
całkiem inne życie bije w urzędzie gminy. To są moje spostrzeżenia,
w latach wcześniejszych chodziłam do poprzedniego burmistrza
w różnych sprawach, to było zupełnie inaczej, jak go prosiłam
to mówił: „to się nie da”, „a na to nie ma pieniędzy” albo „ja też
mieszkałem na strychu” – no i to takie „odwalanie” było. A teraz tak
„z ulicy poszłam” i burmistrz Ryszczuk mnie wysłuchał. Powiedział,
że pomoże w miarę możliwości, po prostu działania podjął natychmiastowo. Nie tylko mówi, ale także działa natychmiastowo.
Jeszcze raz serdecznie dziękuję Panu burmistrzowi za podanie nam pomocnej dłoni w potrzebie, a okazanego nam serca
nie zapomnimy do śmierci.

Przed laty w Kisielicach działała fontanna, dziś chcemy w tym samym miejscu również zainstalować okazałą
fontannę, która będzie oświetlona po zmroku. Poza tym
w miasteczku powstały piękne kompozycje kwiatowe
ulokowane w specjalnie do tego celu przygotowanych
klombach. Nowe rabaty umiejscowione są przy żłobku
i klubie seniora, na rogu ulicy Sienkiewicza i Alei Wojska
Polskiego oraz przed kisielickim magistratem. W okolicach ośrodka zdrowia powstały również kaskadowe kolumny kwietne. Przez cały sezon letni okazałe kwietniki
i fontanna będą odpowiednio pielęgnowane. Wszystkie
koszty z tym związane ponosi kisielicki PUK w ramach
utrzymania zieleni miejskiej.

Serdecznie pozdrawiam
Rafał Ryszczuk – Burmistrz Kisielic
T: 791 085 405, e-mail:rafalryszczuk@interia.pl
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Dział Fizjoterapii Powiatowego Szpitala przywrócił

Dział Fizjoterapii Powiatowego Szpitala im. Wł. Biegańskiego w Iławie w sytuacji
epidemii koronawirusa, już
po wprowadzeniu pewnych
ulg, przywraca świadczenie

usługi w systemie ambulatoryjnym….
- To prawda. Rozporządzeniem Ministerstwa Zdrowia
po miesięcznym wstrzymaniu
przyjęć od 4 maja wznowili-

Wojsko Obrony Terytorialnej dostarczyło
kolejne 360 litrów płynu dezynfekującego
do szpitala

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

We wtorek 12 maja kolejną partię płynu dezynfekującego powierzchnie (360
litrów) przywieziono do
Powiatowego Szpitala im.
Wł. Biegańskiego w Iławie.
Dar ten nie byłby możliwy
gdyby nie Warmińsko-Mazurski Związek Pracodawców
Prywatnych
w Olsztynie, ale także
firmie Polmos Żyrardów,

Michelin Polska S.A. oraz
Caritas Diecezji Ełckiej.
Tradycyjnie płyny do szpitala dostarczyła 4 Warmińsko-Mazurska Brygada
Wojsk Obrony Terytorialnej z Olsztyna.
W imieniu Starostwa Powiatowego w Iławie i Powiatowego Szpitala im. Wł.
Biegańskiego w Iławie serdecznie dziękujemy.

Dział Fizjoterapii funkcjonuje w Powiatowym Szpitalu im. Wł. Biegańskiego w Iławie w tym wyremontowanym
niedawno budynku
śmy rehabilitację ambulatoryjną. Pacjenci bardzo chętnie korzystają z rehabilitacji.
Wiele osób czekało na powrót do normalnego trybu
pracy naszego działu.
Jak wyglądał czas tych
najostrzejszych ograniczeń
spowodowanych koronawirusem?
- Od połowy marca pacjenci masowo odwoływali
planowane zabiegi, z obawy o swoje zdrowie, szczególnie, że spora część to
osoby w podeszłym wieku.
W kwietniu praca działu została zminimalizowana tylko
do przypadków, w których
zaprzestanie rehabilitacji
groziło poważnym uszczerbkiem zdrowia. Cały czas
kontynuowana była praca
ﬁzjoterapeutów na oddziałach szpitalnych. Stosowano wszystkie rekomendacje
do prowadzenia ﬁzjoterapii
w stanie epidemii.
Zawód rehabilitanta wiąże
się z bliskim fizycznym
kontaktem z pacjentem, nie-

Fot. Arch. szpitala

Dział Fizjoterapii funkcjonuje w Powiatowym
Szpitalu im. Wł. Biegańskiego w Iławie
od kilkunastu lat. Pacjenci korzystający
z usług terapeutycznych dotknięci są
przeróżnymi schorzeniami neurologicznymi
i ortopedycznymi. Występują one
bez względu na to, czy jest epidemia
koronawirusa czy nie. Osoby te muszą się
rehabilitować, bo każdy tydzień zwłoki może
mieć negatywne konsekwencje. O tym
jak wygląda dziś opieka rehabilitacyjna
skierowana do pacjentów powiatowego
szpitala opowie nam Magdalena
Błaszkowska, kierownik Działu Fizjoterapii.

Fot: arch. Powiatowego Szpitala im. Wł. Biegańskiego w Iławie

świadczenia rehabilitacyjne w systemie ambulatoryjnym

Magdalena Błaszkowska,
kierownik Działu Fizjoterapii
w Powiatowym Szpitalu
im. Wł. Biegańskiego w Iławie
których ćwiczeń nie da się
inaczej wykonać. Jak w sytuacji wymaganego reżimu są
one realizowane?
- Terapeuci stosują wszystkie wymagane procedury
aby dbać zarówno o siebie,
jak i o pacjentów. Zostaliśmy
zaopatrzeni w niezbędne
środki, tzn. przyłbice, ma-

Personel Działu Fizjoterapii
Magdalena Błaszkowska - kierownik • Aleksander Bonikowski • Łukasz
Kurek • Paweł Łysik • Ilona Maliszewska • Magdalena Paczkowska •
Karolina Szoka • Maciej Szydłowski • Agnieszka Świniarska • Maciej
Tołkacz • Malwina Włodarczyk • Anna Zalewska • Anna Żuralska
Joanna Kwiatkowska - rejestratorka medyczna

seczki i płyny do dezynfekcji.
Pacjenci również obowiązkowo podczas rehabilitacji
noszą maseczki. Praca w maseczkach i przyłbicach nie jest
ani łatwa, ani komfortowa,
ale wszyscy stosują się do
zaleceń. Pacjenci również
cierpliwie dostosowują się
do wymogów, gdyż wiedzą,
że to wszystko z troski o nasze wspólne bezpieczeństwo.
Jak dziś wygląda praca
w Dziale Fizjoterapii, czy
pacjenci są przyjmowani
w normalnym trybie?
- Udało nam się sprawnie
wprowadzić obowiązujące
procedury, dzięki czemu
przyjmujemy
pacjentów
w normalnym trybie. Cały
czas musimy jednak dodatkowo planować tych
wszystkich, których przyjęcia zostały wstrzymane,
ze względu na zawieszenie
pracy w miesiącu kwietniu.
Zaostrzenia związane z pandemią wprowadzają ograniczenia, ale udało się nam to
wszystko dostosować.

Jaką pomoc można na dziś
uzyskać w szpitalnym Dziale Fizjoterapii?
- Można uzyskać pomoc
w zakresie ﬁzykoterapii - to
dział lecznictwa, w którym
wykorzystuje się terapeutyczne działanie naturalnie
występujących czynników
ﬁzycznych jak i wytworzonych przez specjalistyczne
urządzenia (np. prądy, ultradźwięki, laser, pole magnetyczne). Wśród działów
ﬁzykoterapii można wyróżnić między innymi - światłolecznictwo: lampa sollux,
laser, - elektrolecznictwo: jonoforeza, galwanizacja, elektrostymulacja, prądy tens,
interferencyjne, diadynamiczne, - ultradźwięki, - pole
magnetyczne - krioterapię
(leczenie zimnem): ciekłym
azotem i dwutlenkiem węgla.
Wykonywane są także zabiegi
kinezyterapii i drenażu limfatycznego. Kinezyterapia
to dział ﬁzjoterapii, którego
podstawą są ćwiczenia ruchowe. Ruch jest środkiem
leczniczym, mającym wpływ
na cały organizm. Zadaniem
kinezyterapii jest usunięcie
niesprawności ﬁzycznej.
Proszę powiedzieć kilka słów
o kadrze działu…
- Na co dzień pracuje kilkanaścioro terapeutów, legitymujących się wysokimi
kwaliﬁkacjami. Część z nich
pracuje także w szpitalnych
oddziałach,
przywracając
sprawność pacjentom na
przykład po zabiegach endoprotezy. Nasz personel na
każdym szczeblu i w każdej
komórce, to ludzie, którzy
wciąż podnoszą swoje i tak
już wysokie kwaliﬁkacje.
Dzięki pracy w szpitalu nasi
terapeuci mają do czynienia
z przeróżnymi schorzeniami
i wiedzą jak sobie z nimi radzić. Dział Fizjoterapii świadczy swoje usługi w budynku
Oddziału Rehabilitacyjnego.
www.powiat-ilawski.pl (M. Rogatty)

Usługi realizowane w Dziale Fizjoterapii • ćwiczenia bierne, czynno-bierne, wspomagane, pionizacja, • ćwiczenia czynne: w odciążeniu,
w odciążeniu z oporem, wolne, wolne z oporem, • nauka poruszania się, • mobilizacje, • wyciągi, • ćwiczenia ogólnousprawniające,
• programy treningowe, • światłolecznictwo, • elektrolecznictwo,
• krioterapia • pole magnetyczne, • ultradźwięki, • masaż leczniczy,
limfatyczny.
Źródło: Powiatowy Szpital im. Wł. Biegańskiego w Iławie
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Co jeść w czasie pandemii?
Jak zadbać o odporność całej
rodziny, o odpowiednie nawyki
żywieniowe w tym trudnym
czasie…? Odpowiada Joanna
Obszańska, dietetyczka z Powiatowego Szpitala
im. W. Biegańskiego w Iławie.
Gdzieś ostatnio wyczytałam
jedno ładne zdanie: Nasz
jadłospis powinien być
urozmaicony, dieta regularna
a posiłki… wspólne. Aż się
prosi, żeby rzec: Łatwo powiedzieć….
- Oczywiście łatwo powiedzieć, ale wystarczy zastosować się do kilku podstawowych zasad zdrowego
odżywiania.
Podstawową
jest spożywanie 4-5 posiłków
w ciągu dnia, najlepiej o stałych porach i przerwach nie
dłuższych niż 3 godziny. Nie
zapominajmy o śniadaniu!
W codziennym jadłospisie
należy uwzględnić produkty
ze wszystkich grup. Warzywa
i owoce powinny być podstawą diety i stanowić co najmniej połowę, tego co jemy.
Pamiętaj o właściwych proporcjach: 3/4 - warzywa i 1/4
- owoce. Należy spożywać
produkty zbożowe, zwłaszcza
pełnoziarniste. Codziennie
co najmniej 2 duże szklanki
mleka. Możesz je zastąpić

jogurtem, keﬁrem i - częściowo - serem. Ograniczaj
spożycie mięsa (zwłaszcza
czerwonego i przetworzonych produktów mięsnych
do 0,5 kg/tyg.). Jedz ryby,
nasiona roślin strączkowych
i jaja. Ograniczaj spożycie
tłuszczów zwierzęcych. Zastępuj je olejami roślinnymi.
Unikaj spożycia cukru i słodyczy (zastępuj je owocami
i orzechami). Nie dosalaj potraw i kupuj produkty z niską zawartością soli. Używaj
ziół - mają cenne składniki
i poprawiają smak. Pamiętaj
o piciu wody, co najmniej
1,5 l dziennie. Jedzenie posiłków razem z rodziną jest
niezastąpionym czynnikiem
wzmacniania więzów rodzinnych, a także rozładowania
stresu związanego z trudną
sytuacją. Wspólne przygotowywanie, a potem spożywanie posiłków pomaga właściwie zorganizować posiłki
i konsekwentnie utrzymać
zasadę regularnego, prawidłowego odżywiania.
Co robić, kiedy nasze dzieci
chcą jeść węglowodany
i domagają się ich?
- Warto zacząć pracować nad zmianą nawyków
żywieniowych dzieci, zastąpić szybkie i niezdrowe
przekąski węglowodanowe

Fot. Archiwum szpitala

Dieta wpływa na nasze samopoczucie, zwłaszcza
w tym trudnym czasie… Warto o nią zadbać

Joanna Obszańska, dietetyczka
z Powiatowego Szpitala im. W.
Biegańskiego w Iławie
(ciastka, batoniki, cukierki,
chrupki, paluszki) świeżymi warzywami i owocami.
Ważne żeby były one łatwo
dostępne i atrakcyjne dla
dzieci np. pokrojone w słupki (np. marchewka), kawałki
( jabłko, gruszka) lub podane w całości (np. rzodkiewka, pomidorki koktajlowe).
Dobrą przekąską są również
orzechy lub nasiona np. słonecznika.
W kontekście diety mówi
się najczęściej o osobach
w sile wieku, o dzieciach,
młodzieży. Mało jest
informacji na temat tego,
jak powinna wyglądać

dieta seniora, szczególnie
teraz w sytuacji pandemii,
kiedy mają mało ruchu.
A tu problemy się mnożą:
brak apetytu, niechęć do
picia płynów, co wiąże się
z poważnymi niedoborami,
odwodnieniami…
- W tak trudnym czasie nie
powinniśmy zapominać o seniorach i ich szczególnych
potrzebach. Wraz z wiekiem
zmienia się zapotrzebowanie naszego organizmu pod
kątem niezbędnych mikroi makroskładników. Osoby
w podeszłym wieku borykają się na co dzień z różnymi
problemami
zdrowotnymi, co znacznie utrudnia
stworzenie uniwersalnych
zaleceń żywieniowych dla
tego okresu życia. Warto
pamiętać i stosować się do
kilku podstawowych zasad:
Spożywaj posiłki regularnie
(5-6 posiłków co 2-3 godziny). Pamiętaj piciu płynów,
co najmniej 2 litry dziennie.
Warzywa i owoce spożywaj
jak najczęściej, co najmniej
połowę, tego co jesz. Częściowo 1 – 2 porcje możesz
zastąpić sokami (200 – 400
ml). Spożywaj produkty zbożowe, zwłaszcza pełnoziarniste. Codziennie spożywaj
produkty mleczne – głównie fermentowane ( jogurty,

keﬁry) – co najmniej 3 duże
szklanki. Możesz częściowo
zastąpić je serami. Jedz ryby,
jaja, chude mięso i nasiona
roślin strączkowych. Wybieraj oleje roślinne. Ograniczaj
spożycie mięsa czerwonego,
przetworzonych produktów
mięsnych i tłuszczów zwierzęcych. Unikaj spożycia
cukru i słodyczy (zastępuj
je owocami i orzechami).
Unikaj picia napojów słodzonych. Nie dosalaj potraw i kupuj produkty z niską zawartością soli. Używaj
ziół – mają cenne składniki
i poprawiają smak. Nie spożywaj alkoholu. Pamiętaj
o codziennej suplementacji
diety witaminą D (2000 j.m.
/ dobę). Bądź codziennie aktywny ﬁzycznie i umysłowo.
Witamina D. Czy to prawda,
że należy przyjmować ją
codziennie, a szczególnie
w sytuacji którą mamy tzn.
izolacji? Jeśli tak to czy uzupełnianie tej witaminy dotyczy wszystkich tak samo?
- W okresie od maja do
września u zdrowych osób
przebywających na słońcu
z odkrytymi przedramionami
i podudziami przez co najmniej 15 minut w godzinach
od 10 do 15, niestosujących
kremów z ﬁltrem, suplementacja witaminą D nie jest ko-

nieczna, chociaż jest wciąż
zalecana i bezpieczna. Suplementacja witaminy D nie
jest jednakowa dla wszystkich zależy m.in. od wieku,
masy ciała, spożywanej diety,
syntezy skórnej.
Kiszonki w diecie. Czytałam
ostatnio artykuł, że mają
doskonałe działanie i powinny znaleźć się w diecie.
Dlaczego?
- W kiszonej kapuście
i ogórkach występują bakterie
fermentacji mlekowej (Lactobacillus plantarum, Pediococcus cerevisiae i Leuconostoc
mesenteroides), które pomagają w regulacji ﬂory bakteryjnej jelit. Uszczelniają one
ściany nabłonka jelitowego
tak, aby nie przedostawały
się do krwi szkodliwe substancje. Hamują rozwój patogenów, natomiast stymulują
wzrost korzystnej mikroﬂory
jelitowej. Produkty poddane
kiszeniu zachowują również
większość wartości odżywczych, a kwaśny odczyn sprzyja stabilności witaminy C.
Wspomagają funkcjonowanie
układu odpornościowego oraz
syntetyzują substancje odżywcze i ułatwiają ich biodostępność, czyli szybkość i stopień
wchłaniania, działają bakteriobójczo i antywirusowo.
www.powiat-ilawski.pl (M. Rogatty)

Dwa namioty udostępnione przez Urząd Miejski w Iławie służą pacjentom i personelowi powiatowego szpitala
Namioty przekazane Powiatowemu Szpitalowi im.
Wł. Biegańskiego w Iławie
przez Urząd Miasta w Iławie
wykorzystywane są do triage
(segregacji) pacjentów oraz
jako mobilny punkt poboru
wymazów w kierunku COVID-19
metodą „Drive thru”.
W ubiegłym tygodniu Starosta Powiatu Iławskiego,
Bartosz Bielawski wystosował pismo do burmistrza
Iławy, Dawida Kopaczewskiego z prośba o udostepnienie dwóch namiotów na
rzecz Powiatowego Szpitala im. Wł. Biegańskiego
w Iławie. Prośba wiąże się
oczywiście z ogłoszonym
stanem
epidemicznym
w kraju i wspólnym działaniem w celu zmniejszenia

skali rozprzestrzeniania się
wirusa SARS-CoV-2. Burmistrz przychylił się. Wydział Zarzadzania Kryzysowego Urzędu Miasta Iława
przekazał dwa namioty.
Jeden namiot ekspresowy
3 x 6 m, drugi namiot FleXtents Pro o tych samych
rozmiarach.
Pierwszy z namiotów usytuowany jest bezpośrednio
przy Szpitalnym Oddziale
Ratunkowym, odbywa się
tam triage (segregacja) pacjentów ze skierowaniem
do Szpitala i bez skierowania (przypadki nagłe). Segregacja przeprowadzana
jest przez ratownika medycznego lub pielęgniarkę. W ramach triage każdy
pacjent wypełnia ankietę
wstępnej kwalifikacji, ma

W tym namiocie, usytuowanym przy drodze, pobierane są wymazy
w kierunku COVID-19 metodą „Drive thru” czyli bez wysiadania z
samochodu

Bezpośrednio przy Szpitalnym Oddziale Ratunkowym znajduje się drugi
namiot, w którym odbywa się tzw. triage (segregacja) pacjentów

wykonany pomiar temperatury, pomiar saturacji oraz
pomiar liczby oddechów.
Po pozytywnej kwalifikacji
pacjent kierowany jest do
Izby Przyjęć lub SOR, gdzie
przeprowadzane jest badanie lekarskie.

ne są przez sanepid o takiej
możliwości, a następnie
telefonicznie
rejestrują
się w naszym Szpitalu na
konkretną godzinę pobrania wymazu.
- W imieniu personelu i pacjentów Powiatowego Szpita-

W drugim namiocie pobierane są wymazy w kierunku
COVID-19 metodą „Drive
thru” czyli bez wysiadania
z samochodu. Do punktu
mogą zgłaszać się osoby
przebywające na kwarantannie, które powiadamia-

la w Iławie serdecznie dziękuję burmistrzowi Miasta
Iława za przekazane wsparcie
– mówi Iwona Orkiszewska,
dyrektor Powiatowego Szpitala im. Wł. Biegańskiego
w Iławie.
www.powiat-ilawski.pl (M. Rogatty)
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AKTUALNOŚCI Z GMINY IŁAWA
Na zdjęciu właściciel firmy Musa Tadeusz Musiał i Wójt Gminy Iława Krzysztof Harmaciński
ul. Księżycowa w Nowej Wsi

Na zdjęciu przedstawiciel firmy Drogmex Marcin Jastrzębska i Wójt Gminy Iława Krzysztof Harmaciński

Droga Dół - Ławice

Milionowe inwestycje
w gminie Iława. Wójt podpisał
umowy z wykonawcami
29 kwietnia br. Wójt Gminy Iława Krzysztof Harmaciński podpisał dwie umowy
dotyczące przebudowy dróg.
Gmina pozyskała na ten cel
prawie 3 miliony doﬁnansowania z Funduszu Dróg Samorządowych.
Pierwsza umowa dotyczy
przebudowy drogi gminnej
w Nowej Wsi, ul. Księżycowej. W ramach inwestycji zostanie przebudowana droga
o długości 588 metrów. Zostanie wykonana nawierzchnia techniką sprysku emulsjami asfaltowymi, powstanie
chodnik, nowoczesne, energooszczędne
oświetlenie
LED (20 punktów oświetleniowych) oraz odwodnienie
jezdni.

Wykonawcą zadania będzie wyłoniona w przetargu nieograniczonym ﬁrma
„MUSA”, Alicja Musiał, Tadeusz Musiał Sp. J. Wartość
całej inwestycji wyniesie
803 039 zł , a doﬁnansowania 642 431 zł.
Druga podpisana tego
dnia umowa dotyczy przebudowy drogi gminnej Dół
– Ławice o długości 2 398
m. Przebudowana droga
zyska nową nawierzchnię z betonu asfaltowego,
chodnik,
odwodnienie
jezdni oraz nowoczesne,
energooszczędne oświetlenie LED (31 punktów
oświetleniowych + 1 punkt
oświetlenia solarnego).
Wykonawcą zadania będzie
wyłoniona w przetargu nieograniczonym ﬁrma „Drogomex” Sp. z o.o. Wartość całej

Wizualizacja wiaty, która zostanie zbudowana w Karasiu

inwestycji wyniesie 2 649
547,87 zł, a doﬁnansowania
2 119 638,30 zł.
Obie inwestycje zostały
doﬁnansowane z Funduszu
Dróg Samorządowych w wysokości 80% i zostaną ukończone 30 sierpnia br.
Gmina sukcesywnie poprawia i rozbudowuje swoją infrastrukturę drogową.
Bardzo ważna w tym zakresie jest współpraca między
samorządami. Obecnie trwa
przebudowa drogi powiatowej Mątyki-Gromoty. Gmina przekaże na ten cel w ramach dotacji celowej kwotę
623 600 zł.
Umowa o udzielenie
pomocy finansowej Powiatowi Iławskiemu na
przebudowę drogi Mątyki
– Gromoty została podpisana 2 marca 2020 r. Na
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Wyremontowana świetlica w Rudzienicach
jej mocy gmina przekaże
na tą inwestycję 623 600
zł, Powiat Iławski 638 376
zł, natomiast kwota 1 852
972 zł pochodzi z dofinansowania z Funduszu Dróg
Samorządowych.
W ramach zadania zostanie przebudowana droga
o długości 3,1 km, chodniki
i zjazdy na posesje. Uporządkowane i utwardzone
zostanie również pobocze.
Wartość całego przedsięwzięcia wyniesie 3 114 949
złotych i zostanie ukończone
30 lipca br.
Karaś. Gmina odbuduje
„Grodzisko”
W Karasiu, w popularnym
„grodzisku” zostanie zbudowana wiata rekreacyjna. Jest
to pierwszy etap odbudowy
tego wyjątkowego miejsca.
Ulubione miejsce spotkań
mieszkańców prawie doszczętnie spłonęło w sierpniu
ubiegłego roku.
Nowa wiata będzie miała
ponad 80 m kw. powierzchni. Całkowity koszt inwestycji wyniesie 49 800 zł,
z czego 10 000 zł pochodzi
z Funduszu Sołeckiego, a 39
800 zł ze środków gminy
Iława. Zakończenie budowy zaplanowano na sierpień
tego roku.
Dodatkowo gmina złoży
wniosek do Marszałka województwa Warmińsko-Mazurskiego o pozyskanie doﬁnansowania z tzw. „Małych
Grantów Sołeckich”.
Remont świetlic
w Rudzienicach
i w 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.
Wiosną, tego roku rozpoczął się remont świetlicy
w Rudzienicach.
Gmina otrzymała na ten
cel dofinansowanie ze
środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich
na lata 2014-2020 w ramach LGD Łączy Nas Kanał Elbląski - Małe Granty
w wysokości 14 045 zł. Sto-
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Remiza OSP we Franciszkowie
sowną umowę podpisał 27
lutego wójt gminy Krzysztof Harmaciński. W ramach
zadania została naprawiona i odmalowana elewacja
oraz zostały naprawione
ciągi komunikacyjne. Wartość całej inwestycji wyniosła 22 073 zł.
Środki z PROW w wysokości 15 714 zł otrzymał
również Gminny Ośrodek
Kultury. Umowę podpisała
16 grudnia 2019 roku dyrektor ośrodka Grażyna Piękos.
W ramach inwestycji w Lasecznie została odmalowana
wewnątrz świetlica, zakupione i zainstalowane zostało profesjonalne oświetlenie
sceniczne i nagłośnienie.
Całkowita wartość projektu
to 24 695 zł.

Wizualizacja zmodernizowanego stadionu

OSP Franciszkowo
ma nową remizę
Zakończył się ostatni, III
etap budowy remizy OSP
we Franciszkowie. Na ukończenie tej inwestycji czekali
nie tylko druhowie z OSP,
ale także mieszkańcy całego
sołectwa.
W ramach inwestycji został
zbudowany budynek o powierzchni 155 mkw., w którym znajduje się garaż na
wóz strażacki, pomieszczenia magazynowe, porządkowe, socjalne oraz szatnia
z łazienką. Budynek został
wyposażony w instalacje
elektryczne, wodociągowe
i kanalizacyjne. Zagospodarowany został również teren,
powstały chodniki, dojazdy
oraz oświetlenie.

Całkowita wartość inwestycji wyniosła 626 179 złotych.
Na jej realizację gmina pozyskała dotację celową z budżetu województwa warmińsko
– mazurskiego w wysokości
50 000 zł (I i II etap) oraz
doﬁnansowanie od Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego w wysokości 100 000 zł (III etap).
Umowa na modernizację stadionu w Wikielcu podpisana
14 maja br. przedstawiciele zarządu GKS-u Wikielec
i właściciel ﬁrmy Asbud podpisali umowę dotyczącą modernizacji stadionu. Wartość
całkowita inwestycji wyniesie
ponad 1,5 miliona złotych.
W ramach inwestycji zostanie
zbudowany budynek klubowy.

W obiekcie powstaną szatnie
dla drużyn, pokój trenera,
pokój dla sędziów, a także pomieszczenia pomocnicze. Na
piętrze znajdą się biura. Pokój
obserwatora, WC oraz sala konferencyjna na 50 osób. Termin
ukończenia inwestycji ustalono
na 1 czerwca 2021 roku.
Klub na inwestycję pozyskał doﬁnansowanie w wysokości prawie 700 tysięcy
złotych z Ministerstwa Sportu i Turystyki. 890 tysięcy
przekaże również ze swojego
budżetu gmina Iława.
Jest to największa inwestycja sportowa w gminie Iława
– mówi Wójt Gminy Iława
Krzysztof Harmaciński – zależy nam na tym, żeby nasza
młodzież się rozwijała.
Opracował: Robert Jankowski, UG Iława
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Fot. Zdjęcia archiwalne UM Iławy

Drodzy Mieszkańcy Iławy!
W ostatnim czasie tematem, który głównie przewija się
przez ogólnopolskie i lokalne media jest zagrożenie COVID-19. To temat ważny dla naszego samorządu, lecz nie jedyny. Chciałbym wraz z pracownikami iławskiego ratusza
przybliżyć Państwu nad czym pracowaliśmy w ostatnim
czasie, oprócz walki z koronawirusem. Z uwagi na ograniczoną ilość miejsca, wiele treści musiało zostać skróconych,
a pełnych informacji możecie Państwo szukać na stronie
www.ilawa.pl.
W pierwszej kolejności chciałbym zwrócić Państwa uwagę na dwa projekty. Przede wszystkim pozyskanie dotacji
na zakup laptopów i tabletów dla potrzeb nauki zdalnej

#AkcjaSegregacja

/-/ Dawid Kopaczewski Burmistrz Miasta Iławy

Segregacja z wielkim sercem

riały te będą dostępne dla naszych mieszkańców od 1 czerwca
w Urzędzie Miasta Iławy – dodaje.
W przypadku przedsiębiorstw sytuacja wydaje się być bardziej skomplikowana. Każdy przedsiębiorca zobowiązany jest
do wyboru ﬁrmy oraz podpisania umowy na odbiór i transport odpadów komunalnych. Następnie należy zarejestrować
ww. umowy do 15 czerwca 2020 w ZG Czyste Środowisko.
Przedsiębiorcy muszą zaopatrzyć się na własny koszt w worki
lub pojemniki na odpady. W przypadku pytań zachęcamy do
kontaktu z Działem Gospodarki Odpadami ZG Czyste Środowisko pod numerem telefonu 89 506 50 12 lub Wydziałem
Ochrony Środowiska UM Iławy panią Bogusławą Bandelewską 89 649 01 56.

Majówka w specjalnej formie - online
Uroczystości majowe jak większość wydarzeń w tym
wyjątkowym czasie odbyła się w innej, zmienionej nieco
formie. W ciszy, bez przemówień i w warunkach wzmożonej ostrożności przedstawiciele lokalnych samorządów
oraz stowarzyszenia Polskich Dzieci Wojny i środowisk
kombatanckich złożyli kwiaty pod tablicą pamiątkową
na iławskim ratuszu.
W związku z aktualnymi ograniczeniami i środkami bezpieczeństwa tegoroczne obchody przeprowadzono w formule
online jako transmisję na żywo na fanpage’u Iławskiego Centrum Kultury. W trzydniowym programie obchodów znalazły
się między innymi: „Pochody pierwszomajowe w Iławie na
starych fotograﬁach”, „Spotkanie online z Heleną Piotrowską”,
stworzenie galerii z okazji 16 lat Polski w Unii Europejskiej,
Spotknie online z Marcinem Michalskim, Imprezy towarzyszące ZHP Iława i prezentacje artystyczne uczniów.
Pod tablicą upamiętniającą 100. rocznicę odzyskania
przez Polskę niepodległości znajdująca się na ścianie iławskiego ratusza odbyło się uroczyste złożenie kwiatów przez
przedstawicieli władz samorządowych: Przewodniczącą
Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego Bernadetę Hordejuk, Starostę Powiatu Iławskiego Bartosza
Bielawskiego, Burmistrza Miasta Iławy Dawida Kopaczewskiego, Wójta Gminy Iławy Krzysztofa Harmacińskiego,
Przewodniczącego Rady Miejskiej Michała Młotka. Podczas uroczystości obecni byli też przedstawiciele iławskiego

w iławskich szkołach podstawowych. To ważny projekt na
niecałe 230 tys. zł, dzięki któremu uczniowie, którzy nie
posiadają własnych komputerów mogą wypożyczyć sprzęt
do nauki zdalnej ze swojej szkoły. Drugim tematem, który jest bliski mojemu sercu jest budowa żłobka w miejscu
dawnego budynku WTZ przy ul. 1 Maja 5A. Dzięki temu
powstanie kolejna placówka opiekuńcza przeznaczona dla
najmłodszych w naszym mieście. Mam nadzieję, że podobnie
jak w przypadku nowo otwartego żłobka przy ul. Obrońców
Westerplatte, będzie to nowoczesny budynek z równie nowoczesnym podejściem do wychowania.
Zachęcam zatem do uważnej lektury, bo w naszym mieście
naprawdę wiele się dzieje, choć nie zawsze o tym wiemy.

Fot. Zdjęcia archiwalne UM Iławy

Już ponad 62% Polaków segreguje śmieci! Dla tych z Państwa, którzy jeszcze tego nie robią, przypominamy, że obowiązkowa segregacja odpadów wchodzi w życie dosłownie za
chwilę! Już od 1 czerwca wielkie zmiany zarówno w naszych
domach, jak i w naszych ﬁrmach.
Mieszkańcy domków jednorodzinnych oraz wielorodzinnej zabudowy segregują odpady zgodnie z zasadą 5 frakcji
do pojemników lub worków dostarczonych im przez odbiorcę
odpadów. Segregujemy odpady w pojemnikach na: papier,
metale i tworzywa sztuczne, szkło, bioodpady i odpady zmieszane. Uwaga! Mieszkańcy domków jednorodzinnych muszą
pamiętać o zaopatrzeniu się na własną rękę w pojemnik metalowy na popiół oraz czarne worki lub czarny pojemnik na odpady zmieszane. Zastanawiacie się Państwo co z pozostałymi
odpadami komunalnymi takimi jak np. materiały budowlane,
zużyte meble, baterie, akumulator czy stare opony? Oddajemy
je do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych
(PSZOK) w Iławie przy ul. Komunalnej 1.
- Wiemy, że mieszkańcy mają jeszcze dużo wątpliwości jak
prawidłowo segregować śmieci. Dlatego też na naszej stronie internetowej www.ilawa.pl w zakładce #AkcjaSegregacja,
znajdziecie Państwo wyszukiwarkę odpadów, przygotowaną
przez ZG „Czyste Środowisko” – mówi Krzysztof Portjanko,
zastępca burmistrza Iławy. - Przygotowaliśmy także ulotki
informacyjne oraz alfabetyczne vademecum segregacji, mate-

ŻYCIE POWIATU IŁAWSKIEGO

Zbieranie plastikowych nakrętek to realny i sprawdzony
sposób na pomoc tym najbardziej potrzebującym. W Iławie
metalowe serce na nakrętki stanie już 1 czerwca. To data nieprzypadkowa, dlaczego? 1 czerwca, Dzień Dziecka, to idealny
moment na to, aby ruszyć z akcją zbierania plastikowych nakrętek w Iławie. Zwłaszcza że będą to pieniądze przeznaczone
na wspieranie działań rehabilitacyjnych dla dzieci, które koordynuje Towarzystwo Przyjaciół Dzieci w Iławie. „Nakrętkowe” Serce w Iławie to kolejny etap akcji „Iława inspiruje
do segregacji”.
1 czerwca to także początek obowiązkowej segregacji odpadów dla wszystkich mieszkańców Iławy. „Nakrętkowe” serce
pojawi się w okolicy Galerii Jeziorak na Bulwarze Jana Pawła
II, tuż przy fontannach. To często odwiedzane przez iławian
miejsce, więc daje szansę na szybkie wypełnienie pojemnika
i pomoc potrzebującym dzieciom. Pamiętajmy, że pomagać
mogą wszyscy i liczy się każda nakrętka. Zatem odkładajcie
już od dziś wszystkie nakrętki, które przejdą Wam przez ręce
i wrzucajcie je od 1 czerwca!

Dalszy ciąg ścieżek nad rzeką Iławką

oddziału Stowarzyszenia Dzieci Wojny w Polsce. Wydarzenie to poprzedziła uroczysta msza św. w intencji Ojczyzny
odprawiana w kościele Przemienienia Pańskiego. Kolejnym
punktem uroczystości były prezentacje muzyczne nauczycieli i uczniów Państwowej Szkoły Muzycznej I st. im. T.
Bairda w Iławie a po nim historyczne spotkanie w sieci
z Dariuszem Paczkowskim oraz quiz historyczny.

Za nami już podpisanie umowy na realizację zagospodarowania terenów wokół rzeki Iławki. Czas na kolejny etap na
odcinku od mostu kolejowego, poprzez trasę pod mostem na
al. Jana Pawła II do połączenia ulic Sosnowej i Świerkowej.
Teren wraz z niezbędną dokumentacją został przekazany ﬁrmie DROGOMEX Sp. z o.o. z siedzibą w Pruszkowie, która
na wykonanie inwestycji ma czas do końca września 2021 r.
Wartość umowy na roboty budowlane wynosi 6,9 mln
zł, cały zaś projekt został doﬁnansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 w wysokości 85%
wydatków kwaliﬁkowalnych.
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Miejskie plany na nowe inwestycje
W ostatnim czasie iławski ratusz zamówił opracowanie dokumentacji czterech planowanych inwestycji.
Pierwsza to inwentaryzacja architektoniczno-konserwatorska budynku przy ul. Mazurskiej 2 w Iławie. Wykonawca
– ﬁrma Studio Format Architekt Agata Wojciechowska-Gyro
z Olsztyna ma wykonać szczegółowy opis techniczny, dokumentację fotograﬁczną, rzuty wszystkich kondygnacji i elewzacji w skali, konserwatorską inwentaryzację stolarki, wstępnej kwerendy archiwalnej oraz badań architektonicznych (na
podstawie wykonanej inwentaryzacji i kwerendy archiwalnej).
Wszystko po to, aby powstało w tym miejscu Muzeum Regionalne, tak bardzo wyczekiwane przez wielu iławian. Koszt
wykonania opracowania wynosi 28,5 tys. zł. Termin wykonania mija 12 października br.
Drugim tematem, który rozpoczyna swoje administracyjne
życie jest opracowanie koncepcji projektowej budowy ciągu pieszo-rowerowego od ul. Kopernika do dworca PKP.
Głównie w projekcie tym chodzi o skomunikowanie dworca
z centrum miasta poprzez budowę nowej ścieżki w okolicy budynku Starostwa Powiatowego oraz przyłączenie jej
do projektowanej ścieżki rowerowej wzdłuż targowiska
miejskiego. Firma Via Projekt Łukasz Chuć wykona taką
dokumentację za kwotę niecałych 5 tys. zł w terminie do
końca czerwca br.
Koncepcja przebudowy ul. Jagiełły, to trzeci dokument,
który pozwoli na rozpoczęcie inwestycji. Przede wszystkim
mowa tu o utwardzeniu jezdni z zapewnieniem bezpiecznego

Rowerowe połączenie miasta Iławy
z gminą staje się faktem

poruszania się pieszych. Droga biegnie wzdłuż linii kolejowej.
Docelowo ma prowadzić w kierunku kładki na rzeczce Iławce
przy wiadukcie kolejowym. Opracowanie to przygotuje Pracownia Projektowa D3 Rafał Wrzosek z Iławy za kwotę 10
tys. zł w terminie do 30 maja br.
W miejscu po budynku WTZ projektowana będzie budowa kolejnego żłobka miejskiego na 4 grupy, łącznie około 80
dzieci. Projekt koncepcyjny ma zakładać nie tylko budowę
żłobka wraz z zapleczem sanitarnym i kuchennym, ale także zagospodarowanie terenu wokół łącznie z rozwiązaniem
komunikacyjnym. Budynek ma być dostosowany dla osób
niepełnosprawnych wraz zastosowaniem energii odnawialnej.
Wykonawcą koncepcji jest ﬁrma PP Studio sp. z o. o. z Gdyni, a koszt wykonania wynosi 9 tys. zł. Termin dostarczenia
opracowania - do 30 czerwca br.

40 laptopów i 15 tabletów dla iławskich szkół
Dołączyliśmy do gmin, które pozyskały środki na zakup
sprzętu komputerowego w ramach krajowego projektu „Zdalna szkoła”.
29 kwietnia w iławskim ratuszu, w obecności burmistrza
Iławy Dawida Kopaczewskiego, wiceburmistrz Doroty Kamińskiej i dyrektor MZOSZiP Renaty Kamińskiej nastąpiło
przekazanie sprzętu dyrektorom iławskich szkół podstawowych.
- Iławskie szkoły podstawowe otrzymały bardzo duże wsparcie do prowadzenia zajęć nauczania na odległość. Zdajemy
sobie sprawę, że część z nich była lepiej przygotowana do
tego zadania, dlatego dostarczony sprzęt został przydzielony na podstawie przeprowadzonej wcześniej analizy potrzeb
– komentuje dyrektor Miejskiego Zespołu Obsługi Szkół i
Przedszkoli, Renata Kamińska. - Zakupione laptopy i tablety
obecnie będą wykorzystywane przez uczniów i nauczycieli
do prowadzenia zajęć na odległość, a po jej zakończeniu do
działalności edukacyjnej prowadzonej w szkole.
Całkowita wartość zakupionego sprzętu wyniosła: 99
587,57 zł. - Gmina złożyła wniosek już 2 kwietnia i cały czas
pracownicy odpowiedzialni za realizację projektu trzymali
rękę na pulsie – opowiada Dawid Kopaczewski, burmistrz
Iławy. - Otrzymaliśmy informację, że nasz wniosek dotarł,
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ale ze względu na ogromną ilość projektów, które napłynęły
w krótkim okresie musieliśmy uzbroić się w cierpliwość. Bardzo się cieszę, że udało nam się pozyskać sprzęt komputerowy,
który zniweluje bariery dostępu do edukacji zdalnej.

Jadąc wzdłuż ul. Zalewskiej mijamy obecnie niejedną koparkę
lub wywrotkę. Dzieje się tak za sprawą wykonania drugiego etapu inwestycji, które obejmują wybudowanie ścieżki rowerowej
z asfaltową nawierzchnią, położenie instalacji oświetleniowej
oraz montażu poręczy ochronnych przy skarpach. W sumie
przybędzie tam 890 m ścieżki prowadzącej do granic miasta,
a łączącej się ze ścieżką rowerową na terenie Gminy Iława.
Wykonawcą robót jest Przedsiębiorstwo Drogowo-Budowlane
sp. z o.o. z Brodnicy. Koszt tej części inwestycji wynosi 850 tys.
zł, a termin wykonania upływa 30 czerwca 2020 r. Zadanie to
doﬁnansowane jest ze środków unijnych w kwocie 537 tys. zł.
W pierwszym etapie inwestycji wybudowano wzdłuż ścieżki
rowerowej sieć wodociągową z odcinkiem kanalizacji sanitarnej - koszt robót budowlanych wyniósł 152 tyś. zł. Całe zadanie
inwestycyjne będzie kosztowało miasto około 1 mln złotych.

Bieżące naprawy i remonty
Struktura każdego miasta
może być śmiało porównywana do większości gospodarstw domowych. Jak
wszędzie coś się buduje, coś
trzeba pielęgnować, a czasem
i naprawić.
Najbardziej widoczne są
drogi. W bieżącym roku cząstkowymi remontami zajmie
się ﬁrma SPOMER. Zgodnie
z umową miasto na ten cel przeznaczy nieco ponad 290 tys.
zł. – Jest to umowa na całoroczne remonty utwardzonych dróg
i chodników zarządzanych przez Burmistrza Miasta Iławy. –
Komentuje Grzegorz Frąckowiak z Wydziału Utrzymania Mienia Komunalnego. – Ile ostatecznie miasto wyda na ten cele
będziemy wiedzieć dopiero na koniec roku.
Kolejnym zadaniem w zakresie bieżącego utrzymania miasta
są remonty i naprawy oznakowania pionowego dróg. Ratusz
podpisał umowę z ﬁrmą VELSPAW Piotr Kieruczenko z Miłomłyna zabezpieczając na ten cel kwotę 53 tys. zł. Podobnie
jak w przypadku remontów dróg ostateczna kwota będzie
znana na koniec roku, po podliczeniu wszystkich napraw.
W dniu składania gazety rozstrzygnięto także przetargi na
remonty dróg gruntowych oraz na remonty oznakowania poziomego dróg. Wyniki tych postępowań przetargowych już
teraz można znaleźć w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP),
a o szczegółach poinformujemy w kolejnym wydaniu ŻPI.
Remontu wymagała także część dachu na Szkole Podstawowej nr 1. Zajęła się tym ﬁrma AKROTERION BIS z Wąbrzeźna za kwotę 491 tys. zł.
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Najmłodsi znów pod opieką
W poniedziałek 25 maja Gmina Susz ponownie uruchomiła żłobek i przedszkole oraz oddziały przedszkolne
przy szkołach podstawowych, znajdujących się na terenie gminy. W związku z tym Zastępca Burmistrza
Susza, Lucyna Górnik przygotowała dla rodziców dzieci poniższą informację.
Drodzy Rodzice,
Naszym priorytetem jest
zapewnienie bezpieczeństwa wszystkim dzieciom
przebywającym w gminnych placówkach. Dlatego
na podstawie wytycznych
rządu oraz instytucji odpowiedzialnych za sytuację
epidemiologiczną, przygotowane zostały szczegółowe
procedury bezpieczeństwa
i zasady organizacji opieki
nad dziećmi i pracy żłobka
oraz przedszkola i oddziałów przedszkolnych w najbliższym czasie.
Chcemy zapewnić miejsce
w placówkach jak największej liczbie dzieci, wspierając Państwa powrót do
obowiązków zawodowych.
Możemy jednak na podstawie wytycznych rządu przyjąć do placówek znacznie
mniej dzieci niż do tej pory.
Pierwszeństwo przyjęcia
mają dzieci pracowników
ochrony zdrowia, służb
mundurowych, pracowników handlu i firm produkcyjnych realizujących
zadania związane z zapobieganiem COVID oraz
pracownicy sektora opieki
nad dziećmi. Codziennie
badamy także aktualny stan
zdrowia dziecka. Każdorazowo decyzje o przyjęciu

dziecka do placówki lub
odmowie podejmuje dyrektor.

Proszę o zapoznanie się
z procedurą przygotowaną przez dyrektorów oraz

bezwzględne stosowanie
się do wszystkich wytycznych. Naszym obowiązkiem

jest również przypomnieć
o istniejących ryzykach
epidemiologicznych oraz

Na halę CSiR wróciły zajęcia

Co nowego w suskim muzeum?

Decyzją Burmistrza Susza od
poniedziałku, 25.05.2020 r. dla
miłośników sportu oraz członków
sekcji, działających przy CSiR,
ponownie otwarta została hala
sportowa przy ul. Piastowskiej
5c.

Przy okazji Międzynarodowego
Dnia Muzeów (18. maja), Czarek
Oracki rozmawiał z dyrektor
Muzeum Regionalnego w Suszu,
Sylwią Zielińską.

Są jednak warunki korzystania z obiektu. Każdy
uczestnik zajęć na hali musi
zaakceptować i stosować
regulamin zajęć w CSiR na
czas epidemii.
Inne, szczegółowe zasady
korzystania z hali, zgodnie
z rozporządzeniem Rady
Ministrów z dnia 2 maja
ws. ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów
i zakazów w związku z wy-

stąpieniem stanu epidemii, znajdziecie Państwo
na stronie www.csir.susz.

pl oraz stronach CSiR
w mediach społecznościowych.

- Dzień dobry. Najlepsze
życzenia z okazji Dnia Muzealnika!
- Bardzo dziękuję w imieniu swoim i wszystkich osób,
zaangażowanych w tworzenia
Muzeum Regionalnego w Suszu. Przy okazji pozdrawiam
wszystkich naszych sprzymierzeńców,
pasjonatów
historii i miłośników muzeów. Dziękuję wszystkim za
wsparcie i pomoc.
- Jak postępuje remont budynku suskiego muzeum?

- Pomimo utrudnień spowodowanych ograniczeniami, związanymi z epidemią,
remont przebiega zgodnie
z planem. W ciągu najbliższych dni mamy nadzieję
zakończyć pracę na piętrze
budynku. Najważniejsze to
być dobrej myśli, że wszystko będzie nadal szło zgodnie
z planem.
- Co w największym stopniu
wpływa na tempo robót?
- Postęp prac uzależniony jest od wielu czynników,
wśród których, głównym
jest ﬁnansowanie remontu.
Staramy się każdy grosz rozsądnie inwestować. Szukając
nowych możliwości pozyskania środków, planujemy uru-

konieczności przestrzegania
ustalonych przez rząd sposobów postępowania.

chomienie licytacji, na której
będzie można kupić „rozmaitości”. Po szczegóły tej akcji
zapraszamy na stronę http://
muzeumsusz.pl/ oraz na nasz
proﬁl na Facebooku. Tam też
zamieścimy relację z efektów
prac w obiekcie przy ul. Wąskiej.
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Będą kolejne laptopy
Po przekazaniu dwa tygodnie
temu dyrektorom trzech szkół
26. nowych laptopów, zakupionych z programu „Zdalna
szkoła”, w najbliższym czasie
gmina pozyska kolejny tego
typu sprzęt, tym razem
z bardzo podobnego projektu
„Zdalna szkoła +”.
Przekazane w dniu 18 maja
komputery zostały zakupione przez suski samorząd
w ramach programu Ministerstwa Cyfryzacji „Zdalna
szkoła“. To laptopy Lenovo
IdeaPad C340-15IIL, z dotykowym ekranem, systemem
operacyjnym Windows 10
Home PL oraz 24-miesięczną gwarancją. Sprzęt
pomaga już nieposiadającym komputerów uczniom
i nauczycielom szkół podstawowych w Babiętach
Wielkich, Jawtach Wielkich
i Suszu, w realizacji zdalnego nauczania.
Dziś wiemy już, że będą
kolejne laptopy dla suskich
uczniów. - W połowie maja
Ministerstwo Cyfryzacji ogłosiło jeszcze jeden, bliźniaczy
projekt pn. „Zdalna Szkoła +”,
w którym Gminie Susz na zakup następnych komputerów
przyznano 115 tysięcy złotych.
Złożony przez nas wniosek
na kolejne zakupy sprzętu
komputerowego znalazł już

akceptację
ministerstwa.
W tej chwili trwają jeszcze
procedury formalne, zmierza-

jące do wyłonienia dostawcy
sprzętu. Ten dotrze do nas
w połowie czerwca - mówi

Zastępca Burmistrza Susza
Lucyna Górnik. Programy
„Zdalna szkoła” oraz „Zdalna

Szkoła +” są ﬁnansowane ze
środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na
lata 2014-2020.

tów Urzędu Miejskiego w Suszu znajdują się na www.
susz.pl, w zakładce „Kontakt”,
znajdującej się po prawej
stronie górnej belki strony.
Ogólne dane teleadresowe Urzędu Miejskiego: tel.: 55 278 60 15,

55 278 79 99, 55 278 71
07 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

UM i M-GOPS znów otwarte
Od poniedziałku, 25. maja
2020 roku, Burmistrz Susza
przywrócił pełną, bezpośrednią
obsługę mieszkańców w Urzędzie
Miejskim w Suszu oraz Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy
Społecznej. Obsługa odbywa się
z zachowaniem aktualnie obowiązujących wymogów sanitarnych.
Jednocześnie przypominamy, ze przed wejściem
do budynku Urzędu Miejskiego, od strony parkingu,
umieszczona jest skrzynka,
w której interesanci wciąż
mogą umieszczać korespondencję, kierowaną do UM
i M-GOPS.
W przypadku spraw, której nie wymagają osobistej
obecności
mieszkańców
w placówkach urzędowych,
zachęcamy do kontaktu przy
użyciu drogi elektronicznej
i telefonicznej. Numery telefonów do określonych refera-
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WOPR Iława to jedna z największych jednostek
terenowych w regionie. Właśnie rozpoczyna sezon
Najdłuższe polskie jezioro (ponad 27 km), szóste
największe pod względem
powierzchni, na którym
znajduje się 16 wysp, w tym
największa polska wyspa
śródlądowa (Wielka Żuława).
Nad Jeziorakiem rokrocznie
wypoczywają setki turystów;
pełne porty, mariny i pomsty
cumownicze, kolejki do wynajmu łodzi, zajęte miejsca
noclegowe w lokalnych pensjonatach i hotelach, liczne
imprezy (np. Lotnicza Majówka, Festiwal w Siemianach), dobre zaplecze, dogodny dojazd sprawiają, że to
naprawdę atrakcyjne miejsce
do wypoczynku.
Bardzo istotny wpływ na
wybór miejsca do wypoczynku, ma poczucie bezpieczeństwa. Turysta, który
postanawia cumować na
bezludnej wyspie, w ukrytej
zatoczce pełnej trzcin lubi
mieć świadomość, że może
czuć się bezpiecznie, niezależnie od pory dnia i nocy;
że są ludzie, którzy na każde
wezwanie, niezależnie od pogody i miejsca, niezwłocznie
pospieszą z pomocą.
Tacy ludzie są na Jezioraku – społecznicy, pasjonaci
swojego fachu. Na terenie
powiatu iławskiego, nad
Jeziorakiem działa Oddział
Miejsko – Powiatowy WOPR
w Iławie. Jesteśmy jedną
z największych jednostek terenowych w województwie
warmińsko – mazurskim.
Mamy
zarejestrowanych
około 100 członków, z czego
około 50 jest aktywnie działających.
W iławskim
oddziale
mamy pełen przekrój wieku
i doświadczenia, najstarsi
koledzy są już statecznymi
ojcami i dziadkami po 50.
najmłodsi to dwunastolatkowie, którzy świeżo uzyskali
stopień młodszego ratownika WOPR. Prężnie działamy
wśród iławskiej młodzieży,

nie ma zawodowych etatów
ratowniczych (jedyne zatrudnienie to 6 osób na iławskich
plażach w okresie wakacyjnym), każdy z nas pracuje
zawodowo w różnych branżach (od spożywczej przez
przemysłową i produkcyjną,
aż po ochronę zdrowia i służby mundurowe). Nie dysponujemy sztabem księgowych
i pracowników administracyjnych, nie mamy biura ani
murowanej bazy sprzętowej.
Mamy jednak niegasnącą
pasję do ratownictwa, którą
z pomocą samorządów i sponsorów chcemy rozwijać w najbliższych latach.

Fot. Katarzyna Szczekało (Archiwum WOPR)

Powiat Iławski może być dumny
ze swoich przyrodniczych
zasobów – piękne pejzaże, gęste
lasy, malownicze pola i łąki
a wśród nich nasz największy
skarb – jezioro Jeziorak – znane
każdemu miłośnikowi żeglarstwa i motorowodniactwa, perła
w koronie Warmii i Mazur.

którą wychowujemy w poczuciu odpowiedzialności
i kreatywności, w zamian
dając możliwość rozwijania
swoich pasji i podnoszenia
kwaliﬁkacji w ratownictwie.
Dysponujemy dwiema bazami wypłynięć: na południowym krańcu Jezioraka
w Iławie, przy ul. Sienkiewicza oraz w północnej części
Jeziora Ewingi, w Ekomarinie w Zalewie. Łącznie na
naszą ﬂotę składa się 6 łodzi
ratowniczych, z czego 4 stacjonują w Iławie:
1) N-5 – statek o długości
10,5 m, moc silników 2 x
200 KM, prędkość maksymalna ok. 75 km/h; rok prod.
2016 – największą jednostka, przystosowana do akcji
ratowniczych z dużą ilością
poszkodowanych oraz ekstremalnych warunkach pogodowych w porze dziennej
i nocnej.
2) N-101 - długość 6,3 m,
silnik 150 KM, prędkość
około 65 km/h, rok prod.
2011. kabinowa łódź typu
RIB dostosowana do pracy
w każdych warunkach przy
każdym rodzaju akcji.
3) R-2 - długość 7,5 m silnik 150 KM, prędkość ok. 65
km/h, rok prod. 2007 – uniwersalna łódź, niezastąpiona
w działaniach technicznych.
W tym roku łódź przejdzie
kapitalny, kosztowny remont
bardzo wysłużonego silnika.
4) R-1 – jednostka z 2001
r. , płaskodenna łódź typu
„Mariusz”, sprawdza się a akcjach technicznych i podczas
obstaw imprez pływackich.
Niestety wysłużony i wysoce

awaryjny silnik, sprawia że
łódź nie jest wykorzystywana
w pełni. Ze względu na brak
funduszy na zakup nowego
silnika, skupiamy się na drogich, doraźnych naprawach.
Do działań wykorzystujemy
sprzęt taki jak polary, sztormiaki, kamera termowizyjna,
torby medyczne, deﬁbrylatory AED, pianki neoprenowe,
skafandry suche, sonary, radary, sprzęt nurkowy.
Gdy potrzebna pomoc…
Co dzieje się, jeżeli nad Jeziorakiem zdarzy się wypadek; W 2019 roku na wodach
powiatu iławskiego WOPR
interweniował 81 razy.
Udzielono pomocy 89 osobom, z czego 18 osób przekazano do zespołu ratownictwa
medycznego. Niestety w wodach Jezioraka, życie straciło
aż 5 osób. Rodzaj niektórych
zdarzeń zaskoczył nawet nas:
oprócz utonięć interweniowaliśmy przy wywrotkach
i zderzeniach łodzi, nagłych
zachorowaniach wypoczywających turystów, awariach
technicznych i ekologicznych,
tonięciach sprzętu rekreacyjnego aż po awaryjne lądowanie statku powietrznego.
Niektóre interwencje podejmowaliśmy podczas realizacji zabezpieczeń, jednak do
wielu z nich jesteśmy ochotniczo podrywani „z marszu”.
Jak to wygląda w praktyce?
Po zauważeniu zdarzenia
zgłaszający wykonuje połączenie pod nr alarmowy
112 lub bezpośrednio 601
100 100 lub 984. Dyspozy-

tor przekazuje informację
o zdarzeniu jednemu z wyznaczonych iławskich ratowników. Ten który przyjmuje
zgłoszenie, ogłasza „alarm”
- dzięki współpracy z ﬁrmą
alarmowanie.pl, każdy ratownik wprowadzony w „system” dostaje powiadomienie
o zdarzeniu. Jesteśmy ochotnikami, zatem alarmy otrzymujemy podczas codziennego życia (w pracy, w szkole,
podczas zabawy z dziećmi,
na randce z chłopakiem/
dziewczyną, podczas spotkania w gronie przyjaciół,
późną nocą, gdy „na rano”
do pracy. Każdy z nas składał jednak ślubowanie „...bez
względu na porę dnia i nocy,
pospieszę z pomocą...”. Każdy
z nas nieraz musiał zostawiać
wszystko i biegiem udawać
się na przystań, przebierać
się, przygotować łódź i wypływać do potrzebujących.
Każdy z nas nieraz wracał
zziębnięty, przemoczony i wyczerpany, czasem także przygnębiony, bo pomoc przybyła
za późno, bo potrzebującego
nie dało się już uratować.
Ratownictwo wodne to
jednak pasja, z której niełatwo zrezygnować. Każdy,
kto choć raz przeprowadził
skuteczną akcję, kto choć
raz „wydarł życie drugiego
człowieka z objęć śmierci, kto
kiedykolwiek usłyszał „dziękuję za uratowanie mnie”,
ten wie, że ratownictwo jest
jak narkotyk: wciąga i uzależnia, sprawia że człowiek
nigdy się nie nudzi, że wciąż
chce spędzać czas z oddanymi
i wiernymi ludźmi. W Iławie

Współpraca
Zapewnienie bezpieczeństwa na tak ogromnym obszarze nie byłoby możliwe
bez owocnej, życzliwej, opartej na partnerstwie i profesjonalizmie współpracy. Na
wodzie działamy wspólnie
z Policją i Państwową Strażą
Pożarną. Bardzo cenimy sobie zaufanie i wsparcie jakim
obdarzają nas organizacje
działające na rzecz bezpieczeństwa i edukacji na terenie Iławy: Ochotnicza Straż
Pożarna w Iławie i Grupa
SIM Polskiego Czerwonego
Krzyża; wiele razy działaliśmy razem na obstawach,
pokazach i pogadankach.
Kilkoro naszych ratowników,
poza działaniami w WOPR
jest aktywnymi członkami
w tych organizacjach.
Osobne rozważenie trzeba
poświecić niedawno powstałemu Stowarzyszeniu Wspierania Ratownictwa Wodnego w Iławie (SWRW Iława).
Stowarzyszenie rozpoczęło
działalność w III kwartale
2019 roku i podpisało umowę
partnerską z naszą jednostką
WOPR. Członkowie tego stowarzyszenia działają na rzecz
ratowników. Ostatnie suk-

cesy SWRW to pozyskanie
środków ochrony osobistej
do walki z COVID-19 i przekazanie ich iławskim ratownikom oraz zawarcie umowy
Powiatem iławskim, dotyczącej doposażenia ratowników
w sprzęt medyczny. SWRW
Iława przewiduje podejmowanie dalszych działań
wspierających iławski oddział WOPR.
Rozpoczęty nowy sezon
Ten sezon jest niespotykany: odwołane zostały wszystkie imprezy żeglarskie i rekreacyjne nad Jeziorakiem
aż do końca lipca. Brak prywatnych imprez oznacza dla
nas brak komercyjnych zabezpieczeń; nie załamujemy
się jednak: samorządy podchodzą poważnie do tematyki bezpieczeństwa nad wodą,
przeznaczając środki na zapewnienie bezpieczeństwa.
Od 1 maja jesteśmy gotowi
pospieszyć z pomocą w każdy
zakątek Jezioraka. Widać coraz więcej pojawiających się
prywatnych jachtów, a biorąc
pod uwagę badania, że w tym
roku 80 % Polaków spędzi
wakacje w kraju, należy spodziewać się prawdziwego wysypu turystów w miesiącach
letnich. Będziemy na to przygotowani!
W razie wypadku nad wodą:
telefon alarmowy pod nr 984
lub 601 100 100. Życzymy
bezpiecznego wypoczynku
nad wodą!
Sponsorzy
Dziękujemy za wsparcie
okazywane nam przez lokalne samorządy: Powiat iławski, miasto Iława, miasto
Zalewo, Gmina Iława oraz
za wsparcie prywatnych ﬁrm:
Przem-Car, „Pod Omegą”, Ultrex, Hornet, alarmowanie.
pl, inventini.
Maciej Nierzwicki, WOPR Iława

KURSY
Regularnie organizujemy kursy podnoszące kwalifikacje:
oferujemy szkolenia Młodszego Ratownika WOPR (od 12 r.ż.), Ratownika WOPR (14 r.ż.) i Ratownika wodnego (17 r.ż.). Współpracujemy
z firmami organizującymi szkolenia Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy,
Szkolenia płetwonurkowe i patenty sternika motorowodnego.
Po szczegóły odnośnie naszych działań zapraszamy na stronę internetową www.ilawskiewopr.pl oraz na profil facebookowy: www.facebook.
com/ilawskiewopr.
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Szanowni Klienci Starostwa Powiatowego w Iławie,
informujemy, że od 18 maja
wznowione zostały usługi
nieodpłatnej porady prawnej,
poradnictwa obywatelskiego
oraz mediacji w punktach
zlokalizowanych na terenie
powiatu iławskiego (Iława,
Lubawa, Kisielice, Susz
i Zalewo).

Niezmiennie
istnieje
możliwość uzyskania darmowej porady za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość
tj. przez telefon, e-mail.

Aby skorzystać z nieodpłatnej pomocy prawnej,
nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego lub
mediacji należy dokonać
rejestracji telefonicznie,
pod nr tel. (89) 649-08-48
Lub mailowo na adres:
poradnia.prawna@powiat-ilawski.pl
W trosce o bezpieczeństwo Państwa oraz pracowników, aby wejść do
punktu
konieczne jest
zasłonięcie ust i nosa. Następnie będąc już w punkcie nieodpłatnej pomocy
prawnej/nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego,
należy zdezynfekować ręce
oraz zachować bezpieczną
odległość od rozmówcy.

Fot. pixabay.com

Nieodpłatna pomoc prawna,
obywatelska oraz mediacja
wznowione od 18 maja
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O przewrotności
natury ludzkiej
w dobie
koronawirusa
Podwójna natura towarzyszy człowiekowi od zawsze. No jakoś ten
świat jest tak zorganizowany, że niestety nie jesteśmy doskonali. Nie
będę jednak pisała o filozoficznym istnieniu konfliktu pomiędzy tym,
kim jesteśmy a tym, kim chcielibyśmy być. Przyszły dla nas ciężkie
czasy, ale gdyby tak się zastanowić, to mimo pandemii, wcale nie
mamy tak źle. Patrząc na historię ludzkości to i tak mamy za sobą 75
lat względnego spokoju. Mam na myśli względny spokój od wojny,
barbarzyństwa, kataklizmów, dotyczący nas, Polaków. Koronawirus
też nas nie dziesiątkuje. Po pierwszym szoku, który nami wszystkimi
wstrząsnął musimy nauczyć się żyć w nowej rzeczywistości. Przecież
nie możemy nie wiem do kiedy siedzieć zamknięci, odgrodzeni od
świata. Trzeba żyć, pracować, kochać, płakać, śmiać się i robić
wszystkie rzeczy, które ludzie robią od wieków. Tu jednak wychodzi
przewrotność natury ludzkiej. Spotkania z przyjaciółmi, zakupy,
spacery, wizyta u fryzjera, kosmetyczki, wyjazdy jak najbardziej przez
większość są pożądane. Ale również większość ma obawy przed pójściem do pracy. Nie mam tu na myśli tych, którzy cały czas pracowali, ale tych, którzy pracowali np. zdalnie. Zachowują się tak, jakby
mieli iść na oddział do szpitala jednoimiennego i pobierać próbki
do badań od chorych. Tak przynajmniej wynika z moich obserwacji.
Żyjemy w regionie, który nie ucierpiał z powodu epidemii. Przestrzegając zasad mamy szanse to utrzymać. Nie lekceważyć i stosować
się do zasad, ale żyć w miarę normalnie. Nie będziemy przecież
chodzić w kombinezonach, googlach i przyłbicach, bo a nuż ktoś
nas zarazi. Są ludzie, którzy od początku epidemii pracują cały czas
i to nie w izolacji. Co ma powiedzieć na te obawy służba zdrowia,
policja, straż? Co mają powiedzieć pracownicy zakładów, które nie
przerwały produkcji. Musimy pokonać wirusa, ale również musimy
walczyć z własnymi ograniczeniami. Każdy dowódca to potwierdzi,
Beata Lenartowicz
że nie wygra się walki z dezerterami.
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Ludzie potrzebują być razem!

Rafała Waszkiewicza – popularnego Ważkę – poznałem
kilka lat temu i już wtedy
wiedziałem, że mam do czynienia z pogodnym człowiekiem zakochanym w Jezioraku, który ceni sobie spokój
i bliskość z naturą. Rafał zawsze podkreśla, że wszystko
czego w życiu potrzebuje jest
nad Jeziorakiem. Postanowiłem porozmawiać z nim
o jego pasjach, o pandemii
i walorach naszego regionu.
Marcin Woźniak: Czym jest
dla Ciebie żeglarstwo i jak
zaczęła się Twoja przygoda
z „wodą”?
Rafał Waszkiewicz: Zawsze
chciałem spróbować tej dyscypliny sportu, niestety zawodowo nie było mi to dane.
Zawsze mówiłem głośno, że
szybciej uzyskam patent żeglarza jachtowego niż prawo
jazdy i tak właśnie się stało.
Z własnego doświadczenia
wiem, że nigdy nie jest za
późno aby pokochać ten
sport, zarazić się pasją jaką
niesie ze sobą żeglarstwo.
MW: Żeglarstwo to nie tylko
jacht, regaty ale również ludzie...
RW: Zgadza się. Poznałem
na swojej drodze fantastycznych ludzi, prawdziwych pasjonatów żeglarstwa dzięki
którym potraﬁłem zrozumieć
że „żeglarstwo zmienia ludzi
na dobre”. Obecnie żeglarstwo to nieodłączny element
mojego życia. Uczy odpowiedzialności za siebie, sprzęt
i ludzi z którymi przebywam
na wodzie.
MW: Element życia? Zajmujesz się żeglarstwem zawodowo?
RW: Jestem instruktorem
sportu o specjalności żeglarstwo, a także instruktorem
sportu o specjalności sporty
motorowodne – prowadzę
ﬁrmę o takim proﬁlu. Zawsze pracowałem z ludźmi,
więc na tym polu nie mam
trudności w przekazywaniu
posiadanej wiedzy. Staram

się zdobytą wiedzę przekazywać swoim kursantom w sposób jasny i zrozumiały, bez
zbędnego stresu i tak zwanej
„spiny”. Żegluję na śródlądziu
ale także wyznaczam sobie
wyższe cele stale rozwijając
swoje umiejętności.
MW: Ciągnie żeglarza z Jezioraka na szerokie morza?
RW: Żeglarstwo morskie
jest kolejnym etapem w rozwijaniu pasji w którą mocno
inwestuję swój zapał, czas
i energię. Posiadam uprawnienia Jachtowego Sternika
Morskiego i Motorowodnego
Sternika Morskiego, staram
się systematycznie rozwijać i podnosić umiejętności.
Prowadzę ﬁrmę związaną
z działalnością turystyczną,
organizującą szkolenia oraz
letni wypoczynek dla dzieci,
młodzieży, dorosłych. Istotne
jest dla mnie bycie profesjonalnym w tym co robię. Ważne jest także to aby nie tylko
na śródlądziu znać zasady
ale również na morzu. Rejsy morskie to zupełnie inna
bajka, przyznam wciągająca.
MW: Niestety ciężkie czasy
nastały w sektorze między
innymi turystycznym. Pandemia zatrzymała sezon już
na samym początku. Jak to
wygląda ze strony praktycznej?
RW: Niestety to prawda,
smutna prawda. Obecnie
żyjemy w czasie ograniczeń
związanych z Covid 19. To
trudny czas dla hotelarstwa,
turystyki czy imprez masowych. Bezpieczeństwo nasze
i klientów jest najważniejsze,
dlatego spokojnie podchodzimy do tego zagadnienia,
ostrożnie podejmujemy kroki
dotyczące wypoczynku i szkoleń mając na względzie zalecenia i rekomendacje. Uważam, że ta sytuacja zmusza
do innego podejścia do tematu wypoczynku, czarteru
jachtów, szkoleń, organizacji
półkolonii, kolonii żeglarskich. Dużym zainteresowaniem cieszą się rejsy rodzinne

Fot. Marcin Woźniak

Bohaterem naszej rozmowy jest Rafał
Waszkiewicz, iławianin, żeglarz, instruktor
żeglarstwa, pasjonat przyrody, rezydujący
ze swoim jachtem w Porcie Śródlądowym
w Iławie.

Wierzę, że kiedy uspokoi się sytuacja pandemiczna, polscy turyści nie wyjadą za granicę tylko odwiedzą tak piękne miejsca jak powiat iławski
i oczywiście jezioro Jeziorak – mówi Rafał Waszkiewicz
tzn. rodzice, dzieci, instruktor. Klienci zauważyli, że
mogą czuć się bezpiecznie na
wodzie w gronie najbliższych
przy zachowaniu wszelkich
względów bezpieczeństwa.
Wierzę, że kiedy uspokoi się
sytuacja pandemiczna, polscy
turyści nie wyjadą za granicę tylko odwiedzą tak piękne miejsca jak powiat iławski
i oczywiście jezioro Jeziorak.
Całe środowisko i branża turystyczna liczy na zainteresowanie rejsami, obozami czy
koloniami na naszym terenie.
MW: Tym bardziej, że mamy
powód do dumy zapraszając
turystów nad Jeziorak.
RW: Jeziorak to cudowne
miejsce, niepowtarzalne. Na
jego szlaku mamy pomosty,
sanitariaty, pojemniki na
śmieci. To ewenement na
skalę Polski. Za symboliczne
pieniądze kupuje się winietę
w Związku Gmin Jeziorak
i możemy cieszyć się wspomnianą infrastrukturą, która
jest systematycznie modernizowana.
MW: Masz tu na Jezioraku
swoje magiczne miejsca,
które polecasz turystom?
RW:
Oczywiście
ale
nie wszystkie zdradzam
(śmiech). A tak serio to jest
wiele takich miejsc. Mamy
na mapie Jezioraka kultową Chmielówkę, Siemiany,

Makowo ale także najdalej
wysunięte na północ Matyty.
W samej Iławie również nie
brakuje miejsc które polecam
gdzie można uraczyć się widokiem pięknego jeziora czy
Wielkiej Żuławy. Są wypożyczalnie sprzętu wodnego,
ﬁrmy czarterujące jachty.
To potężny magnes, klienci
na przykład z Krakowa, po 4
godzinach jazdy pociągiem
wysiadają na pięknym dworcu kolejowym i po chwili już
są nad jeziorem. Pozytywna
moc naszego regionu jest
bezapelacyjna. Cieszę się, że
miasta takie jak Iława czy
Ostróda idą ramię w ramię,
nie ma chorej rywalizacji.
Wysoka jakość usług turystycznych łączy miasta związane z magicznym kanałem
Elbląskim, który w 2007
roku został uznany w plebiscycie Rzeczpospolitej za jeden z 7 cudów Polski. Iława
jest różą wiatrów, na mapie
Polski tu łączą się drogi z północy na południe i ze wschodu na zachód, musimy umieć
to dobrze wykorzystać.
MW: Twoimi gośćmi,
klientami są często turyści
z odległych zakątków Polski
jak się tu czują?
RW: Doskonale, tym bardziej że ich przygoda zaczyna się w takim miejscu
jak Port Śródlądowy. Pro-

fesjonalna infrastruktura,
a przede wszystkim fachowa informacja turystyczna.
Tu w porcie spotykają się
pasjonaci żeglarstwa, to tu
jest mój drugi dom, ale to
nie mury tworzą historię
a ludzie. Każde fantastyczne miejsce tworzą ludzie.
Nieprzeciętna bryła portu, uśmiechnięci, pomocni
pracownicy, bosmani, a do
tego jeszcze szanty i imprezy żeglarskie. To wszystko
sprawia, że turyści czują się
tu dobrze i bezpiecznie. Ludzie wracają tam gdzie czują
się zaopiekowani, a taki jest
mój port, Port Iława.
MW: Dziękuję za te słowa,
tym bardziej, że słyszę je od
naszego klienta to bardzo
miłe. Jak zaprosiłbyś nad
Jeziorak turystów, jakich
argumentów byś użył?
RW: Zapraszam turystów
z gór, nizin, tu poczujecie się
beztrosko, tu odpoczniecie
od zgiełku i smogu, tu złapiecie wiatr w żagle. Żeglarstwo uskrzydla, uwierzcie mi
na słowo. Tu dzieją się cuda,
młodzież odkłada telefony,
dotyka natury, to tu widzimy
jak się rozwijają, kształtują
charaktery. Przypominam
sobie zabawną historię jak
jedna z dziewczynek, która
z rodzicami zwiedziła cały
świat pierwszy raz miała

spróbować ziemniaka z ogniska, nie chciała pobrudzić
sobie rąk, czarnym owalem
o kształcie jajka. Po wielu
perypetiach,
telefonicznej rozmowie z rodzicami,
że to jakaś kara, że nie ma
łazienki na wyspie, spróbowała obranego cieplutkiego
ziemniaczka z masełkiem
i solą. Od tej pory nic nigdy nie będzie takie samo,
zadziałała magia żywiołów
i zmysłów, skończyło się tym,
że umorusana pochłonęła
kilka kolejnych ziemniaków.
Takie cuda sprawiają, że wyruszam w kolejne wyprawy
w oczekiwaniu właśnie na
takie nagrody. To najwyższa
nagroda, bo dobro wraca,
uśmiech na twarzy drugiego człowieka jest bezcenny.
Uważam, że będziemy bogatsi, więcej zauważamy nie
tylko w relacjach rodzinnych,
ale też na wodzie, rozglądamy się czerpiemy siłę z natury, zauważamy lecącego orła,
nawołującą sowę, przemieszczającego się daniela, szum
wiatru, błysk gwiazd. Ludzie
potrzebują siebie, potrzebują być razem, a ten region to
gwarantuje, mój ukochany
port to gwarantuje. Jeszcze
raz serdecznie zapraszam.
Z żeglarskim pozdrowieniem Ahoj.
MW: Dziękuję za rozmowę
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Kolejne środki trafiły do przedsiębiorców

z terenu powiatu iławskiego
Już ponad 15 milionów złotych
wypłacił Powiatowy Urząd
Pracy w Iławie przedsiębiorcom
z terenu powiatu iławskiego
w ramach tzw. Tarczy Antykryzysowej. Kwota ta zmienia się
każdego dnia, bo każdego dnia
do urzędu wpływają dziesiątki
nowych wniosków. Aktualnie - do
5 czerwca - trwa nowy nabór
wniosków.
To dane na 21 maja. Tydzień
wcześniej wysokość wypłaconych środków wynosiła 11,5
miliona złotych, co oznacza, że
tylko w przeciągu jednego tygodnia pracownicy urzędu pracy wypłacili przedsiębiorcom
z terenu powiatu ponad 3,5
miliona złotych! Środki te pochodzą z budżetu państwa, ale
też zbudżetu Unii Europejskiej.
Powiatowy Urząd Pracy wIławie
wystąpił już o kolejną transzę
środków - tym razem o dodatkowe 12 milionów złotych.
Powiatowy Urząd Pracy w Iławie wraz z Inkubatorem Technologicznym obsługują cztery
instrumenty tzw. Tarczy Antykryzysowej. – Przyjmujemy
i rozpatrujemy wnioski, wypłacamy środki, ale też udzielamy
możliwie szerokiej informacji
na temat możliwości wsparcia
przedsiębiorców - mówi Walerian Polak, dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Iławie.
W Powiatowym Urzędzie
Pracy w Iławie przyjmowane
są wnioski o udzielenie niskooprocentowanej pożyczki dla
mikroprzedsiębiorców (art. 15
zzd ustawy), doﬁnansowania
części kosztów wynagrodzeń
pracowników dla mikroprzedsiębiorców, małych i średnich
przedsiębiorców (art. 15 zzb
ustawy), doﬁnansowania części
kosztów wynagrodzeń pracowników dla organizacji pozarządowych (art. 15 zze ustawy) oraz
doﬁnansowania części kosztów
prowadzenia działalności gospodarczej dla przedsiębiorców samozatrudnionych – niezatrudniających innych pracowników
(art. 15 zzc ustawy).
Do 21 maja do urzędu wpłynęło już 3240 wniosków o pożyczkę, 238 wniosków o doﬁnansowanie części kosztów
wynagrodzeń pracowników
i 233 wnioski o doﬁnansowanie
części kosztów prowadzenia
działalności gospodarczej. – To
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Informacja o aktualnych
naborach, zasady i wzory
wniosków: www.pup.ilawa.pl
1. Dofinansowanie części kosztów
wynagrodzeń pracowników dla
mikroprzedsiębiorców, małych
i średnich przedsiębiorców
(art. 15 zzb ustawy)
informacje:
Klaudia Rutkowska, tel.: 89
649 55 02, wew. 257, e-mail:
k.rutkowska@pup.ilawa.pl
2. Dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności
gospodarczej dla przedsiębiorców samozatrudnionych – niezatrudniających innych pracowników (art. 15 zzc ustawy)
informacje:
Michał Młotek
tel.: 89 671 79 10,
e-mail: m.mlotek@pup.ilawa.pl
Wojciech Wierzchowski
tel. 89 671 79 11, e-mail:
w.wierzchowski@pup.ilawa.pl
3. Niskooprocentowane pożyczki
dla mikroprzedsiębiorców
do 5 tys. zł (art. 15 zzd ustawy)
informacje:
Renata Zielińska
tel.: 89 649 55 02, wew. 267,
e-mail: r.zielinska@pup.ilawa.pl
4. Dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników
dla organizacji pozarządowych
(art. 15 zze ustawy)
informacje:
Klaudia Rutkowska,
tel.: 89 649 55 02, wew. 257,
e-mail: k.rutkowska@pup.
ilawa.pl

wniosków o doﬁnansowanie
części kosztów wynagrodzeń
pracowników. Na stronach
urzędu www.pup.ilawa.pl znajduje się też opracowany przez
pracowników urzędu poradnik
z wykazem wskazówek i najczęściej popełnianych błędów.

razem 3711 wniosków, z czego
udało się już rozpatrzyć 3225
– informuje Walerian Polak. –
Do tego, by sprawnie obsłużyć

tarczę, zaangażowaliśmy dużą
część pracowników urzędu.
Nie ma to jednak wpływu na
działalność urzędu. Urząd

funkcjonuje. Cały czas wykonujemy swoją pracę – dodaje.
Aby ułatwić przedsiębiorcom
składanie wniosków, do końca

maja w Inkubatorze Technologicznym odbywały się dodatkowe konsultacje z ekspertem,
który pomagał w wypełnianiu

Uwaga! Ustawą z dnia 16 kwietnia
2020 roku o szczególnych
instrumentach wsparcia w związku
z rozprzestrzenianiem się wirusa
SARS-CoV-2, wprowadzono zmiany w ustawie z dnia 2 marca 2020
roku o szczególnych rozwiązaniach
związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych
oraz wywołanych nimi sytuacji
kryzysowych. Zmiany te odnoszą
się też do instrumentów, które
obsługuje Powiatowy Urząd Pracy
w Iławie. W przypadku pożyczek
(art. 15 zzd ustawy) rozszerzony
został krąg mikroprzedsiębiorców,
którzy są uprawnieni do skorzystania z pożyczki o podmioty,
które nie zatrudniają oraz nigdy nie
zatrudniały pracowników. Z kolei
zmiany, które weszły w życie 21
maja, umożliwiają wystąpienie
o mikropożyczkę tym przedsiębiorcom, którzy założyli działalność
przed 1 kwietnia 2020 roku, a nie
przed 1 marca jak dotychczas.
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HISTORIA MIĘDZYSZKOLNEGO OŚRODKA SPORTÓW WODNYCH W IŁAWIE – cz. IV

Pierwszy kurs żeglarski z udziałem 18 osób

wek. Wyjazd był planowany
na początku roku szkolnego.
Ustalano wówczas czas jego
trwania, trasę i sporządzano
kosztorys. Część wydatków
refundowało Olsztyńskie
Kuratorium Oświaty. O resztę trzeba było się postarać.
Podejmowano prace przynoszące dochody – wykopki,
sadzenie lasu, oczyszczanie
z gruzu miasta, zbiórka kamieni, złomu, makulatury
i butelek. To było zamierzone działanie wychowawcze,
mające na celu nauczanie
młodzieży szacunku do
pracy, uświadamianie, że
ma sama zarobić na własną
przyjemność, nie obciążając
przy tym rodziców. Po ustaleniu listy kandydatów na
pierwszym zebraniu wybierano radę obozu oraz sekcję,
zazwyczaj cztery: sanitarną,
gospodarczo-finansową,
kulturalno-oświatową i kronikarską. Do zadań sekcji
gospodarczo-ﬁnansowej należało zaopatrywanie w żywność, planowanie jadłospisu.
Jej przewodniczący wyznaczał kolejno dyżurnych do
noszenia prowiantu, ale
sam najczęściej dokonywał
zakupów. Członkowie sekcji
podpisywali rachunki, a na
zakończenie obozu rozliczali się z wydatków. Sekcja
kulturalno-oświatowa miała
uprzyjemnić czas włóczęgi
i zwiedzania.
Organizowała wszelkiego
rodzaju rozrywki: wyjście do
kina lub teatru, przygotowanie wieczoru z mieszkańcami
okolicy, ogniska z sąsiadującymi obozami. Redagowano
regulamin. Gromadzono materiały o odwiedzanym terenie, by w trakcie wędrówki
służyły wyznaczanym codziennie przewodnikom. Starano się, by uczestnicy mieli

w miarę jednolity, a na pewno
odpowiedni strój w zależności od specyﬁkacji wędrówki.
Przed wyjazdem odbywało
się zebranie z rodzicami. Po
zakończeniu obozu następowało jego podsumowanie na
zebraniu uczestników i gości. Każdy uczestnik mógł
wypowiedzieć swoje uwagi
i spostrzeżenia odnośnie do-

brych i złych stron imprezy.
I wówczas do pracy przystępowała sekcja kronikarska.
Jej członkowie porządkowali notatki, robione w trakcie obozu, uzupełniając je
zdjęciami, przygotowywali
kronikę. Na końcu kroniki
uczestnicy zapisywali swoje
wrażenia. Kronikarze sporządzali fotogazetkę z map-

ką, informującą o przebiegu
trasy, by mogła się z tym zapoznać pozostała młodzież
szkoły i internatu. Takie
działania przed, w trakcie
i po zakończeniu wędrówek
służyły uzyskaniu efektów
wychowawczych. Wędrówka stwarzała warunki do
pogłębiania zespołowego.
W grupie realizowały się róż-

Fot. Andrzej Musiński

W trakcie wakacji odbywały się obozy żeglarskie
stacjonarne ze szkoleniem
i egzaminem na stopień żeglarza, jak też kilkudniowe
rejsy po jeziorach z biwakowaniem w napotykanych na
trasie, dogodnych do cumowania przybrzeżnych łąkach
czy rzadziej w wyznaczonych
w planie rejsu przystaniach
czy bindugach. Kursy na
stopień żeglarza jachtowego
miały formę obozu stażowego, a ich kontynuacją były
obozy żeglarskie dla nowych
członków MOSW, organizowane podczas letnich wakacji. Na letnim obozie regatowym odbywało się szkolenie
na stopień sternika, kończące
się egzaminem. Członkiem
sekcji turystycznej MOSW
mógł zostać każdy uczeń
niekoniecznie liceum, który
wyraził chęć uczestniczenia w szkoleniu i godził się
przestrzegać
regulaminu
oraz miał przepracowane 12
godzin na rzecz MOSW, co
było warunkiem wpisania na
listę członków i otrzymania
przydziału do jednej z załóg
z wyznaczonym sternikiem.
Najaktywniejsi mieli prawo
ubiegać się o miejsce na obozach i rejsach letnich.
Na obozach, poza nabywaniem nowych umiejętności
technicznych i nabieraniem
tężyzny ﬁzycznej. młodzież
była wdrażana do dyscypliny, wytrwałości współpracy
w zespole odpowiedzialności i nawiązania przyjaźni
w trakcie poznawania szlaków wodnych Pojezierza
Iławskiego czy jezior i rzek
augustowskich. Obozy, biwaki, wycieczki czy wędrówki
poprzedzały zwykle te same
czynności. Zmieniał się jedynie charakter przygotowań,
zależny od rodzaju wędró-

Fot. Archiwum autora książki

Żeglowanie turystyczne ze względu na
atrakcyjność, wynikająca z różnorodności
form obcowania z przyrodą, cieszyło
się dużym zainteresowaniem. W czasie
wolnym od zajęć szkolnych młodzież
mogła pływać codziennie i uczestniczyć
w rejsach sobotnio-niedzielnych.

Rok 1985. MOS Iława

ne formy kontaktów i normy
postępowania. Tym sposobem dawało się kształtować
cenne nawyki pracy na rzecz
kolektywu, co sprzyjało zanikaniu wybujałego indywidualizmu. Młodzież przebywając cały dzień na wolnym
powietrzu uodparniała się na
trudy i niewygody oraz hartowała. Turystyka wzmacniała
organizm młodzieży. Uczyła ją zaradności i współodpowiedzialności.
Dobrze
zorganizowany obóz dawał
gwarancję osiągnięcia tego
celu. Stąd wynikała dbałość
o przygotowanie każdego
jego elementu.
Pierwszy kurs żeglarski
z udziałem 18 osób zaczął
się 2 lipca 1961 r. Kursanci
mieszkali i stołowali się w internacie, gdzie warunki były
wyjątkowo trudne, bo bursa
miała jedną salę dla chłopców oraz dwie dla dziewcząt.
Chłopcy spali na piętrowych
łóżkach. Dzień kursu przebiegał według planu: 7:00 –
pobudka, 7:05 – gimnastyka,
7.30 – porządkowanie sal,
7.45 – mycie i przygotowanie
do śniadania, 8:15 – śniadanie, 9.00 – 12.00 – szkolenie
teoretyczne, 13.00 – obiad,
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13.00 – 15.00 cisza poobiednia, 15.15 – zajęcia praktyczne na żaglówkach i pływanie
wpław, 18.00-19.00 – czas
wolny, 20.00 kolacja, 21.00
– apel, 22.00 – cisza nocna. Pierwszego dnia obozu
instruktor Bolesław Kłosowski, nauczyciel Liceum
Pedagogicznego z Giżycka,
zarządził
przygotowanie
sprzętu, traktując to zadanie
jako element prac bosmańskich. Zajęcia teoretyczne
odbywały się zazwyczaj na
zewnątrz budynku, gdzie
kursanci uczyli się również
sztuki żeglarskiej, wdrażając
zdobytą wiedzę do praktyki
na żaglówkach, będących
w posiadaniu MOSW.
Odbyły się regaty z udziałem wszystkich kursantów. Przy silnym wietrze
najlepszy okazał się Anatol Borsiak z załogantami
Marią Baran i Witoldem
Sendlewskim. Egzamin na
stopień żeglarza składał się
z dwóch części: sprawdzianu
wiadomości teoretycznych
i umiejętności praktycznych. Uprawnienia zdobyli
wówczas między innymi:
Wiesław Niesiobędzki, Witold Jarecki oraz Bogdan
Maryniak i Witold Sendlewski. Oﬁcjalne zakończenie kursu odbyło się na
okolicznościowym apelu,
na którym podsumowano
wyniki osiągnięte przez
kursantów. Żeglarze dziękowali kierownikowi kursu
i instruktorowi, wieli udział
w pożegnalnym wieczorku
tanecznym. Po kursie odbył się rejs z udziałem osób,
które uzyskały uprawnienia
na patent żeglarza. Rejs po
Jezioraku do Siemian rozpoczął się we wtorek, 18 lipca
1961 r., a zakończył 29 lipca.
(...) Pięć żaglówek odpływało od przystani. Jezioro było
spokojne, a wiatru, który był
nam tak potrzebny, nie było
wcale. Nic więc dziwnego, że
zamiast dopłynąć do zatoki
naprzeciw Zimnego, dopłynęliśmy do polany vis a vis
Szałkowa. Był już wieczór.
Dość szybko jak na pierwszą tego rodzaju wyprawę
rozbiliśmy namioty. Potem
nasze kucharki przyrządziły
herbatę z prawdziwej wody
z jeziora i chleb z dżemem
(...) Mamy sąsiadów, są nimi

Fot. Andrzej Musiński

zaczął się 2 lipca 1961 r.

Finał regat

harcerze z Warszawy. Wyłącznie męskie grono tego obozu
pragnęło nawiązać kontakt
z naszymi dziewczętami, ale
kierownictwo sprzeciwiło
się temu.
W 1962 roku kurs żeglarski rozpoczął się 29 czerwca,
a każdy z 12 uczestników, zanim został zakwaliﬁkowany,
musiał wykazać się pracą przy
sprzęcie pływającym, porządkowaniu terenu Ośrodka oraz
jego pielęgnacji. Pierwszego
dnia nie było gimnastyki porannej, którą w następnych
prowadzili osobno dla dziewcząt i chłopców uczestnicy
obozu. Gimnastyki nie było
też w niedzielę. Wtedy kursanci wstawali nieco później
i mieli więcej czasu, jeśli kierownik kursu nie postanowił
inaczej. Bywało bowiem, że
zamiast wolnego było szkolenie. Pierwszy dzień kursu
upłynął przy wyrównywaniu
nabrzeża przystani. Dziewczęta ładowały piasek na
taczki, a chłopcy wozili go na
brzeg, co stało się pretekstem
do wyścigów. Wnoszono deski do hangaru, potrzebne do
ukończenia pomostu. Praca trwała do wieczora, choć
siąpił drobny deszcz. Drogę
między miejscem zakwaterowania, a przystanią młodzież
pokonywała ze śpiewem, co
miało służyć poprawieniu
humoru i było działaniem zamierzonym przez Gierszewskiego, który lubił śpiewać.
Program dnia był precyzyjnie
zaplanowany – określano zadania oraz czas ich realizacji.
Zajęcia teoretyczne na lądzie
i praktyczne na wodzie trwały
do godziny 15. Wykłady były
wspólne, zaś szkolenie praktyczne na łódkach klasy Omega z podziałem na załogi. Na
każdej był sternik. Pływano
w okolicach przystani. Przy
słabym wietrze przybijano do
brzegu, by czekając na lepsze
warunki, poznawać okolice.
(...) Wszyscy poszliśmy na
szczaw, którego nie brakowało i który każdy, a przede
wszystkim instruktor z przyjemnością jadł. (...) wieczorem na zajęciach kulturalnych przedstawiciele tej
sekcji urządzili wieczorek taneczny. Atmosfera była bardzo przyjemna. Dziewczęta,
wiadomo jak to dziewczęta,
wszystkie się postroiły.

O autorze
Marek Siwicki, doktor nauk
humanistycznych, dziennikarz
i adiunkt w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii
Grzegorzewskiej w Warszawie.
Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych
Uniwersytetu Warszawskiego
i Wyższej Szkoły Wychowania
Fizycznego w Gdańsku. Interesuje się zagadnieniami praktyki
i etyki w mediach, pedagogiką
medialną i społeczną oraz dziejami i edukacyjnymi aspektami
kultury fizycznej, a żeglarstwa
w szczególności. Pracował
w „Gazecie Olsztyńskiej”, a od
początku lat dziewięćdziesiątych
był redaktorem i dziennikarzem
„Gazety Wyborczej” w Olsztynie.
W TVP1 prowadził programy publicystyczne „Rondo”
oraz „Stop”. W Radiu Zet był
korespondentem z Olsztyna,
zaś w Radiu Olsztyn redagował
i prowadził autorską audycję
„Popołudnie ze sportem”, mając
także stały felieton w audycji
„Magiel polityczny”. Publikował
w miesięczniku Press. W trakcie
pracy w mediach interesował się
głównie tematyką społeczną oraz
sportową. Oprócz „Przystani ciepłych wiatrów” napisał książkę
„Czarodziej wiatru”, składająca
się z kilkunastu wywiadów
z Karolem Jabłońskim, a także
„Między stadionem a brzegiem
jeziora” oraz „Na krawędzi”.
Niebawem ukaże się „Uwodzenie
Lirogona” o żeglarstwie jako
metodzie pedagogicznej. Krainę
Wielkich Jezior Mazurskich
przemierza, kiedy tylko może
i na czym się da, by latem
z wody, a zimą z bojera patrzeć
na dobrze znane zakątki. Z równą
pasją wędruje też po Tatrach –
najchętniej szlakami generała
Mariusza Zaruskiego.

Dużą część dnia poświęcano na szkolenie teoretyczne,
w którym uwzględniana była
też historia żeglarstwa. Wykłady prowadzili instruktorzy
i – na ochotnika – również
uczestnicy kursu. Pierwszy
zgłosił się Witold Jarecki.
Opowiadało w węzłach.
Autor: Marek Siwicki
Opr. J. Babecka
Fot. Andrzej Musiński (FotMus)
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Kombatant Julian Blank
został nowym prezesem
okręgowego koła Polskiego
Związku Byłych Więźniów
Politycznych Hitlerowskich
Więzień i Obozów Koncentracyjnych w Olsztynie /
oddział w Iławie. Zastąpił
na tym stanowisku swojego
serdecznego kolegę, zasłużonego prezesa, śp. Karola

Jacuńskiego, który zmarł
w lutym 2020 roku.
Julian Blank był wcześniej członkiem zarządu
Polskiego Związku Byłych
Więźniów
Politycznych
Hitlerowskich
Więzień
i Obozów Koncentracyjnych w Olsztynie / oddział
w Iławie. Jak sam mówi jest
dobrym przedwojennym

rocznikiem, bo urodził się
1931 roku (89 lat). Od 1956
roku mieszka w Iławie.
– Jestem przed wojną
urodzony i porządnie wychowany – tak mówi o sobie nowy prezes Julian
Blank. – Zostałem już sam
jeden z mojego rodzeństwa, a było nas pięcioro.
Zaproponowano mi prze-

jęcie obowiązków po drogim mi bardzo, śp. Karolu
Jacuńskim i zgodziłem się
– mówi Julian Blank. – Aktualnie wszystkie działania
związku są zawieszone ze
względu na koronawirusa,
ale jesteśmy w kontakcie
i gotowi do podjęcia aktywności.
www.powiat-ilawski.pl (M. Rogatty)

Fot. M. Rogatty

Julian Blank nowym prezesem okręgowego koła Polskiego Związku Byłych Więźniów
Politycznych Hitlerowskich Więzień i Obozów Koncentracyjnych

Nowy prezes Julian Blank (na zdjęciu w środku), w towarzystwie
dwóch innych zasłużonych kombatantów

Pozarządowo dla mieszkańców Powiatu Iławskiego

Jedną z form działań aktywizujących jest uruchomienie
ośrodka wspierania sektora
pozarządowego oraz aktywności obywatelskiej w powiecie
pod nazwą własną Centrum
Organizacji Pozarządowych
(COP). Zadanie to realizowane jest przez organizację
pozarządową na terenie całego powiatu poprzez działania
informacyjne, promocyjne,
animacyjne, doradcze, edukacyjne i integracyjne, a także
wsparcie techniczne.
Na terenie powiatu iławskiego zarejestrowanych jest
ok. 350 organizacji pozarządowych. W oﬁcjalnych statystykach ukryta jest liczba
„martwych dusz” – organizacji,
które w rzeczywistości już nie
istnieją lub nie prowadzą żadnych działań, jednak oﬁcjalnie
nie zostały zlikwidowane. Szacuje się, że w Polsce ich liczba
wśród wszystkich organizacji
pozarządowych nie przekracza
25% ogółu zarejestrowanych

Fot. M. Rogatty

Aktywność mieszkańców oraz
tworzonych przez nich grup obywatelskich (nieformalnych) oraz organizacji pozarządowych jest jednym
z głównych warunków rozwoju
lokalnego. Aktywność ta jest wciąż
niewystarczająca, co powoduje
m.in. niewykorzystanie wielu zasobów lokalnych, mniejszy wymiar
pomocy osobom w gorszym położeniu czy niewykorzystanie szans
zewnętrznych m.in. dotyczących
wykorzystania środków unijnych.
Cała społeczność na tym traci. Aby
temu zapobiec należy uruchamiać
działania aktywizujące.

podmiotów. Organizacje pozarządowe stopniowo zdobywają coraz większe znaczenie.
Wraz ze wzrostem ich liczby,
zasobności i profesjonalizmu
stają się znaczącym partnerem
dla samorządu, realizatorem
zadań publicznych i pomysłodawcą wielu inicjatyw ukierunkowanych na poprawę
jakości życia mieszkańców.
Buduje społeczeństwo
obywatelskie
W wielu przypadkach organizacje działają akcyjnie,
często nie posiadają wymaganej dokumentacji merytorycznej i księgowej, nawet
rzadko opierają ﬁnansowanie
swoich działań na dotacjach
od samorządu lokalnego.
Wymagają one wzmocnienia
potencjału ludzkiego i ﬁnan-

sowego, zwłaszcza w zakresie
planowania działań, pozyskiwania środków.
Centrum Organizacji Pozarządowych jest prowadzone
jako zadanie przez organizację pozarządową w ścisłej
współpracy z samorządami
terytorialnymi,
zwłaszcza
samorządem powiatowym.
Zadanie to jest ﬁnansowane
na zasadzie wsparcia. Koszt
zadania współﬁnansowany
jest przez jednostki samorządu terytorialnego z terenu powiatu iławskiego na podstawie
kontraktu.
W ramach COP diagnozowana jest aktywność społeczna i funkcjonowanie sektora
pozarządowego w powiecie,
identyﬁkowane są problemy
i potrzeby w tym zakresie, oraz
podejmowane są adekwatne

działania. Centrum wzmacnia organizacje pozarządowe,
wyzwala aktywność społeczną, buduje kapitał społeczny
i przyczynia się do rozwoju
lokalnego. Centrum wspiera,
ale nie wyręcza. Funkcjonuje
na zasadzie pomocniczości,
solidarności i partnerstwa.
Informuje, edukuje, promuje i wspiera. Kojarzy partnerów, łączy zasoby lokalne
trzech sektorów: samorządu,
biznesu i organizacji pozarządowych. Centrum pomaga w pozyskiwaniu środków
zewnętrznych na realizację
ważnych lokalnie projektów
we współpracy z innymi ośrodkami wspierającymi. Buduje
społeczeństwo obywatelskie.
Porady dla trzeciego sektora
Głównym celem COP jest
wsparcie aktywności społecznej mieszkańców oraz sektora pozarządowego na terenie
powiatu. Centrum Organizacji Pozarządowych w Iławie
działające przy Inkubatorze
Przedsiębiorczości Społecznej ma służyć mieszkańcom
powiatu iławskiego – tym

skupionym w organizacjach
pozarządowych, tym, którzy
działają w grupach nieformalnych jak również tym, którzy
chcieliby się włączyć w działania społeczeństwa obywatelskiego.
Ważnym aspektem działania
Centrum Organizacji Pozarządowych jest upowszechnianie
wśród mieszkańców powiatu
wiedzy na temat III sektora,
zarówno dotyczącej możliwości angażowania w jego
działania, jak i korzystania
z oferty organizacji – ma stać
się miejscem spotkań, wymiany informacji i usług organizacji pozarządowych.
W ramach realizowanych
działań w Centrum Organizacji Pozarządowych można
zasięgnąć porady specjalistów działających w obszarze 3 sektora, w szczególności z obszarów: doradztwo
prawne, księgowe, sprawy
organizacyjne i formalne,
takie jak: tworzenie organizacji, funkcjonowanie organizacji, opracowywanie statutu organizacji, tworzenie
planów rozwoju organizacji,
promocja w organizacji,
pozyskiwanie środków ze
źródeł krajowych i zagranicznych,
konsultowania
wniosków o doﬁnansowanie.
Raz w miesiącu organizacje
pozarządowe zapraszane są
na szkolenia z wybranych tematów, ustalanych w oparciu
o propozycje na spotkaniach
lub bezpośrednio zasygnalizowane w COP. To w ramach
tego działania organizowany jest Konkurs na najaktywniejszego wolontariusza

powiatu iławskiego, w ramach którego wybierany
jest najaktywniejszy wolontariusz roku.
COP-y Warmii i Mazur
Obecnie COP jest kontynuacją działań z lat poprzednich
w ramach zadania publicznego
Powiatu Iławskiego pod tytułem: „Działania wspomagające technicznie, szkoleniowo,
informacyjnie organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy
i działalności pożytku publicznego i o wolontariacie” i z kwotą
dotacji 13 tysięcy złotych.
W roku 2020 Centrum Organizacji Pozarządowych na terenie powiatu iławskiego realizowane jest przez ELBLĄSKIE
STOWARZYSZENIE WSPIERANIA INICJATYW POZARZĄDOWYCH (ESWIP) od
kwietnia do października.
Stowarzyszenie ESWIP od
11 lat prowadzi aktywne działania na terenie powiatu iławskiego, prowadząc projekty pn.
„COPy Warmii i Mazur” -2009
r.-2012 r. oraz projekt pn.
Ośrodek Wspierania Inicjatyw
Ekonomii Społecznej od 2013
roku, w ramach których wspiera potencjał organizacji pozarządowych z poszczególnych
gmin. W efekcie tego udało
się wzmocnić znacząco kilkanaście organizacji oraz powstało kilka przedsiębiorstw
społecznych. Ponad 4 lata
temu uruchomiono również
Inkubator Przedsiębiorczości
Społecznej w Iławie w ramach
którego świadczone są usługi
animacyjne, doradcze, edukacyjne.
Wojciech Jankowski

Centrum Organizacji Pozarządowych w Iławie
ul. Wiejska 2d (lok. 105) Iława
adres e-mail: w.jankowski@eswip.pl tel.: 510 093 779
Zapraszamy do współpracy!
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Pomoc rodzinom w sytuacji pandemii, czyli jak pracuje
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Iławie
Powiatowe Centrum Pomocy
Rodzinie w Iławie w związku
z pandemią COVID-19 w Polsce
wprowadziło od 16 marca 2020
r. ograniczenia w bezpośrednim
załatwianiu spraw przez klientów.
Wszystkie sprawy są załatwiane
wyłącznie za pośrednictwem
poczty tradycyjnej, poczty
elektronicznej, telefonicznie
oraz przez platformę e-puap lub
osobiście po wcześniejszym
telefonicznym uzgodnieniu wizyty
z pracownikiem właściwej komórki organizacyjnej.
Ponadto przed wejściem
do Centrum jest wystawiona
urna, do której klienci mogą
wrzucać: pisma, wnioski oraz
inne dokumenty, które chcą
przekazać. Korespondencja
wpływająca w ten sposób do
jednostki jest poddawana
kwarantannie przez 24 godziny. Niezbędne druki wniosków są dostępne na stronie
internetowej www.pcprilawa.
pl oraz w wersji papierowej
pojemniku wywieszonym na
drzwiach budynku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Iławie.
Stały telefoniczny kontakt
z rodzinami zastępczymi
- Obecnie koordynatorzy
rodzinnej pieczy zastępczej
jeszcze nie wyjeżdżają do
miejsc zamieszkania rodzin
zastępczych, opracowujemy
procedury, które umożliwią
bezpieczny, bezpośredni kontakt – mówi Jolanta Rynkowska, dyrektor Powiatowego
Centrum Pomocy Rodzinie
w Iławie. - Utrzymujemy
stały telefoniczny kontakt
z rodzinami, wychowankami,
udzielamy wsparcia również
poprzez konsultacje pedagogiczne i psychologiczne.
W ramach wsparcia pracy
wychowawców w Domu dla
Dzieci Powiatu Iławskiego
w Kisielicach oraz pomocy
dzieciom podczas nauki zdalnej koordynatorom powierzono pracę (kilkugodzinne dyżury) w placówce w związku
z uzasadnionymi potrzebami.
W Domu dla Dzieci Powiatu Iławskiego w Kisielicach
obecnie na stałe przebywa
13 wychowanków w wieku od
8 lat do 17 lat. Nauka zdalna
prowadzona przy tak licznej
grupie dzieci w zróżnicowanym wieku jest ogromnym
wyzwaniem, ilość materiału
do przerobienia przez każde dziecko jest bardzo duża,

nie kart parkingowych dla
osób
niepełnosprawnych
można przesyłać pocztą, wydane karty przekazywane są
również za pośrednictwem
poczty (dotychczas osoba
zainteresowana
składała
osobiście podpis na wniosku w obecności pracownika
Zespołu oraz odbierała osobiście lub za pośrednictwem
osoby upoważnionej).

W siedzibie PCPR przy Powiatowym Szpitalu im. Wł. Biegańskiego
w Iławie w każdej sprawie należy skontaktować się telefonicznie,
na podany na drzwiach numer 89 649 04 50 (dane kontaktowe są
dostępne także na stronie internetowej PCPR)
a dodatkowo odbieranie zadanych zadań i przekazywanie
wykonanych w sposób elektroniczny zabiera znaczną
ilość czasu. W związku z tym
przeorganizowaliśmy pracę
placówki dostosowując ją do
obecnych warunków.
Zakaz odwiedzin
w placówkach
Na czas pandemii Wojewoda Warmińsko – Mazurski nakazał wprowadzenie
w placówkach opiekuńczo –
wychowawczych całkowitego zakaz odwiedzin wychowanków oraz urlopowania
do osób z zewnątrz. Wychowankowie Domu dla Dzieci
Powiatu Iławskiego w Kisielicach utrzymują kontakty
z rodzicami lub inną rodziną, natomiast wobec takich
decyzji nie mogą spotykać
się z najbliższymi, z kolegami, koleżankami ze szkoły,
spędzają czas tylko w swoim
gronie, w najbliższym otoczeniu placówki.

Należne świadczenia
wszystkim rodzinom
zastępczym wypłacane
są na bieżąco.
- Powiatowy Zespół Orzekania o Niepełnosprawności
w Iławie funkcjonujący w naszych strukturach pracuje
również w dostosowaniu do
panujących warunków zagrożenia epidemicznego – kontynuuje Jolanta Rynkowska.
- Osoby posiadające orzeczenia o niepełnosprawności

Jolanta Rynkowska, dyrektor
Powiatowego Centrum Pomocy
Rodzinie w Iławie
i o stopniu niepełnosprawności, których ważność upływa
w czasie trwania stanu epidemii lub osoby ubiegający się
po raz pierwszy o wydanie
orzeczenia o niepełnosprawności mogą złożyć wniosek
wraz z wymaganą dokumentacją medyczną, posiedzenia
komisji odbywają się zaocznie (bez obecności osoby zainteresowanej). Należy jednak podkreślić, iż dotychczas
wydane orzeczenia, których
ważność upływa w okresie
stanu epidemii zachowują
swoją ważność do upływu
60 dnia od odwołania stanu
epidemii, jednak nie dłużej
niż do dnia wydania nowego
orzeczenia (stosownie do art.
15h Ustawy o szczególnych
rozwiązaniach związanych
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem
COVID-19, innych chorób
zakaźnych z dnia 31 marca 2020 r., Dz.U. poz. 374
z późn. zm.). Wydawanie
legitymacji dla osób niepełnosprawnych odbywa się na
dotychczasowych zasadach.
Wyjątkowo wnioski o wyda-

Realizowany jest dodatkowy
program w związku
z pandemią
W związku z pandemia
realizujemy
dodatkowo
program „Pomoc osobom
niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych
wywołanych chorobami zakaźnymi” jest zupełnie nową
pomocą z PFRON. W największym skrócie: pomoc ﬁnansowa w ramach Modułu
III programu skierowana jest
do osób niepełnosprawnych,
które są:
1. uczestnikami warsztatów
terapii zajęciowej;
2. uczestnikami środowiskowych domów samopomocy, funkcjonujących na
podstawie przepisów ustawy z dnia 12 marca 2004 r.
o pomocy społecznej (Dz. U.
z 2019 r. poz. 1507, z późn.
zm.);
3. podopiecznymi dziennych domów pomocy społecznej, funkcjonujących na
podstawie przepisów ustawy z dnia 12 marca 2004 r.
o pomocy społecznej (Dz. U.
z 2019 r. poz. 1507, z późn.
zm.);
4. podopiecznymi placówek rehabilitacyjnych, których działalność finansowana jest ze środków PFRON
na podstawie art. 36 ustawy
z dnia 27 sierpnia 1997 r.
o rehabilitacji zawodowej i
społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2020 r. poz.
426, z późn. zm.);
5. uczestnikami programów zatwierdzonych przez
Radę Nadzorcza PFRON
i w ramach tych programów
korzystają ze wsparcia udzielanego przez placówki rehabilitacyjne;
6. pełnoletnimi (od 18 do
25 roku życia) uczestnikami
zajęć rewalidacyjno-wychowawczych organizowanych
zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Edu-
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INFORMACJA DLA KLIENTÓW WYDZIAŁU KOMUNIKACJI
Informujemy, że na stronie internetowej: ekolejka.powiat-ilawski.pl/
rezerwacje istnieje możliwość elektronicznej rezerwacji wizyty w Wydziale Komunikacji. System umożliwia rezerwację terminu w sprawach
związanych z pojazdami.
Umówić można się z wyprzedzeniem do 10 dni roboczych, co pół
godziny. W celu dokonania rejestracji należy w systemie założyć
konto podając imię, nazwisko i adres e-mail. Na podany adres e-mail
zostanie wysłana wiadomość z linkiem aktywacyjnym, którym należy
w ciągu jednej godziny potwierdzić rejestrację konta.
Po zalogowaniu się do systemu w menu Usługi należy wybrać kolejkę
w zależności od załatwianej sprawy i kliknąć na „Rezerwuj wizytę”.
Następnie trzeba wybrać dzień i godzinę planowanej wizyty w wydziale.
Kliknięcie na konkretną godzinę spowoduje dokonanie rezerwacji.
1. W celu realizacji umówionej wizyty, należy zgłosić się w Wydziale
Komunikacji na 10 minut przed umówioną godziną spotkania.
2. Będąc już w Urzędzie, należy podejść do biletomatu systemu
kolejkowego zlokalizowanego w holu Wydziału Komunikacji Urzędu.
Na ekranie biletomatu należy wybrać opcję: „Internetowa rezerwacja
kolejki”, po czym wprowadzić czterocyfrowy kod wygenerowany ze
strony internetowej dla rezerwacji.
3. Rezerwacja wizyty dla wielu spraw wymaga uzyskania osobnych
rezerwacji dla każdej z nich.
4. Godzina rezerwacji wizyty jest określona orientacyjnie. Rozpoczęcie
obsługi może ulec nieznacznemu opóźnieniu, w zależności od zakończenia obsługi poprzedniego klienta.
5. Maksymalny czas do pobrania biletu to 30 minut od umówionej
godziny. Po tym czasie rezerwacja jest anulowana.
6. Bilet pobrany z biletomatu aktywowany jest w systemie dokładnie
o umówionej godzinie wizyty.
7. Wygenerowany bilet należy zachować i oczekiwać na skierowanie do
odpowiedniego stanowiska pracy.

kacji Narodowej z dnia 23
kwietnia 2013 r. w sprawie
warunków i sposobu organizowania zajęć rewalidacyjno-wychowawczych dla dzieci
i młodzieży z upośledzeniem
umysłowym w stopniu głębokim (Dz. U. z 2013 r. poz.
529);
7. pełnoletnimi (od 18 do
24 roku życia) wychowankami specjalnych ośrodków
szkolno-wychowawczych oraz
specjalnych ośrodków wychowawczych, funkcjonujących
na podstawie ustawy z dnia
14 grudnia 2016 r. Prawo
oświatowe (Dz. U z 2019 r.
poz. 1148, z późn. zm.).
Pomoc udzielana jest osobom
niepełnosprawnym,
które na skutek wystąpienia
sytuacji kryzysowych spowodowanych chorobami zakaźnymi utraciły, w okresie
od dnia 9 marca 2020 roku

do dnia 4 września 2020
roku, możliwość korzystania
(przez okres co najmniej 5
kolejnych następujących po
sobie dni roboczych) z opieki
świadczonej w placówce rehabilitacyjnej – w formie doﬁnansowania kosztów związanych z zapewnieniem opieki
w warunkach domowych
W ramach tego programu
współpracujemy z WTZ, ŚDS,
Domem dziennego Pobytu,
Zespołem Placówek szkolno-Wychowawczych i pracownicy tych instytucji pomagają
swoim podopiecznym w wypełnianiu wniosków.
Cały czas działa również
Punkt Interwencji Kryzysowej – w ramach Punktu starszy specjalista pracy socjalne,
psycholog i pedagog na bieżąco udzielają porad, wspierają
w trudnych sytuacjach.
www.powiat-ilawski.pl (M. Rogatty)
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Nowa siedziba szkoły przy ul. Sucharskiego
w Iławie rośnie w oczach!
Trwa budowa na Lipowym Dworze
w Iławie. To tutaj, przy ulicy
Sucharskiego, w sąsiedztwie orlika,
wznoszona jest nowa siedziba Zespołu
Placówek Szkolno-Wychowawczych
w Iławie, szkoły dzisiaj działającej
jeszcze w wysłużonym budynku
przy ul. Kościuszki.
Inwestorem jest samorząd
Powiatu Iławskiego; wykonawcą zaś firma budowlana
UNIB, prowadzona przez
inż. Daniela Wygonowskiego. Realizacja trwającego
pierwszego etapu inwestycji, polegającego na budowie bryły szkoły, będzie

kosztowała niemal 22,3 mln
złotych.
Bryła, według stanu robót
na połowę maja, już została
wzniesiona. Teraz równolegle
są prowadzone roboty związane z zewnętrzną elewacją,
jak i te w środku obiektu,
gdzie są już stawiane ścianki

działowe. Realizacja całości
ma dobiec końca do 29 października 2021 r. Budowa
nowej siedziby Zespołu Pla-

cówek Szkolno-Wychowawczych w Iławie - stan robót na
15 maja 2020 r.
Źródło: Info Iława

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

ZARZĄD POWIATU IŁAWSKIEGO INFORMUJE,

Ważne informacje
dla rodziców
uczniów klas VIII
szkół podstawowych
oraz uczniów
Minister Edukacji Narodowej określił nowe terminy
postępowania rekrutacyjnego, a także terminy składania dokumentów do klas
I publicznych liceów ogólnokształcących, techników,
branżowych szkół I stopnia
na rok szkolny 2020/2021.
Szczegółowe informacje
znajdują się na stronie: https://
www.gov.pl/web/edukacja/
harmonogram-rekrutacji-do-szkolponadpodstawowych-na-rokszkolny-20202021

że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Iławie, wywieszony został wykaz nieruchomości,
oznaczonej w ewidencji gruntów w obrębie nr 11 miasta
Iława jako działka nr 195/10 o powierzchni 0,2795 ha,
stanowiącej własność Powiatu Iławskiego, przeznaczonej
do użyczenia.

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

STAROSTA POWIATU IŁAWSKIEGO
Informuje, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa
Powiatowego w Iławie oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej pod adresem: http://bip.powiat-ilawski.pl
zostały zamieszczone wykazy następujących nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa, przeznaczonych sprzedaży:
— działka 132/4, położona w obrębie Stradomno,
gmina Iława,
— działka 53/5, położona w obrębie Żakowice,
gmina Susz.

