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Pomagamy dzieciom,
ich rodzicom
i nauczycielom.
Poradnia pracuje
cały kalendarzowy rok
Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Iławie wchodzi w skład Powiatowego Centrum Rozwoju Edukacji w Iławie.
Obejmuje opieką dzieci i młodzież z terenu powiatu iławskiego – mówi Marzena Iwasiów (na zdjęciu) , p.o. dyrektora
placówki. W obszarze jej działania funkcjonuje 66 przedszkoli, szkół, ośrodków i placówek dla dzieci i młodzieży,
w których wychowaniem przedszkolnym oraz edukacją szkolną objętych jest około 15 700 dzieci/uczniów. str. 2 i 3
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Dwa ważne komunikaty dla klientów
Wydziału Komunikacji Starostwa
Powiatowego w Iławie
W trosce o wygodę mieszkańców oraz
ze względu na konieczność zachowania
bezpieczeństwa w okresie epidemii
COVID-19, Starostwo Powiatowe w Iławie dla klientów Wydziału Komunikacji
uruchomiło telefoniczną i internetową
rezerwację wizyty według instrukcji,
którą przedstawiamy na str. 3.

• str. 3 POWIAT IŁAWSKI
Wypłaciliśmy przedsiębiorcom
z terenu powiatu już ponad
20 milionów złotych!
Już ponad 20 milionów złotych wypłacił Powiatowy Urząd Pracy w Iławie
przedsiębiorcom z terenu powiatu
iławskiego w ramach tzw. Tarczy Antykryzysowej. To dane na 10 czerwca.
Kwota ta zmienia się każdego dnia,
bo każdego dnia do urzędu wpływają
dziesiątki nowych wniosków.

• str. 4 UNIJNE PROJEKTY POWIATU
Samorząd Powiatu Iławskiego
zakończył duży, unijny projekt
edukacyjny w ZS im. Bohaterów
Września 1939 Roku w Iławie
W Zespole Szkół im. Bohaterów
Września 1939 Roku w Iławie
zakończył się realizowany przez Powiat Iławski Projekt pt. „Kształcenie
zawodowe w 3D”.

• str. 17

2

POWIAT IŁAWSKI

26.06.2020

ŻYCIE POWIATU IŁAWSKIEGO

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna
w Iławie wchodzi w skład Powiatowego
Centrum Rozwoju Edukacji w Iławie.
To placówka oświatowa, dla której organem
prowadzącym jest Powiat Iławski. Poradnia
obejmuje opieką dzieci i młodzież z terenu
powiatu iławskiego. Posiada wyznaczony
rejon działania – Powiat Iławski: miasto
i gminę Iława, miasto i gminę Lubawa,
miasto i gminę Zalewo, miasto i gminę
Susz, miasto i gminę Kisielice.
W rejonie działania poradni funkcjonuje
66 przedszkoli, szkół, ośrodków i placówek
dla dzieci i młodzieży, w których
wychowaniem przedszkolnym oraz
edukacją szkolną objętych jest około
15700 dzieci/uczniów.

P

odstawowym
celem
działania poradni: jest
udzielanie dzieciom, od
momentu ich urodzenia, oraz
młodzieży, pomocy psychologiczno – pedagogicznej i pomocy w wyborze kierunku
kształcenia, zawodu, udzielanie rodzicom i nauczycielom pomocy psychologiczno
– pedagogicznej związanej
z wychowywaniem i kształceniem dzieci i młodzieży, a także wspomaganie przedszkola,
szkoły i placówki w zakresie
realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych – i właśnie z takimi
problemami mogą zgłaszać
się do nas pełnoletni uczniowie, rodzice oraz nauczyciele
– mówi Marzena Iwasiów –
p. o. Dyrektor Powiatowego
Centrum Rozwoju Edukacji
w Iławie.
Dane te nie uwzględniają
dzieci w wieku 0 – 3 r. ż. oraz
dzieci nie objętych edukacją
przedszkolną, uprawnionych
do korzystania z usług naszej
placówki ze względu na miejsce zamieszkania. Korzystanie z pomocy udzielanej przez

Poradnię jest oczywiście dobrowolne i nieodpłatne. Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, jako instytucje
oświatowe są placówkami
nieferyjnymi tzn. działają
cały rok szkolny – również
w ferie i w wakacje.
tutem Powiatowego Centrum Rozwoju Edukacji
w Iławie, Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej
w Iławie jest profesjonalna
i systematycznie doskonaląca się kadra pedagogiczna.
Zadania poradni realizuje
zespół 14 nauczycieli w pełnym wymiarze czasu pracy
oraz 1 nauczyciel zatrudniony na ½ etatu. Wszyscy pracownicy Poradni posiadają
wysokie kwaliﬁkacje umożliwiające interdyscyplinarną
i wielokierunkową realizację
zadań placówki, w tym 8
psychologów, 2 pedagogów,
4 nauczycieli realizujących
zarówno zadania pedagoga,
jak i logopedy, 1 pedagog/ doradca zawodowy oraz 1 logopeda. Większość specjalistów
poradni posiada dodatkowe
kwaliﬁkacje zawodowe spe-
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Jesteśmy po to, by rozumieć, wspierać,
pomagać dzieciom, ich rodzicom i nauczycielom

Marzena Iwasiów – p. o. Dyrektor Powiatowego Centrum Rozwoju Edukacji w Iławie
cjalistyczne/
certyﬁkaty.
Wielu specjalistów poradni
ukończyło studia podyplomowe, które umożliwiają
prowadzenie wszechstronnej,
profesjonalnej działalności
diagnostycznej, orzeczniczej,
terapeutycznej, proﬁlaktycznej i konsultacyjno – doradczej skierowanej do dzieci
i młodzieży, ich rodziców
i nauczycieli. Są to m.in.:
psychoterapia, doradztwo
zawodowe, terapia pedagogiczna, diagnoza i terapia
pedagogiczna, surdotyﬂopedagogika, oligofrenopedagogika, Stosowana Analiza
Zachowań, Edukacja i terapia
Dzieci z Zaburzeniami Rozwoju, psychologia kliniczna, surdologopedia, pomoc
psychologiczna,
wczesna
interwencja i wspomaganie
rozwoju dziecka, interwencja kryzysowa, socjoterapia
i trening interpersonalny,
terapia uzależnień, terapia
integracji sensorycznej, EEG
Biofeedback, terapia rodzinna, TSR – terapia krótkoterminowa skoncentrowana na
rozwiązaniach. By realizować

swoje zadania statutowe Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Iławie użytkuje
część budynku internatu Zespołu Szkół im. Bohaterów
Września 1939 Roku. Obiekt
usytuowany jest w centrum
miasta, w dogodnej dla
mieszkańców powiatu lokalizacji. Placówka dysponuje obecnie dziesięcioma
funkcjonalnie i estetycznie
urządzonymi
gabinetami
diagnostyczno – terapeutycznymi, bogato wyposażonymi
w standaryzowane testy diagnostyczne, pomoce do zajęć
terapeutycznych, w środki dydaktyczne i pomoce niezbędne w pracy indywidualnej
i grupowej z dziećmi i młodzieżą. Wszystkie gabinety
są wyposażone w komputery
działające w sieci. Dodatkowo poradnia korzysta z 2
gabinetów diagnostyczno –
terapeutycznych użyczonych
przez ZS im. Ireny Kosmowskiej w Suszu. Jako placówka
dysponujemy również salą
do realizacji grupowych zajęć dla dzieci, młodzieży, ich
rodziców i nauczycieli. Zgro-

madzony w tej sali sprzęt tj.
urządzenie wielofunkcyjne,
drukarka, sprzęt komputerowy, projektor pozwala na
realizowanie pracy związanej z prowadzeniem warsztatów, prelekcji, wykładów
dla różnych grup odbiorców.
Ważnym miejscem w poradni
jest także sala diagnostyczno
– terapeutyczna wyposażona w profesjonalny sprzęt
do zajęć z zakresu integracji sensorycznej. Ponadto
poradnia wyposażona jest
w narzędzia do prowadzenia
treningu EEG – Biofeedback
(urządzenie do pomiaru sygnałów ﬁzjologicznych, oprogramowanie do przetwarzania sygnałów ﬁzjologicznych
i prowadzenia treningów,
oprogramowanie do diagnostyki QEEG, gry, media
i plansze Biofeedback), narzędzie do profesjonalnej
oceny sprawności narządu
słuchu – Screeningowy Audiometr Tonalny, a także
specjalistyczne
oprogramowania do pracy diagnostyczno – terapeutycznej dla
psychologów, pedagogów

i logopedów (m.in. programy komputerowe do przesiewowej diagnozy wzroku,
słuchu, mowy, terapeutyczne programy logopedyczne,
pogramy do pracy z uczniem
z trudnościami w czytaniu,
pisaniu i liczeniu).
Poradnia dysponuje również przestronną poczekalnią
dla klientów, jest dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych – posiada
podjazd, łazienkę z udogodnieniami oraz zewnętrzną
windę, które ułatwiają korzystanie z zasobów placówki
osobom niepełnosprawnym.
Nasza Poradnia realizuje
i systematycznie poszerza
zakres form pomocy psychologicznej, pedagogicznej,
logopedycznej, doradztwa
edukacyjno – zawodowego,
terapii i zajęć warsztatowych.
Na początku każdego roku
szkolnego Specjaliści Poradni przygotowują Ofertę, która
znajduje się na stronie internetowej: www.pcre.ilawa.pl
w zakładce Propozycje zajęć.
Udostępniana jest również
wszystkim placówkom powiatu iławskiego.
W bieżącym roku szkolnym
poradnia oferuje:
— diagnozę psychologiczną
(w tym badania i obserwacje
z zakresu integracji sensorycznej),
pedagogiczną
(w tym badania i obserwacje z zakresu integracji sensorycznej), logopedyczną,
a także badania – obserwacje
funkcjonowania dzieci/ młodzieży w środowisku wychowania i nauczania, badania
związane z wyborem kierunku kształcenia i zawodu, badania słuchu Screeningowym
Audiometrem Tonalnym,
— bezpośrednią pomoc psychologiczno – pedagogiczną
dla dzieci i młodzieży na terenie placówki: poradnictwo,
krótkoterminowe konsultacje
indywidualne i konsultacje
rodzinne, terapie rodzinne,
grupy wsparcia dla rodziców, terapie psychologiczne
dla uczniów,
— wsparcie dzieciom i młodzieży wymagającym pomocy
psychologiczno – pedagogicznej: zajęcia korekcyjno
– kompensacyjne, zajęcia
wspomagające nabywanie
umiejętności
szkolnych
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(glottodydaktyka, metoda
symultaniczno – sekwencyjna, stymulowanie i usprawnianie grafomotoryczne),
terapia logopedyczna, terapia
surdologopedyczna, terapia
EEG Biofeedback, integracja
sensoryczna, zajęcia metodą
Ruchu Rozwijającego W.
Sherborne, zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno
– społeczne: „Trening pewności siebie”, zajęcia krótkoterminowe rozwijające umiejętność uczenia się („Efektywne
uczenie się”),
— zajęcia ukierunkowane
na pomoc w wyborze kierunku kształcenia i zawodu oraz
planowaniu kształcenia i kariery zawodowej,
— bezpośrednią pomoc psychologiczno – pedagogiczną
dla dzieci i młodzieży na terenie przedszkoli, szkół, ośrodków, placówek: warsztaty,
wykłady i prelekcje, badania
przesiewowe wzroku, słuchu,
logopedyczne, interwencje
kryzysowe, porady, konsultacje, mediacje,
— pomoc dla rodziców
w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych potrzeb
rozwojowych i edukacyjnych
oraz indywidualnych możliwości psychoﬁzycznych dzieci
i młodzieży oraz w rozwiązywaniu problemów edukacyjnych i wychowawczych
(konsultacje, porady, grupy
wsparcia, trening umiejętności wychowawczych, konsultacje rodzinne, prelekcje,
warsztaty na terenie przedszkoli, szkół, placówek),
— realizację zadań proﬁlaktycznych oraz wspierających
wychowawczą i edukacyjną
funkcję przedszkola, szkoły
i placówki, w tym wspieranie
nauczycieli w rozwiązywaniu
problemów dydaktycznych
i wychowawczych (konsultacje indywidualne, prelekcje,
warsztaty, udział w radach
pedagogicznych, interwencje
kryzysowe, mediacje), a także
współpraca poradni na wniosek dyrektora przedszkola/
szkoły/ placówki o pogłębioną diagnozę i wskazanie
sposobów rozwiązania problemów dzieci/ uczniów,
— współpracę z przedszkolami, szkołami i placówkami w zakresie dokonywania
wielospecjalistycznej oceny
poziomu funkcjonowania
dzieci i młodzieży objętych
kształceniem specjalnym,
udzielanie nauczycielom,
wychowawcom grup wychowawczych lub specjalistom,
pomocy w: opracowywaniu i realizowaniu indywidualnych programów edukacyjno – terapeutycznych oraz
indywidualnych programów

zajęć rewalidacyjno – wychowawczych,
— współpracę z przedszkolem/ szkołą w celu analizy
funkcjonowania
dziecka/
ucznia uwzględniającą efekty udzielanej dotychczas
przez przedszkole lub szkołę
pomocy psychologiczno-pedagogicznej przed wydaniem
zindywidualizowanej ścieżki realizacji obowiązkowego rocznego przygotowania
przedszkolnego, zindywidualizowanej ścieżki kształcenia,

Zapewniamy
dyskrecję
i atmosferę
bezpieczeństwa,
a niesiona przez
nas pomoc
nastawiona jest
na wszechstronny
rozwój dziecka
zgodnie
z przesłaniem
Martina Luthera
Kinga Jr:
„Najbardziej
niezmiennym
i ważnym pytaniem
życia jest: Co
robisz dla innych?”.
— organizowanie i prowadzenie kompleksowego
wspomagania przedszkoli,
szkół i placówek w zakresie
realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, w tym prowadzenie
sieci współpracy i samokształcenia dla doradców zawodowych, osób koordynujących
zadania z zakresu doradztwa
oraz pedagogów szkolnych,
wychowawców, dla nauczycieli
współorganizujących kształcenie integracyjne, kształcenie
specjalne w oddziałach integracyjnych lub ogólnodostępnych.
onadto poradnia oferuje
wczesne wspomaganie
rozwoju dziecka. Wczesnym wspomaganiem rozwoju obejmowane są dzieci
niepełnosprawne oraz ich rodziny od chwili stwierdzenia

P

u dziecka niepełnosprawności
do rozpoczęcia nauki w szkole.
Podstawą do objęcia dziecka
pomocą jest opinia o potrzebie wczesnego wspomagania
rozwoju wydana przez zespół
orzekających działający w publicznej poradni psychologiczno – pedagogicznej, czyli m.in.
w naszej poradni. W skład
zespołu wczesnego wspomagania rozwoju wchodzą: pedagog, psycholog, logopeda
oraz, w zależności od potrzeb
inni specjaliści. Zajęcia w ramach wczesnego wspomagania organizuje się w wymiarze
od 4 do 8 godzin w miesiącu.
By otrzymać wsparcie
i pomoc w naszej placówce
rodzice/ prawni opiekunowie, w imieniu swojego
dziecka lub pełnoletni uczeń
powinni złożyć osobiście lub
w formie listu tradycyjnego
pisemną deklarację: ZGŁOSZENIE DZIECKA/UCZNIA
do Powiatowego Centrum
Rozwoju Edukacji w Iławie,
Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Iławie, w której
oprócz wpisania podstawowych danych dziecka/ ucznia
prosimy o krótkie uzasadnienie wniosku. Do Zgłoszenia
rodzice/ opiekunowie prawni lub pełnoletni uczniowie
mogą dołączyć:
— opinię nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych lub specjalistów udzielających pomocy psychologiczno
– pedagogicznej,
— w przypadku, kiedy obserwacje, badania dziecka/
pełnoletniego ucznia były
przeprowadzone w innej placówce można dołączyć kopię
wyników obserwacji i badań
psychologicznych, pedagogicznych, logopedycznych,
— w przypadku problemów zdrowotnych dziecka/
pełnoletniego ucznia można
dołączyć do wniosku kopię
wyników obserwacji i badań lekarskich.
Wszystkie wzory druków
w/w dokumentów znajdują
się na stronie internetowej
www.pcre.ilawa.pl, w zakładce – Poradnia – Druki do pobrania. Druki tych dokumentów można również otrzymać
bezpośrednio w placówce
(w PPP w Iławie lub w punkcie
konsultacyjno – diagnostycznym w Suszu), a także w każdej placówce (przedszkolu,
szkole, ośrodku) powiatu
iławskiego.
Klientom tj. naszym podopiecznym, ich rodzicom
i nauczycielom poradnia jako
instytucja najbardziej „kojarzy się” z diagnozą: psychologiczną, pedagogiczną, logopedyczną oraz badaniami
związanymi z wyborem kie-
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runku kształcenia i zawodu.
Diagnozowanie dzieci i młodzieży prowadzimy w szczególności w celu określenia
ich indywidualnych potrzeb
rozwojowych i edukacyjnych
oraz indywidualnych możliwości psychoﬁzycznych, a także w celu wyjaśnienia mechanizmów ich funkcjonowania
w odniesieniu do zgłaszanego
problemu oraz wskazania sposobu rozwiązania tego problemu. Efektem diagnozowania
dzieci i młodzieży jest w szczególności:
— wydanie opinii;
— wydanie orzeczenia o potrzebie: kształcenia specjalnego, zajęć rewalidacyjno
– wychowawczych, indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego lub indywidualnego
nauczania dzieci i młodzieży;
— objęcie dzieci i młodzież
albo dzieci i młodzieży oraz
rodziców bezpośrednią pomocą psychologiczno – pedagogiczną;
— wspomaganie nauczycieli w zakresie pracy z dziećmi
i młodzieżą oraz rodzicami.
kres od maja do września
każdego roku kalendarzowego jest to czas intensywnej pracy diagnostyczno – konsultacyjnej, nie inaczej będzie
w bieżącym roku szkolnym.
Obecnie w swojej pracy skupiamy się na działalności diagnostyczno – konsultacyjnej,
w celu wydania opinii i orzeczeń
niezbędnych do organizacji
kształcenia dzieci i młodzieży,
odpowiednich do ich potrzeb
w nowym roku szkolnym tj.:
— Opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju,
— Opinii w sprawie odroczenia rozpoczęcia spełniania
obowiązku szkolnego,
— Opinii w sprawie przyjęcia
ucznia szkoły podstawowej do
oddziału przysposabiającego
do pracy,
— Opinii w sprawie pierwszeństwa w przyjęciu ucznia
z problemami zdrowotnymi
do szkoły ponadpodstawowej,
— Opinii w sprawie zezwolenia na zatrudnienie młodocianego w celu przyuczenia
do wykonywania określonej
pracy lub nauki zawodu,
— Orzeczeń o potrzebie
kształcenia specjalnego,
— Orzeczeń o potrzebie zajęć
rewalidacyjno – wychowawczych.
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Poradnia Psychologiczno
– Pedagogiczna w Iławie
w Powiatowym Centrum Rozwoju Edukacji
w Iławie
ul. Mikołaja Kopernika 8a
14-200 Iława
Tel. /fax. (89) 649-24-35
e-mail: sekretariat@pcre.ilawa.pl
www.pcre.ilawa.pl

Dwa ważne komunikaty dla klientów
Wydziału Komunikacji Starostwa
Powiatowego w Iławie
W trosce o wygodę mieszkańców
oraz ze względu na konieczność
zachowania bezpieczeństwa
w okresie epidemii COVID-19,
Starostwo Powiatowe w Iławie
dla klientów Wydziału Komunikacji uruchomiło telefoniczną
i internetową rezerwację wizyty
wg poniższej instrukcji.

T

elefoniczna rezerwacja
wizyty w sprawach związanych z pojazdami (nie
obejmuje praw jazdy i in.)
pod numerem 89 649 07 32
dotyczy umówienia wizyty
wyłącznie na dany dzień, bez
możliwości umawiania się na
dni następne. Do Wydziału
Komunikacji należy przyjść
punktualnie, nie wcześniej
jednak niż 10 minut przed
wyznaczoną godziną. Następnie należy pobrać bilet
z biletomatu systemu kolejkowego wg kategorii załatwianej sprawy.
Internetowa rezerwacja
jest możliwa pod adresem
http://ekolejka.powiat-ilawski.pl/rezerwacje Na
wizytę można umówić się
na konkretną godzinę z wyprzedzeniem do 10 dni.
W celu realizacji umówionej wizyty, należy zgłosić się
w Wydziale Komunikacji na
10 minut przed umówioną
godziną. Następnie, należy
podejść do biletomatu systemu kolejkowego i wybrać
opcję: „Internetowa rezerwacja kolejki”, po czym
wprowadzić czterocyfrowy
kod wygenerowany ze strony internetowej dla rezerwacji. Maksymalny czas do
pobrania biletu to 30 minut od umówionej godziny.
Po tym czasie rezerwacja
jest anulowana.
Na salę obsługi może
wejść jednocześnie 5 osób
– tj. po jednej osobie na
jedno stanowisko – przy
zachowaniu zasad bezpieczeństwa (odkażenie rąk,
maseczka/przyłbica). Osoby oczekujące w kolejce na
przyjęcie zobowiązane są
do zachowania odpowiedniego odstępu od siebie
(przynajmniej 1,5 m).

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

Osoby, które umówiły się
na wizytę telefonicznie bądź
internetowo są obsługiwane
w pierwszej kolejności zgodnie z godziną rezerwacji.
Osoby bez rezerwacji powinny liczyć się z wydłużonym czasem oczekiwania na
obsłużenie.
Jednocześnie informuje
się, że sprawy można nadal
załatwiać za pośrednictwem
poczty tradycyjnej, elektronicznej skrzynki podawczej
( h tt p : / /w w w. e s p . p w p w.
pl), na stronie internetowej
(https://www.gov.pl/ ), lub
też dokumenty pozostawiać
w pojemniku umieszczonym
przy wejściu do Starostwa.
Wymienione wyżej informacje nie dotyczą Stanowiska Zamiejscowego
w Lubawie.
Komunikat dla klientów
Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego w Iławie
Zgodnie z przepisem art. 31
i ustawy z dnia 02.03.2020
r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem
i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz
wywołanych nimi sytuacji
kryzysowych (Dz. U. 2020,
poz. 374, 567, 568),
wydłuża się do 180 dni
terminy określone w art.
71 ust. 7 i art. 78 ust. 2 pkt
1 ustawy z dnia 20 czerwca
1997 r. Prawo o ruchu drogowym, tj. terminy na:
— zarejestrowanie pojazdu
używanego sprowadzonego
z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej,
— zawiadomienie o nabyciu
lub zbyciu pojazdu zarejestrowanego w Polsce.
WAŻNE. Przepisy mają
zastosowanie dla pojazdu
sprowadzonego z UE i pojazdu krajowego nabytego
lub zbytego po wejściu w życie
ustawy (tj. od 31.03.2020 r.) oraz
do 30 dni przed tym dniem.
Wydłużony do 180 dni termin będzie obowiązywał do
31.12.2020 r.
www.powiat-ilawski.pl

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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Od 18 marca do końca kwietnia
2020 r. uszyto około 20 000
maseczek w Centrum Kształcenia Zawodowego Nr 1 w Iławie
(jednostce Samorządu Powiatu
Iławskiego). Na stanie CKZ jest
nadal 3000 maseczek, które są do
dyspozycji Starosty.

B

yły to maseczki z ﬁzeliny
medycznej oraz tkaniny bawełnianej. Traﬁały
one głównie do Powiatowego

Szpitala im. Wł. Biegańskiego
w Iławie, ale także do jednostek powiatowych – podsumowuje Bartosz Bielawski,
Starosta Powiatu Iławskiego.
- Dostarczono je do wszystkich jednostek Ochotniczych
Straży Pożarnych na terenie powiatu iławskiego, do
sprzedawców sklepów GS,
do policji, ale także do innych
jednostek powiatowych takich
jak DPS-y, jednostki Powia-

towego Zarządu Dróg oraz
do szkół powiatowych. Były
używane także przez maturzystów podczas tegorocznego
egzaminu dojrzałości.
Przypomnijmy,
Powiat
Iławski zaangażowany był
także w produkcję przyłbic
ochronnych i stelaży, których
wykonano kilkaset. Były one
wykonywane w technice 3D
w dwóch szkołach Powiatu
Iławskiego: Zespole Szkół

im. Bohaterów Września
1939 roku i Zespole Szkół
w Lubawie. Przyłbice traﬁły
do instytucji i osób z terenu
powiatu iławskiego, które
mają bezpośredni kontakt ze
społeczeństwem. Traﬁły m.in.
do Niepublicznego Zakładu
Opieki Długoterminowej pw.
„Szpital św. Jerzego” w Lubawie, do Spółdzielni Rolniczo-Handlowej Rolnik w Lubawie, do PSS Społem w Iławie.

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

Uszyliśmy 20 tysięcy
maseczek ochronnych
Jako Powiat Iławski dostarczyliśmy do naszych jednostek i instytucji
20 tysięcy maseczek ochronnych i kilkaset przyłbic – podsumowuje
Bartosz Bielawski, Starosta Powiatu Iławskiego

Wypłaciliśmy przedsiębiorcom z terenu powiatu już ponad 20 milionów złotych!

Już ponad 20 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.

T

o dane na 10 czerwca.
Przy poprzednim podsumowaniu – z 21 maja
– wysokość wypłaconych
środków wynosiła 15 milionów złotych. Oznacza to, że
od 21 maja do 10 czerwca
wypłacono przedsiębiorcom
z terenu powiatu ponad 5
milionów złotych. Powiatowy Urząd Pracy w Iławie

Informacja o aktualnych naborach, zasady
i wzory wniosków: www.pup.ilawa.pl

wystąpił już o kolejną transzę środków. 8 czerwca na
konto urzędu wpłynęło 12
milionów złotych. Łącznie
to już 38 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 przyjmo-

wane 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).

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:

Do 10 czerwca do urzędu
wpłynęło już 3591 wniosków
o pożyczkę (rozpatrzono
3549), 373 wniosków o doﬁ-

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

nansowanie części kosztów
wynagrodzeń pracowników
(rozpatrzono 240, a doﬁnansowanie objęło 1456 miejsc

pracy) i 354 wnioski o doﬁnansowanie części kosztów
prowadzenia działalności gospodarczej (rozpatrzono 328).
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Ponad 85 mln zł samorząd województwa przeznaczył na wsparcie
służby zdrowia, a także modernizację sprzętu, który służy
strażakom ochotnikom do ratowania ludzkiego życia, zdrowia
i mienia. – W obecnej sytuacji to lekarze i służby mundurowe,
w tym ochotnicze straże pożarne, są pierwsi na miejscu
zdarzenia, stanowiąc ważne ogniwo systemu ratownictwa,
a bezpieczeństwo mieszkańców jest dla nas priorytetem
– mówi Bernadeta Hordejuk, przewodnicząca sejmiku.

N

a ostatniej sesji sejmiku
radni województwa przyjęli „Informację o stanie
bezpieczeństwa publicznego
w województwie warmińsko-mazurskim w roku 2019”,
jednak podczas debaty na ten
temat główny nacisk położony został na obecną sytuację
w województwie warmińsko-mazurskim. O sytuacji pandemicznej w województwie

wypowiedzieli się m.in. Gustaw Marek Brzezin, marszałek województwa i Artur
Chojecki, wojewoda warmińsko-mazurski. W sumie
na służbę zdrowia samorząd
województwa przeznaczył 85
mln złotych. Województwo
warmińsko-mazurskie ma
jeden z najniższych wzrostów
zakażenia wirusem SARS-CoV-2.

- Poczucie bezpieczeństwa
jest jedną z najważniejszych
potrzeb każdego człowieka. Epidemia zwróciła oczy
wszystkich na wirusa SARS-CoV-2 powodującego chorobę COVID-19. Martwimy się
o zdrowie własne i naszych
bliskich. Zachęcam do badań,
konsultacji, a w razie potrzeby
również do wizyt w szpitalach.
Personel i same placówki są

Fot. Archiwum sejmiku

Samorząd województwa przyznał kolejne
dotacje jednostkom OSP z powiatu iławskiego

Bernadeta Hordejuk, przewodnicząca sejmiku województwa
warmińsko-mazurskiego
przygotowane na to, aby bezpiecznie zająć się pacjentami.
Szpitale, zwłaszcza te dedykowane obsłudze osób chorych
na koronawirusa, na bieżąco
reagują na zmieniającą się
każdego dnia sytuację – mówi
Bernadeta Hordejuk.
Radni sejmiku województwa na ostatniej sesji sto-

sowną uchwałą przekazali
także wsparcie finansowe
ochotniczym strażom pożarnym w regionie. Na zakupy sprzętu ratowniczego,
budowę i modernizację remiz strażackich trafi w sumie 600 tys. zł, a na zakup
samochodów ratowniczych
w porozumieniu z Komendą

Główną Państwowej Straży
Pożarnej – kolejne 300 tys.
Spośród jednostek z terenu
powiatu iławskiego wsparcie
na zakup sprzętu ratowniczego otrzymają: - w gminie
Zalewo - OSP Zalewo (12
tys. zł), - w gminie Kisielice
- OSP Kisielice (9 tys. zł), zaś
pomoc na budowę, rozbudowę i modernizację remiz
OSP traﬁ: - w gminie Iława
- do OSP Ząbrowo (40 tys.
zł), - w gminie Susz - do OSP
Redaki (40 tys. zł).
– W trosce o zwiększenie
bezpieczeństwa społeczności
lokalnych jesteśmy konsekwentni w pomaganiu strażakom ochotnikom i staramy się
zawsze wygospodarować jak
najwięcej tych środków, z różnych źródeł. Musimy wspierać
ludzi, którzy bezinteresownie
niosą pomoc, uzupełniając
działania Państwowej Straży
Pożarnej. A dobre zaplecze
sprzętowe to warunek skutecznego działania – podsumowuje Bernadeta Hordejuk.

D

Mateusz Szauer
W tym roku przypada setna
rocznica plebiscytu, który odbył
się 11 lipca 1920 roku a dotyczył
ustalenia przebiegu granicy
pomiędzy Polską i Niemcami na
Powiślu, Warmii i Mazurach. To
wtedy mieszkańcy miejscowości
Lubstynek i Napromek znajdujących się obecnie na terenie
gminy Lubawa oraz Groszki
w gminie Rybno, opowiedzieli
się za przynależnością do Polski.

ecyzję o przeprowadzeniu plebiscytu podjęto
w roku 1919 podczas
paryskiej konferencji pokojowej kończącej I Wojnę
Światową. Głównym celem
plebiscytu miało być ustalenie przynależności terytorialnej obszarów, które
według strony polskiej ze
względów historycznych
oraz etnicznych powinny
zostać przyznane odradzającej się Rzeczypospolitej.
Głosowanie przygotowywały komisje międzysojusznicze powołane przez
Ligę Narodów. Zgodnie
z ustaleniami wojska niemieckie na czas plebiscytu
miały opuścić sporny teren.
Przeciwko Polsce działała
jednak dotychczasowa administracja, a mieszkańców
zastraszały m. in. niemieckie bojówki. Z uwagi na
wojnę polsko-bolszewicką
i tragiczne położenie wojsk
polskich w czerwcu i lipcu
1920 roku, niemiecka propaganda miała pretekst do

określania naszego kraju
jako państwa sezonowego.
Duże znaczenie miały również informacje na kartach
wyborczych, gdzie zamiast
słowa Niemcy znalazły się
słowa Prusy Wschodnie.
W plebiscycie ludność zamieszkująca Warmię, Mazury i Powiśle miała więc
zdecydować czy ziemie te
mają pozostać w granicach dobrze im znanych
Prus Wschodnich, czy też
mają zostać przyłączone do
nowo powstałego państwa
polskiego, odradzającego
się po 123 latach zaborów.
Wyniki plebiscytu dla naszego kraju niestety okazały
się klęską. W wyborach wzięło udział ok. 60% uprawnionych, z których jedynie ok.
3,4% głosowało za Polską.
Na mocy tego głosowania,
niemal cały obszar plebiscytowy pozostał w granicach
Niemiec. Do Polski przyłączono jedynie osiem miejscowości, w tym trzy mazurskie
wsie: Lubstynek, Napromek

i Groszki, w których niemal
wszyscy mieszkańcy głosowali za przynależnością do
naszego kraju, wykazując się
odwagą i patriotyzmem.
Choć data plebiscytu,
głównie ze względu na
jego wyniki, jest w historii
Polski niewiele znaczącym
epizodem, dla lokalnej społeczności to wydarzenie
symboliczne, potwierdzające ogromne serce i przywiązanie do Ojczyzny ludności
zamieszkującej ten region.
W tamtych trudnych czasach, często narażając swoje
życie, bez cienia wątpliwości
zdecydowali, że chcą mieszkać w Polsce. Dlatego samorządy gminy Lubawa i gminy
Rybno dbają o kultywowanie
tych wydarzeń urządzając
miejsca pamięci i każdego
roku organizując obchody
rocznicowe.
Tegoroczne
miały mieć szczególny wymiar, jednak trwający stan
epidemii musiał zweryﬁkować niektóre plany.
Mateusz Szauer

Fot: Mateusz Szauer

100-LECIE PLEBISCYTU NA ZIEMI LUBAWSKIEJ

W miejscowości Groszki znajduje się tzw. głaz plebiscytowy oraz
ścieżka dydaktyczno-historyczna upamiętniająca wydarzenia z 1920 r.

6

GMINA KISIELICE

26.06.2020

ŻYCIE POWIATU IŁAWSKIEGO

KISIELICE PIĘKNIEJĄ

Serdecznie pozdrawiam
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POZYSKALIŚMY PÓŁ MILIONA ZŁOTYCH NA EDUKACJĘ

KISIELICE PIĘKNIEJĄ

Arkadia przed remontem

W ramach zadania współﬁnansowanego przez Europejski
Fundusz Społeczny z Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Warmińsko- Mazurskiego na lata 2014-2020,
Gmina Kisielice pozyskała środki na realizację projektu pn.
„Otwarcie nowego oddziału przedszkolnego w przedszkolu
w Kisielicach”
Szanowni Państwo, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom
mieszkańców oraz by dać szansę młodym mamom na podjęcie zatrudnienia najpierw otworzyliśmy żłobek, a w chwili
obecnej, dzięki środkom zewnętrznym, utworzymy nowy
oddział przedszkolny na 20 miejsc, w przedszkolu przy Zespole Szkół w Kisielicach. Projekt ma na celu wyrównanie
szans edukacyjnych dzieci w zakresie stwierdzonych deﬁcytów oraz podniesienie kompetencji kluczowych 130 dzieci
w wieku przedszkolnym w gminie Kisielice. Realizacja zadania zakłada również podniesienie kompetencji zawodowych
12 osób z kadry przedszkola, natomiast 20 rodziców weźmie
udział w Akademii Rodzica, w której uzyskają wsparcie w zakresie wychowania dzieci. Ogólna wartość inwestycji to 501
048,90 zł.

Estetyka miasta jest bardzo ważna i sukcesywnie o nią
dbamy. Będąc zapraszanym do Arkadii, na spotkania inicjowane przez kisielickich seniorów, czy też na wydarzenia
kulturalne organizowane przez Miejsko-Gminny Ośrodek
Kultury, w rozmowach zgłaszano mi potrzebę remontu budynku, jak również samej sali. Zapowiadałem, że jak tylko
będzie możliwość, to wykonamy remont i tak się właśnie
dzieje. Wykonana została termomodernizacja budynku,
polegająca na dociepleniu ścian zewnętrznych, wymianie
rynien i stolarki okiennej, usunięto szpecący balkon, wokół tarasu wykonano opaskę z kostki betonowej. W chwili
obecnej trwa remont pomieszczeń wewnątrz Arkadii.
SZKOŁY CIĄGLE ZYSKUJĄ

Gmina Kisielice realizuje projekt doﬁnansowany z Funduszy Europejskich, pn. ,,Zdalna Szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” oraz
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SIEĆ NA KULTURĘ

,,Zdalna Szkoła +”. Obydwa projekty współﬁnansowane są
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata
2014-2020.
Celem projektu jest umożliwienie i ułatwienie zdalnej edukacji, jak największej liczbie uczniów i nauczycieli.
Łączne doﬁnansowanie z UE to 134 970 zł, za co kupiliśmy
potrzebne komputery, które traﬁły do szkół na terenie naszej
gminy.
KOLEJNY ASFALTOWY ODCINEK DROGI ODDANY DO UŻYTKU

Nakrętki może tam wyrzucać każdy. Dochód ze sprzedaży
zebranych nakrętek, przeznaczany jest na zakup sprzętu do
rehabilitacji niepełnosprawnych, jak również doﬁnansowania
do wyjazdów na turnusy rehabilitacyjne.
Obecnie trwa akcja zbiórki na rzecz Marcina Mendrzyckiego, który w wyniku wypadku komunikacyjnego doznał
poważnych obrażeń, w konsekwencji których stał się osobą
niesamodzielną, porusza się na wózku z napędem elektrycznym i wymaga specjalistycznej rehabilitacji.
Jak nam powiedziała w rozmowie pani Kamila Mendrzycka,
żona mężczyzny - jedna tona nakrętek to 700 zł, w chwili
obecnej zbieramy środki na turnus rehabilitacyjny, którego koszt - 5 tyś. zł, jest poza naszym zasięgiem. Zbiórka
pieniędzy na rzecz niepełnosprawnego mężczyzny odbywa
się za pośrednictwem fundacji Złotowianka. Jak podkreśla
pani Kamila, żadnych pieniędzy „do ręki” nie otrzymujemy,
wszystkie zebrane środki przekazywane są bezpośrednio na
konto organizatora turnusu. Z tego miejsca, w imieniu swojego
męża, jak również swoim, wszystkim mieszkańcom gminy
Kisielice, z całego serca dziękuję za taką formę wsparcia kończy pani Kamila.
Jakie nakrętki wrzucać do specjalnego kosza?
Kosz-serce przeznaczony jest na wszelkie plastikowe nakrętki, bez względu na kształt czy kolor. Mogą to więc być nakrętki, np. po napojach, kawie, mleku czy jogurtach. W pojemniku
zostawić możemy również zakrętki po chemii gospodarczej,
po płynach do zmywania, szamponach i płynach do płukania.
Ważne, by nie dorzucać do nakrętek innych przedmiotów,
a jeśli mają one, np. tekturowe uszczelki - trzeba je usunąć
przed wyrzuceniem.

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Kisielicach wspólnie
z warszawską Fundacją Wspierania Zrównoważonego Rozwoju, przystąpił do realizacji projektu, pn. „Sieć na kulturę
w podregionie elbląskim”.
Projekt skierowany jest do Gminnych Samorządowych
Instytucji Kultury, ich pracowników oraz dzieci i młodzieży
w wielu 10-18 lat.
Celem projektu jest podniesienie kompetencji i kwaliﬁkacji
cyfrowych pracowników Gminnych Samorządowych Instytucji Kultury (GISK), rozwijanie kompetencji cyfrowych dzieci
i młodzieży oraz zwiększenie potencjału techniczno– dydaktycznego GSIK biorących udział w projekcie, co przyczyni się
do stworzenia trwałej struktury dostępu do wiedzy w zakresie
aktywności cyfrowej oraz podwyższania kompetencji cyfrowych na poziomie GSIK oraz wzrost aktywności cyfrowej
społeczności lokalnej.
Projekt współﬁnansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu
Operacyjnego Polska Cyfrowa, działanie 3.2 „Innowacyjne
rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej”.
DNI KISIELIC 2020 I DOŻYNKI GMINNE ODWOŁANE
PRZEZ KORONAWIRUSA

KISIELICKA BIBLIOTEKA W DOBIE KORONAWIRUSA

Czekamy na was za rok

Dzięki dobrej współpracy ze starostą, w roku ubiegłym i bieżącym, zrealizowaliśmy kilka ważnych dla mieszkańców inwestycji drogowych. Przypomnę tu wykonanie nowych dywaników na bardzo zniszczonych drogach do Gorynia, Biskupca,
Kantowa, Sobiewoli, czy w kierunku Krzywki.
Kolejną, i co ważne, nie ostatnią inwestycją drogową w Gminie Kisielice, doﬁnansowaną przez Starostwo Powiatowe
w Iławie i władze centralne, jest położony nowy dywanik na
drodze do Butowa.
POMAGAMY POTRZEBUJĄCYM

Od 27 kwietnia, czyli od momentu kiedy przed kisielickim
magistratem pojawił się pojemnik w kształcie serca na plastikowe nakrętki, zostało ono już dwukrotnie opróżnione.
Łączna ilość zebranych nakrętek to 200 kg.
Przypomnijmy, że wielki kosz w kształcie serca, to nie tylko
dbałość o segregację odpadów, ale także podanie pomocnej dłoni potrzebującym - „ To dar z serca na pomoc potrzebującym”.

Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Kisielicach zaprasza do korzystania z usługi „Książka na telefon”. Wystarczy zadzwonić, a pracownik biblioteki przyniesie książkę do
domu. Usługa jest bezpłatna, skierowana do osób starszych,
chorych i niepełnosprawnych zamieszkujących w Kisielicach. Kontakt: tel. 55 275 61 03

W związku z pandemią koronawirusa w Polsce, w tym roku
nie będziemy się bawić na Dniach Kisielic i na Dożynkach
Gminnych. Z decyzją o odwołaniu wydarzeń, które co roku
przyciągają do amﬁteatru miejskiego w Kisielicach, ogromne rzesze publiczności, wstrzymywałem się bardzo długo,
licząc, że sytuacja wywołana covid-19 ulegnie zmianie.
Niestety ministerialne wytyczne nie pozostawiają wątpliwości. W tym roku imprezy o charakterze masowym, jak to
miało miejsce do tej pory, odbywać się nie będą. Miejmy
nadzieję, że w 2021 wrócimy do normalności. Negocjujemy
z artystami, którzy mieli wystąpić u nas w 2020 roku, by
zarezerwowali terminy za rok. Musicie Państwo wiedzieć,
że nie tylko my zdecydowaliśmy o odwołaniu dorocznego
święta miasta. Rezygnację z dni miasta oraz innych wydarzeń o charakterze masowym podjęły także inne samorządy,
jak również instytucje kultury, kierując się wytycznymi jakie
wprowadza tzw. „ustawa covidowa”.
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Szpital powoli zaczyna się „odmrażać”, jednak
schematy w dalszym ciągu obowiązują
Od 4 marca 2020 r. kiedy w Polsce potwierdzono pierwszy przypadek koronawirusa w ochronie
zdrowia nic już nie jest takie
samo. Od kilku miesięcy Szpitale
funkcjonują w nowej rzeczywistości. Pandemia koronawirusa
przeorganizowała pracę niemalże
wszystkich podmiotów leczniczych w kraju. Nie inaczej jest
w rodzimej, iławskiej placówce,
obowiązują tu nowe zasady,
nowe schematy, nowe wytyczne,
wdrożona została nowa organizacja pracy. Wszystko po to aby
zapewnić pacjentom i personelowi bezpieczne warunki leczenia
i pracy.
„NOWA NORMALNOŚĆ”
W ostatnich tygodniach
Szpital powoli zaczyna się
„odmrażać”, jednak wdrożone na początku epidemii schematy postępowania, segregacja pacjentów,
w dalszym ciągu obowiązują. Aby zminimalizować
ryzyko rozprzestrzeniania
się COVID-19 niezmiennie pacjentom mierzona
jest temperatura, saturacja
i liczba oddechów, pacjenci
wypełniają także wstępną
ankietę kwaliﬁkacji. Osoby
z podejrzeniem zakażenia

COVID-19 są izolowani,
jest im pobierany wymaz
w kierunku koronawirusa.
Z dniem 20 maja 2020 r.
przywrócone zostały planowe zabiegi operacyjne, co-

dziennie personel Szpitala
kontaktuje się z pacjentami
proponując termin zabiegu,
jednocześnie przeprowadzając wywiad. Pacjent do
zabiegu planowego podda-

wany jest podwójnemu triage, dzień przed i w dniu zgłoszenia się do Szpitala. Tam
gdzie to możliwe zwiększamy liczbę przyjęć i zabiegów
w bezpiecznych warunkach,

z zachowaniem specjalnych
procedur przyjmowania pacjentów. Do operacji i zabiegów planowych wyznaczamy
osoby, których stan zdrowia
na to pozwala, a którzy ze

względu na epidemię musieli
zostać przesunięci w kolejce
oczekujących. Także w poradniach specjalistycznych
coraz więcej porad realizowanych jest na miejscu,
w przypadkach kiedy jest to
możliwe przeprowadzane są
w dalszym ciągu teleporady.
Rehabilitacja lecznicza powróciła do normalnych trybów przyjęcia, pacjenci umawiani są na zabiegi zarówno
w dziale ﬁzjoterapii jak i leczeni w oddziałach stacjonarnych. Cały czas monitorujemy sytuację epidemiczną
w Szpitalu, aktualizujemy
wszystkie procedury postępowania dostosowując je do
zmieniającej się sytuacji.
W dalszym ciągu podtrzymany został zakaz odwiedzin, aby w każdy możliwy
sposób ograniczyć ryzyko
rozprzestrzeniania się wirusa. Zdajemy sobie sprawę,
że sytuacja ta jest trudna zarówno dla chorych leczonych
w oddziałach jak i dla ich rodzin. Niemniej najważniejsze jest zdrowie pacjentów,
to ich, ale również personel
musimy chronić przed zakażeniem koronawirusem.
Wyłącznie w szczególnie

Nowa karetka transportowa w Powiatowym Szpitalu im. Wł. Biegańskiego w Iławie

P

retkę transportową wyposażoną m.in. w nosze główne,
krzesełko składane, fotel
kardiologiczny i środki łącz-

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

owiatowy Szpital im.
Wł. Biegańskiego w Iławie zakupił ze środków
własnych nowoczesną ka-

Nowa karetka transportowa, a przy niej kierowca Marek Domżalski
(z lewej) i sanitariusz Jacek Rafalski

ności. Ambulans umożliwia jednoczesny transport
dwóch pacjentów, jednego
w pozycji leżącej drugiego

w pozycji siedzącej, o ile stan
chorych pozwala na łączenie
transportu. Karetka wykorzystywana będzie do trans-

portów międzyszpitalnych,
do przewożenia pacjentów
na badania do innych szpitali, do transportu materiału

biologicznego, krwi i preparatów
krwiopochodnych.
Ambulans kosztował 200
tysięcy złotych.
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Kilka słów o boreliozie u dzieci

Fot. Archiwum szpitala

wdrożone na początku epidemii
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uzasadnionych przypadkach,
o których decyduje ordynator
danego oddziału, możliwa
jest krótka wizyta najbliższej
rodziny pacjenta.
„PUNKT POBRAŃ”
W czerwcu rozpoczęliśmy
pobieranie wymazów na
badania w kierunku koronawirusa u osób, które planują
wyjechać do sanatorium. Na
pobrania zgłaszają się:
- osoby skierowane na leczenie uzdrowiskowe, którym
test wykonywany jest między
2 a 6 dobą przed wyjazdem,
- opiekun dziecka skierowanego na leczenie uzdrowiskowe
- osoby skierowane do zakładu rehabilitacji leczniczej
podlegające
ubezpieczeniu społecznemu rolników
(KRUS)
- inne osoby wytypowane
m.in. przez sanepid, np. studenci medycyny.
„DRIVE THRU”
W dniu 11 maja 2020 r.
uruchomiliśmy w naszym
szpitalu Mobilny punkt poboru wymazów w kierunku
COVID-19 metodą „Drive
thru”, czyli bez wysiadania
z samochodu.
Do punktu zgłaszają się po
wcześniejszym telefonicznym
uzgodnieniu terminu:
- osoby przebywające na
kwarantannie, które powia-

damiane są przez sanepid
o takiej możliwości, a następnie telefonicznie rejestrują
się w naszym Szpitalu na
konkretną godzinę pobrania wymazu,
- wymazy pobierane są od
poniedziałku do piątku w godzinach od 10:00 do 12:00.
Punkt działa w specjalnie
do tego wyznaczonym namiocie usytuowanym między Szpitalnym Oddziałem
Ratunkowym a Przychodnią
Specjalistyczną.
Personel
podchodzi do samochodu,
w którym przebywa osoba
i pobiera wymaz z gardła.
Osoba nie wysiada z samochodu. Cała procedura trwa
kilka minut.
Wymazy pobierane są po
wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym.
„BIAŁY FARTUCH”
Przeprowadzone zostały
testy na obecność koronawirusa wśród personelu
medycznego Szpitala, najwięcej testów wykonano
wśród personelu Szpitalnego Oddziału Ratunkowego, Zespołów Ratownictwa
Medycznego i Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej.
To do tych miejsc w pierwszej kolejności traﬁają pacjenci, także Ci którzy nie
mają jeszcze objawów choroby. Wszystkie wyniki badań były ujemne.

„PAMIĘTAJMY”
W dalszym ciągu obowiązują nakazy zachowania
dystansu społecznego. Maseczki są konieczne: nie tylko w sklepach, kościołach czy
komunikacji miejskiej, ale
również w budynkach naszego Szpitala. Wtedy kiedy
pacjent przychodzi na badania do laboratorium diagnostycznego, czeka w poczekalni
do poradni specjalistycznej
czy też wchodzi do gabinetu
lekarskiego, przychodzi do
pracowni np. RTG czy tomograﬁi komputerowej powinien mieć bezwzględnie
założoną maseczkę.
„SZCZEGÓLNA PROŚBA”
„Nie okłamuj medyka”, ta
prośba nadal jest aktualna i bardzo ważna. To nasz
apel do Państwa o szczerość,
o podawanie dokładnych informacji czy to dyspozytorom
medycznym, ratownikom
medycznym, czy lekarzom
lub personelowi, który przeprowadza ankiety kwaliﬁkacji wstępnej np. do zabiegu.
Nie zatajajmy żadnych faktów np. kontaktu z osobą
zakażoną czy przebywania
w kwarantannie, ponieważ
może to mieć negatywne
konsekwencje nie tylko dla
personelu medycznego ale
także dla innych pacjentów.
Źródło: Powiatowy Szpital
im. Wł. Biegańskiego w Iławie

Lek. med. Teresa Wiechecka, specjalista pediatra, koordynator Oddziału
Pediatrycznego Powiatowego Szpitala im. Wł. Biegańskiego w Iławie

Z dniem
20 maja 2020 r.
przywrócone
zostały planowe
zabiegi operacyjne,
codziennie
personel Szpitala
kontaktuje się
z pacjentami
proponując
termin zabiegu,
jednocześnie
przeprowadzając
wywiad. Pacjent do
zabiegu planowego
poddawany jest
podwójnemu
triage, dzień przed
i w dniu zgłoszenia
się do Szpitala.

Pani doktor, trwa sezon
leśnych wędrówek, a tym
samym wzrasta zagrożenie
boreliozą. Wiadomo, że
każdy rodzic drży ze strachu,
kiedy jego dziecko jest ukąszone przez kleszcza…
- W przypadku boreliozy
u dzieci trzeba sobie jasno powiedzieć, że strach ma wielkie
oczy, a niekoniecznie ma on
przełożenie na faktyczne zagrożenie. W samym przebiegu
bardziej niebezpieczna jest
druga z chorób przenoszona
przez kleszcze - odkleszczowe
zapalenie mózgu, w skrajnych
przypadkach może prowadzić nawet do śmierci. I na
tę chorobę można się zaszczepić. Borelioza u dzieci
natomiast przebiega najczęściej w taki sposób, że można
ją dość szybko i skutecznie
zdiagnozować i leczyć terapią antybiotykową. U dzieci
odpowiednio leczonych antybiotykiem we wczesnych
stadiach choroby rokowanie
co do wyleczenia jest dobre,
stanowi powyżej 90 %.
Jakie objawy są najczęstsze?
- Jeśli chodzi o objawy, to
u dzieci w 80 % występuje
skórny objaw w postaci rumienia, u około 10-15 % diagnozuje się neuroboreliozę. Do zajęcia stawów dochodzi bardzo
rzadko. Poza tym najczęściej
występują objawy ogólne – gorączka, ból głowy, ból mięśni.

Po ukąszeniu przez kleszcza
często rodzice dzieci domagają się podania profilaktycznie antybiotyku. Czy to
jest racjonalne?
- Zdarzają się takie sytuacje. Proﬁlaktyczne podanie
jednorazowo doksycyliny
można rozważyć tylko u osób
dorosłych lub starszych nastolatków w przypadku mnogich pokłuć przez kleszcze.
Jak dotąd nie potwierdzono
skuteczności takiego postępowania u dzieci, dlatego nie
zaleca się go.
Panika to nie jest dobry
doradca, czego przykłady
można mnożyć...
- To prawda. Ryzyko zachorowania po ukłuciu
przez kleszcza zależy od
odsetka zakażonych roztoczy i zwiększa się istotnie,
gdy czas trwania kontaktu
przekracza 24-48 godzin.
Rośnie także w wyniku
drażnienia kleszcza – przypalania, smarowania tłuszczem, alkoholem, benzyną
lub wyciskanie go. Zwiększa to ilość śliny i wymiocin
wydalanych do krwi. Jeżeli
kleszcza usunięto w ciągu
pierwszych 24 godzin, zwykle nie dochodzi do zakażenia, natomiast jeżeli tkwi on
w skórze powyżej 72 godzin
przeniesienie boreliozy jest
wysoce prawdopodobne.
www.powiat-ilawski.pl
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Przebudowywana droga Dół-Ławice

Przebudowywana droga we Frednowach

Przebudowywana droga Gulb-Wólka

Przebudowywana ul. Księżycowa w Nowej Wsi

Przebudowywana droga w Szymbarku

ROZMACH INWESTYCJI
DROGOWYCH
Mimo panującego stanu
pandemii inwestycje drogowe w gminie Iława są
realizowane bez opóźnień.
Gmina sukcesywnie poprawia i rozbudowuje swoją infrastrukturę drogową.
Obecnie trwa przebudowa drogi 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).
Wartość całej inwestycji
wyniesie 2 649 547,87 zł,
a dofinansowania z Funduszu Dróg Samorządowych
2 119 638,30 zł. Inwestycja zostanie ukończona 30
sierpnia br.
W Nowej Wsi przebudowywana jest ul. Księżycowa. 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.
Wartość całej inwestycji
wyniesie 803 039 zł, a dofinansowania 642 431 zł.
Gminne inwestycje drogowe nie ominęły również
Frednowych, Szymbarku
oraz Gulbia. We Frednowach trwa przebudowa
łącznika o długości 175
metrów (koszt 130.358,61
zł brutto, dofinansowanie 82.173,60 zł brutto).
W Szymbarku trwa przebudowa dwóch dróg: drogi
gminnej wraz z chodnikiem
w centrum miejscowości
o długości ok. 560 m (koszt
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wzięcia wyniesie 3 114 949
złotych i zostanie ukończone
30 lipca br.
W najbliższym czasie zostanie przebudowana droga
powiatowa Ząbrowo-Gałdowo. W chwili obecnej został
już wybrany wykonawca
inwestycji. Gmina Iława
będzie również współfinansować tą inwestycję.
Inwestycje drogowe są
kołem napędowym gospodarki, zwiększają komfort
życia i poprawiają bezpieczeństwo
mieszkańców
gminy - podkreśla wójt
gminy Iława Krzysztof
Harmaciński. Nasze inwestycje drogowe służą nie
tylko mieszkańcom oraz
lokalnym przedsiębiorcom.
Płynące z nich korzyści doceniają też goście, turyści
i coraz liczniejsi inwestorzy
– dodaje wójt Harmaciński.

Remiza OSP we Franciszkowie
303.417,00 zł brutto, dofinansowanie 187.857,60 zł
brutto) oraz drogi gminnej
prowadzącej do drogi wojewódzkiej o długości ok.
540 m (koszt 187.178,35
zł brutto, dofinansowanie
131.024,85 zł). W Gulbiu
przebudowywana jest droga
Gulb-Wólka o długości 1814
metrów (koszt 404.074,00
zł brutto, dofinansowanie 249.326,39 zł brutto).
Wszystkie inwestycje są dofinansowane z pozyskanego
przez gminę Funduszu Dróg
Samorządowych w wysokości 70% wartości inwestycji
i zostaną ukończone do 31
lipca br.
Sukcesywnie remontowane są drogi ze środków własnych gminy. W 2020 roku
zostaną wyremontowane
drogi: w Mózgowie (500m),
w Stanowie (420m), w Wikielcu (420m), w Radomku
(160m) oraz w Dziarnówku
(300m). Łączny koszt po-

wyższych inwestycji to 269
885 zł.
Przebudowywana
jest
również droga gminna
w Nejdykach o długości
615 m. Droga zyska nową
nawierzchnię z kruszywa
łamanego, z podwójnym
spryskiem emulsją. Inwestycja zostanie ukończona
do 30 sierpnia br. i zostanie sfinansowana z udziałem środków z dochodów
budżetu
województwa
związanych z wyłączeniem
z produkcji gruntów rolnych w wysokości 50 000
zł, a całkowity koszt zadania wyniesie 102 053 zł.
Na bieżąco są naprawiane
i regenerowane drogi gminne. W roku bieżącym, metodą podwójnego sprysku
emulsją asfaltową zostaną
zregenerowane drogi: w Lasecznie Małym (1000m),
Gałdowie (1000m) oraz
w Gulbiu (780m). Całkowity
koszt napraw to 169 352 zł.

Bardzo ważna również jest
współpraca między samorządami. Dzięki połączonym
siłom łatwiej jest zrealizować większe inwestycje.
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 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 przedsię-

NOWA REMIZA
OSP FRANCISZKOWO
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 sobotę, 27 czerwca odbędzie
się uroczystość otwarcia
nowej remizy i nadania
nowego sztandaru jednostce OSP Franciszkowo.
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. Zago-

spodarowany 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).
PROJEKT E-URZĄD
Z UNIJNYM WSPARCIEM
Kończą się prace związane z projektem pn. „Wdrożenie e-usług publicznych
dla mieszkańców Gminy
Iława”. Gmina pozyskała
na ten cel dofinansowanie
z programu RPO WiM na
lata 2014-2020 w kwocie
1 183 087,80 zł.
W ramach projektu urząd
otrzyma nowy sprzęt komputerowy, powstanie niezbędna
infrastruktura potrzebna do
wdrożenia programu e-urząd
wraz z oprogramowaniem.
Pozwoli to na uruchomienie dla mieszkańców wielu
e-usług; dzięki temu załatwienie większości spraw
urzędowych będzie możliwe przez internet. System
usprawni pracę urzędu
i pozwoli zaoszczędzić czas
mieszkańców gminy.
Projekt jest adresowany
do wszystkich mieszkańców
gminy, a w szczególności
dla osób, które ze względu
na odległość lub stan zdrowia nie mogą pojawić się
osobiście w urzędzie. Do
dyspozycji mieszkańców
będzie stworzona platforma internetowa. Całkowita
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wartość projektu wyniesie 1
391 868,00 zł.
WYPRAWKI DLA MALUCHA
– DOSTARCZONE
25 maja br. zostały wręczone kolejne “Wyprawki
dla Malucha”. Ze względu
na panującą pandemię ta
edycja gminnego programu
miała inny charakter niż poprzednie.
Ze względu na bezpieczeństwo zarówno dzieci i rodziców wyprawki były rozwiezione przez pracowników
Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej bezpośrednio do
domów rodziców. Wyprawki
przekazała, z zachowaniem
ośrodków ostrożności, inspektor ds. świadczeń rodzinnych Edyta Brach. Z tej
edycji programu skorzystało
11 rodzin. Majowe wyprawki
odebrali: Anna i Kazimierz
Boros, Beata i Adrian Brzeziccy, Sylwia i Alan Felscy,
Monika
Saj-Gontarczyk
i Michał Gontarczyk, Anna
i Piotr Kaszlewicz, Doorta i Daniel Koszytkowscy,
Marta i Roman Małkowscy,
Anna i Arkadiusz Nazaruk,
Patrycja Sienkiewicz i Szymon Katan, Anita i Cezary
Szkopińscy oraz Dominika
Zagórna i Mateusz Kowalski.
Pomysłodawcą „Wyprawki dla Malucha” był Wójt
Gminy Iława Krzysztof
Harmaciński. Aby uzyskać świadczenie trzeba
być mieszkańcem Gminy
Iława oraz złożyć wniosek
w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej.
Wszystkim
rodzicom
i ich dzieciom życzymy
w tym trudnym czasie dużo
zdrowia.
Opracował: Robert Jankowski, UG Iława

12

WIEŚCI Z IŁAWSKIEGO RATUSZA

26.06.2020

ŻYCIE POWIATU IŁAWSKIEGO

Nowe linie, nowe trasy autobusowe?
O tym, że potrzeba w Iławie nowych przystanków czy linii
autobusowych wiemy od dawna. Wprowadzenie w życie tych
zmian nie jest proste i generuje spore koszty. Wygląda jednak
na to, że jest już blisko. Teraz czas na konsultacje z mieszkańcami. To one będą bowiem kluczowe.
Burmistrz Miasta Iławy Dawid Kopaczewski zaprasza
wszystkich mieszkańców zainteresowanych zmianami w sposobie kursowania autobusów Zakładu Komunikacji Miejskiej
na spotkanie, które odbędzie się w poniedziałek, 29 czerwca
o godz. 17:00 w Kinoteatrze. Spotkanie z udziałem burmistrza
Kopaczewskiego oraz Prezesa ZKM Romana Smolińskiego
poprowadzi ﬁrma Marcin Gromadzki Public Transport Consulting, która w oparciu o przekazane dane opracowała koncepcje zmian dla Iławy. Wypracowane przez ﬁrmę propozycje
dla Iławy można poznać już dziś analizując mapy załączone
do artykułu na ten temat na stronie www.ilawa.pl.

Drodzy Mieszkańcy Iławy!
W niniejszym wydaniu „Wieści…” chciałbym skupić Państwa uwagę na dwóch głównych tematach.
Mowa tu o komunikacji publicznej. Z jednej strony
szykujemy się do zmian w miejskim transporcie
publicznym, a z drugiej podejmujemy starania
o nowy przystanek osobowy linii kolejowej w rejonie os. Piastowkiego. Te dwa tematy, choć realizowane w dwóch różnych spółkach, mają wspólny
cel, udrożnić i usprawnić komunikację w Iławie.
Linie autobusowe nie były tak znacząco zmieniane od wielu lat. Podobnie rzecz się ma z przystankami, a przecież przybyło w Iławie wiele osiedli,
w miejscach, które dotychczas nie zostały skomunikowane transportem publicznym. To wymaga
działania, które właśnie zostało podjęte. Mam
nadzieję, że zarówno modernizacja w komunikacji
miejskiej, jak i dodatkowa stacja kolejowa ułatwi
podróże w Iławie, do Iławy i z Iławy.
/-/ Dawid Kopaczewski Burmistrz Miasta Iławy

Jakie zatem zmiany się szykują?
Z problemów zgłaszanych przez mieszkańców wynika przede
wszystkim, że potrzeba nowego przystanku lub nowej linii autobusowej, która obsługiwałaby pasażerów w okolicy
os. Piastowskiego we wschodniej części miasta oraz przy ul. Wyszyńskiego i Kopernika. Chodzi tu przede wszystkim o skomunikowanie tych części miasta ze szkołami na ulicy Wiejskiej
i Sienkiewicza. Ponadto przeprowadzone badania wozokilometrów pokazują, m.in. iż obecny system wymaga wprowadzenia modułowej częstotliwości 30-minutowej, czyli kursowania autobusów w dni powszednie co 30 minut w godzinach
od 6:30 do 16:15. Te i inne propozycje zostaną poddane pod

Wyremontowany chodnik
przy ul. Smolki
Chodnik na ulicy Smolki w Iławie od dawna już wymagał remontu. W ramach rocznej umowy Gminy Miejskiej
Iława z iławską spółką Spomer na odcinku 110 metrów
od skrzyżowania przy ulicy Skłodowskiej do skrzyżowania
z ulicą Asnyka całkowicie wymieniono starą nawierzchnię
z płyt chodnikowych i ułożono nową kostkę oraz obrzeża.
Nowy chodnik z pewnością posłuży mieszkańcom tej części
miasta przez wiele lat.
- Mam nadzieję, że kolejne metry tego chodnika zostaną
wymienione w roku 2021, co zdecydowanie poprawi bezpieczeństwo naszych mieszkańców – dodaje burmistrz Kopaczewski.

Stacja Iława Wschodnia?
Dzięki inicjatywie Burmistrza Dawida Kopaczewskiego są duże
szanse na lokalizację nowego przystanku osobowego linii kolejowej w północno-wschodniej części Iławy, czyli w okolicach
osiedla Piastowskiego. Jeśli się uda, mieszkańcy tej części miasta
do pociągu będą mieli rzut beretem.
- Nowy przystanek, taki na podobieństwo Iławy Miasto,
to większa dostępność do transportu kolejowego dla mieszkańców, ale także i odciążenie centrum miasta od ruchu
samochodowego w kierunku dworca głównego. Korzyści
z takiej lokalizacji może być wiele - mówi burmistrz Kopaczewski. Dodatkowy przystanek bez wątpienia byłby sporym udogodnieniem. Do tej pory podróżujący z bagażami
byli właściwie skazani na płatny przejazd taksówką, żeby
uniknąć pozostawiania własnego samochodu na parkingu
dworcowym. Pomysł nowego przystanku w Iławie właśnie
w tym miejscu, tj. okolicy osiedla Piastowskiego wydaje się
tym bardziej trafny, że jest to stale rozrastające się osie-

dle, a spora odległość od Dworca Głównego może stanowić
problem.
Urząd Marszałkowski pozytywnie zaakceptował propozycję
burmistrza dotyczącą lokalizacji dodatkowej stacji w tej części
miasta, ale ostateczną decyzję w tej kwestii podejmą Polskie Koleje Państwowe PLK SA. Jak czytamy w piśmie z Biura Strategii
PKP z 10 czerwca br. kolej podtrzymuje stanowisko, iż koncepcja
budowy nowego przystanku osobowego obsługującego północno-wschodnie dzielnice Iławy zostanie poddane szczegółowej
analizie w ramach uruchamianego studium wykonalności dla
nowego projektu. Z treści pisma wynika także jasno, iż kwestia
lokalizacji nowego przystanku będzie przedmiotem konsultacji
społecznych, podobnie jak nazwa samego przystanku.
Na ostateczną decyzję mieszkańcy Iławy muszą zatem jeszcze
poczekać. Już teraz jednak można trzymać kciuki i zacząć myśleć nad nazwą nowego przystanku… Czy mogłaby to być stacja
Iława Wschodnia?

konsultacje z mieszkańcami w najbliższy poniedziałek, 29
czerwca, na które już teraz serdecznie zapraszamy.
Uwaga! Ze względu na trwającą epidemię COVID-19 liczba
osób mogących wziąć udział w spotkaniu będzie ograniczona.
Spotkanie odbędzie się z zachowaniem niezbędnych obostrzeń
i ograniczeń, w związku z tym uczestników prosimy o zasłanianie ust i nosa oraz zachowanie odpowiedniego dystansu.
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Maksymilian Grabowski – hołd dla pierwszego
polskiego burmistrza Iławy
W tym roku świętujemy nie tylko 715-lecie nadania praw
miejskich Iławie, ale także 75 lat włączenia naszego miasta
w granice Polski, a w konsekwencji początek przywództwa
polskich włodarzy! Na wniosek Burmistrza Iławy Dawida
Kopaczewskiego Rada Miejska w Iławie ustanowiła rok
2020 rokiem pierwszego polskiego burmistrza Iławy
Maksymiliana Grabowskiego. Jego imieniem zostanie
też nazwana sala sesyjna iławskiego ratusza, w której odbywają się posiedzenia rady. Dokładnie 1 czerwca 1945
roku Maksymilian Grabowski objął stanowisko burmistrza
Iławy. Kim był pierwszy polski włodarz naszego miasta?
O tym czytamy w nielicznych dokumentach, które się zachowały, wiemy, np. że zanim objął urząd w Iławie był
burmistrzem Warki w woj. warszawskim. Doświadczenie
tam zdobyte z pewnością przydało mu się przy początkach
zarządzania Iławą. Tabliczka upamiętniająca burmistrza
Grabowskiego zostanie oficjalnie zawieszona przed wejściem na salę sesyjną iławskiego ratusza podczas sesji Rady
Miejskiej w Iławie.

Czy uda się wyremontować
salę gimnastyczną SP 5
w Iławie?
Na koniec kwietnia br. miasto złożyło wniosek do Ministerstwa Sportu o doﬁnansowanie i modernizację sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej numer 5 w Iławie. Cały wniosek
opiewa na 797 930, 47 zł, w tym kwota doﬁnansowania wynosi 263 317, 05 zł, pozostała część to wkład własny miasta.
Zakres prac obejmuje wymianę parkietu, stolarki okiennej,
dostawę i montaż wyposażenia sportowego sali m.in. drabinki
gimnastyczne czy też wyposażenie boiska do piłki siatkowej.
Realizacja inwestycji miałaby odbyć się w wakacje 2021 roku,
obecnie czekamy na informację czy otrzymaliśmy wnioskowaną dotację.

Bezpieczne przejścia dla pieszych = mniej wypadków
Na koniec kwietnia zostały wykonane dwa doświetlenia tak
zwanych „zebr” w Iławie. Bezpieczne przejścia dla pieszych
znajdują się na ul. M. C Skłodowskiej przy szkole czwórce oraz
na ul. 1 Maja. Łączny koszt doświetlenia tych dwóch punktów
wyniósł miasto 31 980 zł. Lepsza widoczność przy przejściach
dla pieszych oznacza poprawę bezpieczeństwa naszych mieszkańców. W szczególności w okresie jesienno-zimowym, kiedy
pieszy na przejściu zauważany jest w ostatnim momencie. Tego typu inwestycje są dla nas priorytetem, dlatego planuje-
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my do końca roku wykonać następne doświetlania tym razem
przy ul. Smolki na wysokości kancelarii notarialnej oraz przy
posterunku policji przy ul. Wiejskiej. – mówi burmistrz Dawid
Kopaczewski.
- Wykonana została już dokumentacja techniczna oraz złożony został wniosek na uzyskanie pozwolenia na budowę.
Po uzyskaniu zgody będziemy chcieli jak najszybciej wyłonić
wykonawcę i zrealizować inwestycję. – dodaje Roman Radtke
kierownik Wydziału Planowania Inwestycji i Monitoringu.

Teraz czas na drogi
gruntowe
i oznakowanie poziome

Uwaga! W trosce o bezpieczeństwo zmieniamy
organizację ruchu na ul. Jagiellończyka

Od niedawna zmieniła się organizacja ruchu na ulicy
Jagiellończyka w Iławie. Jaki był powód zmiany? Przede
wszystkim, umożliwienie poruszania się pojazdów służb
ratowniczych, tj. karetki pogotowia i bojowych wozów
straży pożarnej w sposób bezkolizyjny. Wiadomo bowiem,
że służby miały wcześniej olbrzymi problem z przejazdem
tą ulicą przy parkowaniu skośnym. Celem zmiany było zatem poprawienie bezpieczeństwa. Dotychczasowy sposób
parkowania uniemożliwiał ponadto bezpieczne włączanie
się do ruchu pojazdów wyjeżdżających z posesji przy
ul. Jagiellończyka 1 oraz z terenu biblioteki miejskiej.

Remonty dróg gruntowych oraz oznakowania poziomego
ulic zarządzanych przez burmistrza miasta to zadania, którymi urząd zajmuje się na bieżąco. Stanowią one element
przestrzeni miejskiej i wymagają ciągłego odświeżania i pielęgnacji.
Decyzja o remoncie danej drogi gruntowej podejmowana
jest po przeprowadzanych przeglądach i kontrolach oraz
w ramach zgłoszeń dokonywanych przez mieszkańców
i użytkowników tych dróg. Przeglądy i kontrole tych dróg
oraz nadzór nad prowadzonymi remontami wykonuje zarządca drogi, tj. Burmistrz Miasta Iławy Dawid Kopaczewski i odpowiedzialne za te działania służby – mówi Jarosław
Pruchniewski wydział UMK
W tym roku za oznakowanie poziome ulic miasta odpowiadać będzie wyłoniona w przetargu gdańska ﬁrma Saferoad
Kabex Sp. z o.o. za kwotę niecałych 80 tys.
Natomiast remontami miejskich dróg gruntowych zajmie
się w tym roku ﬁrma Usługi Remontowo-Budowlane Artur
Jeziorski z Laseczna Małego. Podpisana z tym wykonawcą
umowa opiewa na kwotę nieco ponad 277 tys. zł.
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Wykorzystaj moc Internetu!
Serdecznie zapraszamy wszystkich
mieszkańców Gminy Susz w wieku
powyżej 25 lat do udziału w bezpłatnych
szkoleniach w ramach projektu
„Akademia kompetencji cyfrowych dla
mieszkańców Gminy Susz”, którego
realizacja właśnie się rozpoczyna.

A

kademia Kompetencji
Cyfrowych to przydatne zajęcia z wykorzystania Internetu w życiu
codziennym. Zapraszamy
zarówno zaawansowanych,
jak i (zwłaszcza) tych mniej
orientujących się w cyfrowym świecie.
DLACZEGO WARTO?
- Dla bezpieczeństwa - aby
w dzisiejszych, niepewnych
czasach Internet był dla
wszystkich kolejnym sposobem na załatwienie tego,
czego nie da się załatwić osobiście.
- Bezpłatne szkolenia cyfrowe dla wielu mieszkańców
będą odskocznią od problemów i wzmocnią pewność
siebie. Nowe umiejętności,
poparte otrzymanym certyﬁkatem, przydadzą się na
rynku pracy.

- Nauka w niewielkich grupach (12 osób), dobranych
wg wieku i poziomu wiedzy,
z zachowaniem środków
ostrożności (maseczki, odstępy) zaktywizuje ludzi.
- Spotkania w Suszu, ale
też w Piotrkowie, w Jawtach
Wielkich i w Lubnowych –
dopasujemy harmonogram
do potrzeb mieszkańców.
- TEMATY SZKOLEŃ:
Rodzic w Internecie, Moje
ﬁnanse i transakcje w sieci,
Kultura w sieci, Mój biznes
w sieci.

MIEJSCA ZAPISÓW
I ZBIERANIA FORMULARZY:
1. Szkoła Podstawowa im.
Gen. J. Bema, ul. Piastowska
5 - w godz. 8.00-15.00;
2. Bank Spółdzielczy w Suszu, ul. Piastowska 11 + inne
placówki – w godzinach pracy;

3. Urząd Miejski w Suszu,
ul. J. Wybickiego 6, Kancelaria - pon.- piątek 7.00-15.00,
środa 8.00-16.00;

4. Piekarnia-Cukiernia. A.
M. Dwórznik s.c., ul. Słowiańska 26/2, (pon.- pt.
6.00-18.00, sob. 6.00-14.00).

W kwestiach organizacyjnych
prosimy o telefony do fundacji
CPR, która wspiera projekt
jako Partner Gminy Susz:

- Edyta Żak, kom. 534 23
23 66,
- Piotr Kazimierczyk, kom.
604 504 353.

Nowy dyrektor SOK

Ósmoklasiści przeegzaminowani

Znamy już rozstrzygnięcie, ogłoszonego przez Burmistrza Susza
w dniu 6. maja br., konkursu
na dyrektora Suskiego Ośrodka
Kultury. Wygrał go pan Piotr
Pancer z Iławy.

Łącznie 138 osób we wszystkich
sześciu szkołach podstawowych,
działających na terenie Gminy Susz,
zdawało w dniach 16 – 18 czerwca
br. egzaminu ósmoklasisty.

D

o była już druga edycja
pisemnego
egzaminu
ósmoklasisty w tej formie, obejmującej wiadomości i umiejętności określone
w podstawie programowej
kształcenia ogólnego w odniesieniu do wybranych
przedmiotów. Sprawdzian był
obowiązkowy dla wszystkich
uczniów klas VIII szkół podstawowych.

o konkursu stanęło czworo
kandydatów, których zadaniem było m.in. przedstawienie autorskiej koncepcji bieżącego funkcjonowania
oraz rozwoju SOK w latach
2020 – 2023. Termin składania dokumentów minął ostatniego dnia maja, a 10. czerwca
odbyły się indywidualne rozmowy czteroosobowej komisji
konkursowej z każdym z kandydatów. Najlepiej w toku całej
procedury wypadł mieszkaniec
Iławy, Piotr Pancer.
Zwycięski kandydat w przeszłości prowadził m.in. wła-

T

sną działalność gospodarczą
w zakresie organizacji przedstawień artystycznych, pracował także w olsztyńskim
urzędzie marszałkowskim.
Pracę jako dyrektor Suskiego Ośrodka Kultury, Piotr
Pancer rozpocznie w dniu 29

lipca br. Zastąpi na tym stanowisku wieloletniego szefa
SOK, Czesława Radzickiego,
który przechodzi na emeryturę.
Gratulujemy panu Piotrowi
i życzymy wielu sukcesów na
nowym stanowisku!

W sześciu placówkach, funkcjonujących na terenie Gminy Susz egzamin zdawało łącznie 138 osób:
- 70. uczniów w SP w Suszu,
- 18. W SP w Jawtach Wielkich

- 15. w SP w Babiętach Wielkich,
- 15. w SP w Lubnowych,
- 10. w SP w Piotrkowie,
- 10. w SP w Kamieńcu.
Kilkoro uczniów – laureatów
olimpiad przedmiotowych dzięki swoim osiągnięciom
było zwolnionych z części
egzaminu. Pozostali we wto-

rek, 16 czerwca rozpoczęli od
egzaminu z języka polskiego,
następnego dnia czekała na
nich matematyka, a w czwartek
18 czerwca - egzamin z języka
obcego.
Wszystkim ósmoklasistom
życzymy jak najlepszych wyników z egzaminu!
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Powstaje świetlica w Bronowie

Trwają ostatnie prace przy budowie
kolejnej świetlicy sołeckiej, która
powstaje w Bronowie. Obiekt jest
kopią budynku, oddanego do użytku
w ubiegłym roku w Michałowie.

C

elem trwających robót jest powstanie
jednokondygnacyjnego budynku o łącznej powierzchni 135 m2. Oprócz
głównej, zbudowanej na
planie prostokąta sali świetlicowej o powierzchni 87
m2, w budynku znajdą się
także pomieszczenia sani-

tarne i szatniowe oraz zaplecze kuchenne.
Teren wokół budynku będzie ogrodzony, utwardzony
i oświetlony i wyposażony
w parking. Prace w Bronowie
wykonuje, wyłoniona w przetargu, ﬁrma LUXCOM. Ostateczny termin wykonania tej
inwestycji to 15 września br.

Nabór na rachmistrzów terenowych

B

urmistrz Susza, działając jako Gminny
Komisarz
Spisowy
ogłosił otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na
rachmistrzów terenowych,
wykonujących czynności
w ramach prac spisowych

związanych z przeprowadzeniem Powszechnego Spisu
Rolnego w 2020 roku na
terenie Gminy Susz.
1. Kandydat na rachmistrza
terenowego winien spełniać
następujące wymagania:

a) być osobą pełnoletnią,
b) zamieszkiwać na terenie
gminy Susz,
c) posiadać co najmniej
średnie wykształcenie,
d) posługiwać się językiem
polskim w mowie i piśmie,

e) nie być skazanym za
umyślne przestępstwo lub
umyślne przestępstwo skarbowe.
Więcej informacji na
stronach www.susz.pl oraz
https://rolny.spis.gov.pl/
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Bezpieczna droga do szkoły
Przebudowa nawierzchni jezdni,
prowadzącej do szkoły w Babiętach Wielkich, wchodzi w swoją
ostatnią fazę. Na odcinku ponad
pół kilometra, którego dotyczy
przebudowa, pojawiła się asfaltowa nakładka bitumiczna.

P

odstawowym celem przebudowy drogi gminnej
W Babietach Wielkich
jest zapewnienie dobrego
dojazdu do budynku szkoły podstawowej i zabudowy
mieszkalnej. W zakresie tej
inwestycji drogowej, oprócz
zmiany nawierzchni jezdni,
znajduje się także wykonanie

zjazdów indywidualnych na
pola i do posesji, wykonanie
naprzeciwko szkoły podstawowej placu manewrowego dla autobusu szkolnego,
a także przebudowa przepustów pod drogą, wykonanie
elementów odwodnienia powierzchniowego jezdni oraz
wykonanie
oznakowania
i zamontowanie urządzeń
bezpieczeństwa ruchu.
Roboty wykonuje Kwidzyńskie Przedsiębiorstwo Robót
Drogowo – Budowlanych
„Strzelbud” Sp. z o.o. z Kwidzyna. Termin wykonania
robót mija 30 września br.
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Policja na wodzie! Kapoki i gaśnice na pokładzie,
ale przede wszystkim trzeźwość

J

uż od początku maja na
jeziorze Jeziorak można
spotkać policyjne patrole wodne, które czuwają nad
bezpieczeństwem
mieszkańców i turystów. Tylko
w ubiegłym roku podczas
sezonu letniego przy współpracy z ratownikami WOPR
oraz Ochotniczą Strażą Pożarną w Iławie, a także z inspektorami Urzędu Żeglugi
Śródlądowej w Gdańsku
oprócz pomocy żeglarzom
policjanci dbali o bezpieczeństwo w okolicach kąpielisk, wyciągali konsekwencje
prawne wobec tych, którzy
zaśmiecali brzegi jeziora,
a także eliminowali z ruchu
wodnego nietrzeźwych sterników. Policja zabezpieczała
też regaty organizowane na
iławskich jeziorach. Z danych
statystycznych dotyczących
zabezpieczenia okresu letniego wynika, że w sezonie
letnim w 2019 roku funkcjonariusze iławskiej Policji zrealizowali 75 służb na wodzie.
Patrol wodny za naruszenie
przepisów Ustawy o żegludze śródlądowej:
- ujawnił 56 wykroczeń,
- 21 osób ukarał mandatem karnym,
- 35 osoby pouczył
- w 1 przypadku skierowano
wniosek do sądu.
Ponadto, policjanci patrolu
wodnego:
- interweniowali na wodzie
w 117 przypadkach,
- ujawnili 2 nietrzeźwych stermotorzystów,
- wylegitymowali 118 osób,
- dokonali 59 kontroli kąpielisk strzeżonych i 204
kontrole kąpielisk niestrzeżonych.

Iławski patrol wraz z ratownikami WOPR i jednostką OSP w Iławie brał udział
także w zabezpieczaniu regat oraz imprez sportowo-kulturalnych odbywających się w okolicach bądź
na jeziorze Jeziorak m.in.
Lotniczej Majówki, Regat
Służby Więziennej, Regat
Pomarańczowych.
Iławskiego Rajdu Pływackiego,
Festiwalu nad Jeziorakiem,
Regat o Błękitną Wstęgę
Jezioraka, Żeglarski Dzień
Dziecka J. Ewingi.
W 2019 r. w zbiornikach
wodnych na terenie powiatu
iławskiego utonęło 6 osób (5
- Jeziorak,1 – Rucewo).
Natomiast w 2020 roku
letnia rzeczywistość będzie
wyglądała trochę inaczej.
Dokładne regulacje dotyczące ograniczeń zawarte
są w Rozporządzeniu RM
w sprawie ustanowienia
określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku
z wystąpieniem stanu epidemii.
Dlatego przypominamy,
że nadal obowiązują przepisy dotyczące nakazu odpowiedniego zachowania
w przestrzeni publicznej
(np. : zakrywanie ust i nosa)
i zakazu zgromadzeń. Wedle
tych przepisów towarzyskie
spotkanie (choćby na jachcie)
grupy osób, która nie pozostaje we wspólnym pożyciu
nie jest dozwolone. Zmiany
tych przepisów są uzależnione od sytuacji epidemicznej
w kraju. Dlatego apelujemy,
aby wszyscy na bieżąco śledzili komunikaty rządowe
w tej sprawie i stosowali się
do wynikających z nich zaleceń.

Fot. KPP Iława

Słońce za oknem a każdy z nas
myśli o zbliżającym się wypoczynku.
W obecnym czasie będzie on dość
ograniczony jednak należy pamiętać, że
wakacje, to czas wytchnienia dla dzieci,
młodzieży oraz ich rodziców. Dlatego
należy pamiętać, że bezpieczeństwo to
nasza wspólna sprawa.

Policjanci w trakcie służby,
także tej na wodzie, będą
przypominać i pouczać o zasadach obowiązujących nas
wszystkich w związku z epidemią, takich jak zasada zachowania dystansu społecznego,
czy stosowania odpowiedniej
ochrony indywidualnej oraz
o zakazie zgromadzeń. Osoby, które w rażąco lekceważący sposób będą do nich
podchodzić, będą musiały
liczyć się konsekwencjami
swojego zachowania. Wobec
nich policjanci będą mogli
zastosować postępowanie
mandatowe lub skierować
wniosek o ukaranie do sądu,
a także powiadomić inspekcję sanitarną, która również
ma stosowne uprawnienia
w tym zakresie.
Szczegółowe informacje
dotyczące zasad korzystania
z infrastruktury sportowej/
rekreacyjnej znajdują się na
stronie https://www.gov.pl/
web/koronawirus/aktualne-zasady-i-ograniczenia. Tam
też zainteresowani znajdą
obowiązujące ograniczenia
dotyczące korzystania z infrastruktury wodnej.
Pamiętajmy, że to co mamy
najcenniejszego to życie dlatego:
- Ważne jest również, aby
wiedzieć, jak skutecznie pomóc dlatego warto skorzystać
z aplikacji „Bezpiecznie nad
wodą”, która w prosty sposób przedstawia zasady zachowań w niebezpiecznych
sytuacjach, do których może
dojść podczas letniego wy-

poczynku. Dzięki obrazkom
oraz czytanym przez lektora
wyjaśnieniom można się dowiedzieć, w jaki sposób przywrócić oddech i krążenie oraz
jak się zachować w przypadku zadławienia, zakrztuszenia, omdlenia i zasłabnięcia,
reakcji alergicznej, złamań,
ran czy drgawek. Z aplikacji
dowiemy się też, jak dojechać
do najbliższego szpitala, jednostki Policji czy Straży Pożarnej. Bezpłatna aplikacja
„Bezpiecznie nad wodą” przygotowana została na telefony komórkowe i smartfony
posiadające oprogramowanie Android, iOS. Powstała
również wersja na oprogramowanie Java ME.
Aplikację bezpłatnie można pobrać ze strony http://
biz.norbsoft.com/warmia/.
Oraz ze strony Wojewódzkiej
Stacji Pogotowia Ratunkowego, samorządu województwa
oraz Komendy Wojewódzkiej
Policji (wersja na telefony
z system Android oraz Java).
Wersja aplikacji na iPhona
jest dostępna z App Store.
Aplikacja jest również dostępna w sklepach Google
Play, Nokia Ovi Store. Inicjatorem projektu jest Wojewódzka Stacja Pogotowia
Ratunkowego oraz samorząd
województwa warmińsko-mazurskiego, który ﬁnansuje jego realizację.
Należy pamiętać, że jezioro
Jeziorak to szlak wodny
Obowiązują na nim przepisy, których przestrzeganie

jest niezbędne do bezpiecznego wypoczynku, przede
wszystkim w żadnym wypadku nie wolno tu się kąpać a tym bardziej nurkować.
Osoba taka jest całkowicie
nie widoczna dla innych
jednostek pływających, których na jeziorze Jeziorak jest
bardzo dużo i takie pływanie
może zakończyć się tragicznie.
Każdy żeglarz zanim wypłynie na jezioro powinien
sprawdzić również prognozę
pogody. Będąc już na wodzie
należy także spojrzeć czy na
niebie nie kłębią się ciemne
i szybko przesuwające się
chmury, które mogą zwiastować nadejście burzy. Nie ryzykujmy swoim sprytem i nie
liczmy na szczęście. Jeśli nie
jesteśmy pewni sprzyjającej
pogody lepiej pozostańmy na
brzegu mając w pamięci tragiczne wydarzenia z sierpnia
2007 r. kiedy to biały szkwał
zebrał okrutne żniwo wśród
żeglarzy.
Najważniejsze bezpieczeństwo - wyposażenie łodzi czy
statku - oczywiście to kapoki
i gaśnice
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki
Morskiej w sprawie bezpieczeństwa przy uprawnianiu
turystyki wodnej, statek
powinien być wyposażony
w środki bezpieczeństwa
zgodnie z wpisem w dokumencie rejestracyjnym lub
dokumencie
bezpieczeństwa statku. W przypadku,

gdy statek nie posiada dokumentu
rejestracyjnego
lub dokumentu bezpieczeństwa, powinien być wyposażony w środki bezpieczeństwa
w liczbie odpowiadającej liczbie osób na nim przebywających (mówimy tu o kajakach,
rowerach wodnych, łodziach
wędkarskich itp.).
Następnie zgodnie z Rozporządzeniem
Ministra
Infrastruktury w sprawie
wymagań technicznych i wyposażenia statków żeglugi
śródlądowej statek powinien
być wyposażony w odpowiednie gaśnice w liczbie określonej w zależności od wielkości
statku, przeznaczenia, mocy
urządzeń napędowych. Tych
wymagań nie stosuje się do
statków przeznaczonych wyłącznie do uprawnia sportu
lub rekreacji o długości kadłuba nie przekraczającej
3,5m oraz statków bez napędu mechanicznego.Policyjni
wodniacy podczas kontroli
będą sprawdzać czy posiadamy odpowiednią liczbę
kapoków i gaśnic za ich brak
można zostać ukaranym
mandatem w wysokości od
20 – 500 zł (na podstawie
art. 62 pkt 2 ustawy o żegludze śródlądowej).
Żeglarzu pamiętaj - mniej
przy sobie również telefon
komórkowy, który najbezpieczniej jest trzymać w wodoszczelnym opakowaniu.
W razie potrzeby można
zadzwonić na numer alarmowy WOPR 601 100 100
bądź na 112.
Wypoczywasz na wodzie,
pływasz łodzią - bądź trzeźwy
Szlak wodny, to jest po
prostu droga. Kiedy pływasz
łodzią motorową i masz od
0,2 do 0,5 promila alkoholu
w organizmie będziesz odpowiadać za wykroczenie.
Jeśli stężenie alkoholu wynosi powyżej 0,5 promila będziesz sprawcą przestępstwa
i staniesz przed sądem. Natomiast kiedy pływasz urządzeniem niemechanicznym
(kajakiem, rowerem wodnym, łódką, żaglówką, itp.)
i przekroczysz dopuszczalny
limit 0,2 promila alkoholu w organizmie, łódź może
zostać odholowana a oprócz
tego grozi wysoka grzywna.
Źródło: KPP Iława (tekst i zdjęcia)
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Samorząd Powiatu Iławskiego zakończył duży, unijny projekt edukacyjny,
m.in. w ZS im. Bohaterów Września 1939 Roku w Iławie

P

owiat Iławski w związku
z modernizacją metod
i treści kształcenia do potrzeb rynku pracy, zrealizował działania w ramach Projektu „Kształcenie zawodowe
w 3 D”, współﬁnansowanego
przez Unię Europejską, ze
środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach
Regionalnego
Programu
Operacyjnego Województwa
Warmińsko-Mazurskiego na
lata 2014-2020, Osi priorytetowej 2 „Kadry dla gospodarki”, Działania 2.4 „Rozwój
kształcenia i szkolenia zawodowego”, Poddziałania 2.4.1
„Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego – projekty
konkursowe”
Wartość projektu: 2 027
703, 14 zł, w tym doﬁnansowanie z Unii Europejskiej:
1 723 547, 66 zł, doﬁnansowanie z Budżetu Państwa:
101 385,16 zł, wkład własny
Powiatu Iławskiego: 202
770,32 zł
Realizatorami
Projektu
były dwie powiatowe jednostki oświatowe – Zespół
Szkół im. Bohaterów Września 1939 Roku w Iławie
oraz Centrum Kształcenia
Zawodowego Nr 1 w Iławie,
które do 31 sierpnia 2019r.
funkcjonowało pod nazwą:
Powiatowe Centrum Kształcenia Praktycznego w Iławie.
Celem Projektu było podniesienie wiedzy 8 nauczycieli kierunków: technik
przemysłu mody, technik
graﬁki i poligraﬁi cyfrowej
oraz dostosowanie 5 pracowni zawodowych w Zespole Szkół im. Bohaterów

„Adobe Photoshop na potrzeby DTP i Internetu”
„Adobe InDesign w praktyce” II poziom.
„Corel DRAW w praktyce”
II poziom
„Techniki druku. Kontrola
jakości w procesach poligraﬁcznych”
„Przygotowanie projektu do
druku offsetowego”

Fot. Arch. szkoły

W Zespole Szkół im. Bohaterów Września
1939 Roku w Iławie zakończył się
realizowany przez Powiat Iławski Projekt
pt. „Kształcenie zawodowe w 3D”.
Projekt współfinansowany był przez Unię
Europejską, ze środków Europejskiego
Funduszu Społecznego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Warmińsko Mazurskiego na
lata 2014-2020. Koordynatorem projektu
była Ewa Szulczewska, nauczyciel.

Pracownia zajęć praktycznych z przemysłu mody w Centrum Kształcenia Zawodowego nr 1 w Iławie
niach podnoszących wiedzę
i umiejętności w zakresie
modernizowanych kierunków: technik graﬁki i poligraﬁi cyfrowej oraz technik
przemysłu mody. Szkolenia
odbyły się w doposażonych
w ramach Projektu pracowniach zawodowych w ZS
w Iławie, a ostatnie szkolenie w kwietniu br. odbyło
się w formie zdalnej.
Zajęcia realizowano zgodnie z zasadą równości szans
i niedyskryminacji, w tym
dostępności dla osób z niepełnosprawnościami i zasady równości szans kobiet
i mężczyzn. Miały na celu
poszerzenie wiedzy oraz
umiejętności praktycznych
nauczycieli w zakresie technologii TIK, wykorzystania
specjalistycznych programów graficznych i projektowych, co wpłynie na
podniesienie jakości prowadzonych przez nich zajęć w ramach kształcenia
zawodowego. Podyktowane

Września 1939 Roku w Iławie
oraz Centrum Kształcenia
Zawodowego Nr 1 w Iławie
w związku z modernizacją
metod i treści kształcenia do
potrzeb rynku pracy.
Projekt
realizowany
był od 01.10.2018 r. do
31.05.2020 r.
Założone cele zostały zrealizowane poprzez:
- aktualizację programów
nauczania w zakresie kierunku technik graﬁki i poligraﬁi
cyfrowej oraz technik przemysłu mody.
- przeprowadzenie prac
remontowo-budowlanych,
gdzie zastosowano koncepcję uniwersalnego projektowania gwarantującą dostęp
pracowni dla wszystkich
użytkowników, bez barier
architektonicznych. Prace
prowadzono zgodnie z zasadą równości szans i niedyskryminacji, zapewnienia
dostępności dla osób z niepełnosprawnością.

pracownie zajęć praktycznych z przemysłu mody. Pracownie zawodowe zostały
wyposażone w nowoczesny
sprzęt komputerowy wraz
z oprogramowaniem, sprzęt
elektroniczny, wysokiej klasy specjalistyczne maszyny
i urządzania oraz meble.
Powstały ergonomiczne stanowiska pracy dla uczniów,
w tym osób z niepełnosprawnością. W ramach Projektu
zrealizowane zostały również szkolenia dla 8 nauczycieli kształcenia zawodowego
w zakresie kompetencji TIK
w nauczaniu, znajomości
specjalistycznego oprogramowania branżowego oraz
wyższych umiejętności praktycznych dostosowanych do
wymogów pracowni zawodowych utworzonych w projekcie.
W okresie od września
2019 roku do kwietnia
2020 r. nauczyciele ZS
w Iławie i CKZ nr 1 w Iławie uczestniczyli w szkole-

Powstało w sumie pięć
nowych pracowni
W Zespole Szkół im. Bohaterów Września 1939 Roku
w Iławie powstały dwie pracownie dla kierunku technik
graﬁki i poligraﬁi cyfrowej:
pracownia projektowania
graﬁcznego,
pracownia
modelowania i drukowania
cyfrowego, oraz jedna pracownia dla kierunku technik
przemysłu mody: pracownia
projektowania i modelowania
ubiorów.
W Centrum Kształcenia
Zawodowego Nr 1 w Iławie
powstały natomiast dwie

Pracownia zajęć praktycznych z przemysłu mody w Centrum
Kształcenia Zawodowego nr 1 w Iławie

były oczekiwaniami współpracujących z jednostkami
kształcenia zawodowego
pracodawców,
specyfiką
zawodu i bardzo dynamicznym rozwojem technologii
IT.
Dynamiczny rynek pracy
Współczesny rynek pracy
ma charakter otwarty. Raz
zdobyte kompetencje nie są
wystarczające. Nawet osoba
będąca specjalistą w określonej dziedzinie ciągle musi się
dokształcać. Potencjalni pracodawcy oczekują od naszych
absolwentów znajomości dostępnych na rynku rozwiązań
programowych i sprzętowych.
Dla 4 nauczycieli przedmiotów zawodowych ZS w Iławie
w ramach modernizowanego kierunku technik graﬁki
i poligraﬁi cyfrowej odbyły
się szkolenia:
„Podłoża drukowe, papier,
folie, materiałoznastwo”
„Adobe Illustrator na potrzeby DTP i Internetu”

Dla 2 nauczycieli przedmiotów zawodowych ZS w Iławie
i 2 nauczycieli praktycznej
nauki zawodu CKZ nr 1
w Iławie modernizowanego
kierunku Technik przemysłu
mody odbyło się 1 szkolenie:
„Corel DRAW na potrzeby
projektowania odzieży”.
Szkolenia prowadzone były
przez trenerów, którzy posiadają praktyczne doświadczenie i zapewnili w ten sposób
uczestnikom Projektu profesjonalne prowadzenie zajęć
na najwyższym poziomie.
Nauczyciele otrzymali również materiały szkoleniowe,
które będą mogli wykorzystać podczas pracy z uczniami.
Realizacja celów projektowych poprzez zmodernizowanie metod i treści kształcenia zawodowego wywarła
bezpośredni wpływ na poprawę jakości kształcenia,
uatrakcyjnienie przebiegu
procesu edukacji zawodowej,
jak również na właściwe wyszkolenie kadry zawodowej
wychodzącej na rynek pracy.
Programy nauczania zostały
uspójnione z wymaganiami naturalnych warunków
pracy,
rekomendacjami
przedsiębiorców, z którymi
podpisane zostały stosowne
porozumienia o współpracy.
Źródło: Zespół Szkół im. Bohaterów Września
1939 Roku w Iławie (Ewa Szulczewska)

Pracownia modelowania i drukowania cyfrowego
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Tęskniąc za Ikarem
Ludzi od zarania dziejów fascynowały
ptaki a właściwie ich nieosiągalna dla
człowieka zdolność do podniebnych
wędrówek. Już mity greckie opisują lot
Dedala i jego syna Ikara.

T

u imperatywem stworzenia skrzydeł z piór
sklejonych woskiem było
umiłowanie wolności, jako
że Dedal, niezwykle zdolny artysta i architekt, miał
zakaz opuszczania dworu
króla Krety, Minosa. Sam
będąc Ateńczykiem, tęsknił za swoją ojczyzną i stąd
pomysł stworzenia skrzydeł
i ucieczki drogą powietrzną.
Ikar, pomimo przestróg ojca,
zafascynowany lotem wzniósł
się zbyt wysoko ku słońcu, co
spowodowało rozpuszczenie
wosku, utratę piór i w konsekwencji utonięcie w morzu,
które obecnie zwie się Morzem Ikaryjskim. Mit ten ma
i dzisiaj aktualne przesłanie:
lepiej nie zbliżać się zanadto
do lokalnego „słoneczka”, bo
można przypalić sobie piórka

i spaść nawet z dość wysoka.
Tyle mit, natomiast marzenia człowieka spełniły się
dopiero w 1782 roku, kiedy
to pierwszy aparat cięższy
od powietrza skonstruowany przez braci Montgolﬁer
wzniósł się w powietrze
a pierwszy „lot załogowy” balonem na uwięzi odbył się 15
października 1783 roku. Fascynacja ptakami ma się nadal znakomicie. W niektórych
krajach zachodniej Europy
stała się swoistym sportem,
polegającym na zaobserwowaniu jak największej liczby
poszczególnych gatunków.
Powstają doskonałe ptasie
albumy, przewodniki do rozpoznawania ptaków, sprzęt
optyczny do ich podglądania
i fotografowania. Z literatury
przedmiotu osobiście wyróż-

niłbym niemiecki, bogato ilustrowany przewodnik „Was
ﬂiegt denn da?” (Co tu lata?),
ukazujący 346 europejskich
gatunków ptaków. Niewątpliwą zaletą tej, o kieszonkowych wymiarach, książeczki
jest możliwość odsłuchania
za pomocą załączonego czytnika głosów poszczególnych
gatunków ptaków. Niektóre
z nich są zewnętrznie tak
do siebie podobne, że tylko
wsłuchując się w ich śpiew,
można je rozróżnić.

Nasz region
pod względem
występowania
rzadkich ptaków
jest szczególnie
obdarzony przez
naturę.
Nadleśnictwo Susz obejmujące swym zasięgiem
znaczną część powiatu iławskiego (fragmenty gmin Iła-

wa, Kisielice, Zalewo, Susz),
jest absolutnym krajowym
rekordzistą pod względem
występowania gniazd ptaków chronionych strefowo.
Ochrona strefowa obejmuje
obszar o promieniu do 500
metrów od gniazda, gdzie
działalność gospodarcza jest
znacznie ograniczona. Przy
występowaniu około 100
gniazd bielika, bociana czarnego, kani czarnej i rudej,
orlika krzykliwego i rybołowa daje to obszar niemalże 12% całej powierzchni
nadleśnictwa, gdzie status
ochronny jest zbliżony do
ochrony rezerwatowej. Jeśli
w pewnym fragmencie lasu
zobaczycie skupisko suchych
lub połamanych drzew, to
widomy znak, że jesteście
w streﬁe ochronnej gniazda
któregoś z rzadkich ptaków.
Ten „bałagan” jest tylko pozorny, tam po prostu nie wykonywać żadnych czynności
gospodarczych. Swoją drogą
można to wprowadzić tylko
w lasach własności państwowej. Trudno mi sobie
wyobrazić, żeby prywatny
właściciel lasu bezinteresownie zrezygnował z pobierania pożytków z tak du-

Portret młodego bielika
żej powierzchni. A przecież
te rzadkie i bez wątpienia
piękne ptaki nie zakładają
swoich gniazd w uprawach

i młodnikach, lecz w najstarszych, więc najcenniejszych
fragmentach lasu. Kiedy
opowiadałem wizytujące na-

Port Iława zgodnie z zapowiedzią, przygotował dla turystów i wszystkich naszych klientów informator
o wypożyczalniach sprzętu wodnego nad Jeziorakiem. Wersja papierowa już w pierwszych dniach czerwca
dostępna była w portowej Informacji Turystycznej, w siedzibie Portu przy ul. Chodkiewicza 5, w Iławie.
Dostępna jest także wersja elektroniczna na profilu fb Portu Iława i na stronie Portu www.port-ilawa.pl

Fot. Port Iława

Informator o wypożyczalniach sprzętu wodnego nad Jeziorakiem Karetka wodna w Porcie Iława dyżuruje 24 godziny na dobę!

PORT IŁAWA. Od 1 czerwca przez cały sezon, 24 godziny na dobę w Porcie Iława dyżur pełnią ratownicy
medyczni którzy korzystając z karetki wodnej dbają o bezpieczeństwo żeglarzy, turystów na Jezioraku.
999 lub 112 numer alarmowy!
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Zimorodek z upolowaną żabą
sze lasy Francuzom, że widziałem w jednym miejscu,
co prawda zimą i na nęcisku
25 bielików, moi goście słuchali tych opowieści jak nie
z tego świata. Tam po prostu
nie ma ani jednego bielika.
Polska, po Norwegii, ma
największą w Europie i stale rosnącą populację bielika.
Moja fascynacja ptakami
też ma swoje początki od
zarania moich oczywiście
dziejów. Dawne dziecięce
i młodzieńcze zamiłowanie
podbudowałem
akademickim wykształceniem
przyrodniczym, jako że

Żurawie na bobrowym rozlewisku

z wykształcenia i uprawianego przez 45 lat zawodu jestem leśnikiem.
Obecnie
obserwacjom
i fotografowaniu ptaków
mogę poświęcić znacznie
więcej czasu. Oczywiście
to nie jest tak, jak niektórzy mogą sądzić, że jako
człowiek znający niemalże
wszystkie leśne tajemnice
mogę bez najmniejszego
problemu, niemalże jak
w ogrodzie zoologicznym,
fotografować najrzadsze
i najbardziej płochliwe
ptaki, kiedy tylko zachcę.
Niektóre
„bezkrwawe

łowy” wymagają szczególnie
pieczołowitych
przygotowań, zwłaszcza,
że oprócz wielu zasad
dotyczących podglądania
ptaków, najważniejszą jest
zapewnienie im spokoju.
Na ogół nie lubimy bagien. Zazwyczaj traktujemy je jako nieprzydatny
gospodarczo
nieużytek.
Irytują nas tym bardziej,
że nie można się po nich
swobodnie poruszać, co
uniemożliwia zaspokojenie
wrodzonej nam ludziom
ciekawości. Stąd powszechna niegdyś dążność do ich
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osuszania. Na szczęście
w ostatnich latach takie
podejście diametralnie się
zmieniło. Są bowiem bagna
i moczary wielkim i różnorodnym przyrodniczym bogactwem.
Kilka lat temu na rowie
płynącym przez nieużytkowaną, śródleśną łąkę
bobry zbudowały tamę.
Miejsce to stało się jesiennym noclegowiskiem setek
żurawi.
Bytują tu również łabędzie,
czaple, czajki, bekasy, błotniaki, dzierzby, perkozy, wiele
gatunków kaczek i niezwykle

rzadkie, o skrytym trybie życia wodniki.
Z wysokiej sosny teren
obserwują bieliki. W otaczających rozlewisko lasach
spotkać można łosie, jelenie, sarny, dziki. Nie jest już
rzadkością wilk, ostatnio
pojawiła się norka amerykańska i szop pracz. Wiosną
wszystko tonie w ogłuszającym koncercie żab, przez
który przebija godowy trel
słowika. Raj dla oczu i uszu
i mnóstwo okazji do fotografowania. Doskonałe miejsce
do zbudowania czatowni.
Z początku był to prowizoryczny szałas z gałęzi, później na żerdziowej, prostej
konstrukcji rozpiąłem wojskową, maskującą siatkę,
a obecnie jest tu maleńka,
lecz zapewniająca nawet
możliwość noclegu drewniana czatownia. Możliwość
noclegu jest bardzo ważna,
ponieważ żurawie są niesłychanie płochliwe i nie da się
ich rano podejść na dogodną, fotograﬁczną odległość.
Zimą, gdy rozlewisko zamarznie, na wyłożonym nęcisku,
którym są często potrącone
przez samochody sarny lub
dziki, żerują bieliki, myszołowy, jastrzębie i lisy. Do zawieszonej, niesolonej słoniny
przylatują sikory, sójki i dzięcioły. Obrazy przed oknami
czatowni zmieniają się jak
w kalejdoskopie, nie ma tu
miejsca na nudę. Nie ma tu
również zasięgu telefonia
komórkowa, pozostaję więc
przez wiele godzin w absolutnej izolacji. Żuraw, obok
bielika, jest moim najbardziej ulubionym tematem
fotograﬁcznym i wcale mi
nie przeszkadza, że mam
kilka tysięcy zdjęć z żurawiami w roli głównej, bo przed
kolejną wyprawą mam nadzieję, że czeka mnie znów
emocjonujące spotkanie.

O autorze

STANISŁAW BLONKOWSKI
(1947) emerytowany leśnik,
od półwiecza związany
z lasami Pojezierza Iławskiego.
Swoje przyrodnicze fascynacje
przedstawia w obrazach i fotografiach, którymi zilustrował
albumy „Lasem zachwycenie – obiektywem i pędzlem
Stanisława Blonkowskiego”,
„Zielony skarbiec ziemi
suskiej”, „Perły natury powiatu
iławskiego”, „Zielony skarbiec
Gminy Iława”, „Lasy ludziom,
ludzie lasom”, „W krainie
orlika krzykliwego – Nadleśnictwo Orneta”, „Z pól, łąk,
jezior i lasów ziemi suskiej”,
„Przyroda powiatu iławskiego”, „Susz Triathlon 25 lat.
W jeziorze, przez miasto, pole
i las”, „Aleje i zadrzewienia
Gminy Susz”, „Nadleśnictwo
Susz”. Jego ilustrowane fotografiami artykuły o przyrodzie
są stałą pozycją aperiodyku
Skarbiec suski oraz tygodnika
Kurier regionu iławskiego.
Wiedzę o pięknie przyrody
i jej zagrożeniach przekazuje
w postaci licznych pogadanek,
odczytów i wykładów w przedszkolach, szkołach i uniwersytetach trzeciego wieku. Jest
współzałożycielem i członkiem Zarządu Stowarzyszenia
Leśników Fotografików.
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Mamy rok 1961. Trwa pierwszy
kurs żeglarski z udziałem 18
młodych żeglarek i żeglarzy. Do
koordynowania zajęć na wodzie
wyznaczony był Leszek Jędrzejczak, wówczas już absolwent
Akademii Wychowania Fizycznego
i student medycyny. Udzielał
wskazówek krzycząc z brzegu.
Czasem wsiadał do którejś z łódek
i przesiadał się na inną, gdzie była
potrzebna interwencja i podpowiedź. Leszek Jędrzejczak był
wyjątkowo wymagający.

P

rzed wpłynięciem skrupulatnie sprawdzał stan
techniczny łodzi oraz
panujący na niej porządek.
Łódki wręcz lśniły. Jeśli było
inaczej trzeba było pracować,
aż uznał, że są czyste. Wszyscy
musieli respektować jego polecenia. Nawet instruktorzy,
którzy byli sternikami na żaglówkach. Tak było w przypadku mgr inż. J. Gałązki, który
przegonił młodszego od siebie
Jędrzejczaka, zapominając, że
wcześniej jako osoba z kierownictwa obozu, osobiście polecił
mu sprawdzić dokładnie łódki.
Wymagania co do porządku,
choć dokuczliwe dla młodzieży, były ważnym elementem
pracy wychowawczej, tym
bardziej istotnym, że ład na
łodzi to jeden z warunków
bezpiecznego
żeglowania.
Z podobnych powodów rygorystycznie przestrzegano
dyscypliny. Spóźnienie było
traktowane jak wykroczenie
przeciwko porządkowi obozu i podlegało karze. Tak było
w przypadku niesubordynacji
uczestników, kiedy nie wrócili na czas, po tym gdy dostali
wolne. Nad formą ukarania
zastanawiała się rada uczestników kursu.
(…) Profesor kazał zapisać
wszystkich spóźnialskich,
a tymczasem mieliśmy nosić cegły. Po powrocie do
szkoły zwołaliśmy radę
uczestników kursu, aby naradzić się jak postąpić ze
spóźnialskimi. Dziewczęta
otrzymały śmieszną karę:
dwa dni dyżuru w kuchni
poza kolejką.
Piętnowane były wszelkie
naganne zachowania. Nie
wolno było palić papierosów,
pić alkoholu, używać wulgaryzmów.

Większość kursantów nie
potraﬁła pływać, więc sprowadzono specjalistę z Warszawy, który miał prowadzić
szkolenie. Zimno, deszcz i silny
wiatr uniemożliwiały jednak
prowadzenie zajęć w wodzie.
Instruktor wyjechał. Pogoda
znacznie się poprawiła w połowie kursu. Pływanie ćwiczono wówczas w wolnych chwilach na kąpielisku przy plaży.
Sprawdzianem umiejętności
teoretycznych i praktycznych
były zawody, które w części
teoretycznej miały formę klasówki. W części praktycznej
ocenie podlegała sprawność
i szybkość otaklowania o roztaklowania żaglówki, czyszczenie kajaków oraz ścielenie
łóżek. Każde z zadań było
oceniane w punktach. Ocenę
bardzo dobrą otrzymywano za
zdobycie 12 punktów. W trakcie obozu trwały intensywne
prace przy naprawie kajaków,
które po remoncie miały być
wykorzystane na zajęcia z wiosłowania i rejsy. Nie udało się
zdążyć przed zakończeniem
kursu. Na koniec dnia, po kolacji, odbywały się wieczorki
taneczne organizowane przez
sekcję kulturalno-rozrywkową. Jej członkowie postarali
się o radio z adapterem i płyty.
Potańcówki były okazją do
relaksu. Sekcja była też organizatorem ogniska, na które
przygotowywano specjalny
głównie muzyczny, program.
Ostatni dzień był uroczysty,
z przemówieniami, podziękowaniami i wieczorkiem pożegnalnym.
W 1963 roku odbył się spływ
kajakowy na trasie Iława-Stare Jabłonki- Iława oraz dwa
kursy na stopień żeglarza.
Pierwszy, zorganizowany na
miejscu, w Iławie, odbył się
w czerwcu i zakończył z przygodami oraz nie najlepszym
wynikiem. Egzamin zdało tylko pięć osób, a w trakcie kursu
zdarzył się przykry wypadek.
Na zajęciach praktycznych
wywrócił się Pirat prowadzony przez instruktora. Na żaglówce znajdowało się dwóch
kursantów niepotraﬁących
pływać. Dzięki szybkiej interwencji milicji wodnej chłopcy
zostali wyciągnięci z wody. Po
doholowaniu Pirata do brzegu,
sternik tej jednostki z wielką

Fot. Andrzej Musiński, Archiwum A. Musińskiego [FotMus Iława]

Pierwsze obozy żeglarskie. Rygor, dyscyplina,
naprawa kajaków i dużo nauki pływania

Lata 80-te. Dwa Andrzeje: z prawej Andrzej Burza, trener żeglarstwa, obok Andrzej Musiński, fotograf i żeglarz
radością oznajmił, że zostawione w Piracie stare buty
i 60 groszy znalazły się. Drugi
egzamin odbył się na Wyspie
Lipowej podczas obozu, który
miał charakter stacjonarny.
Młodzież spała pod namiotami i na materacach, które
stanowiły własność MOSW.
Sprzęt kuchenny był wypożyczony z internatu. Uczestniczyło 30 osób. Kierownikiem
był Leszek Jędrzejczak, zaś
instruktorami na żaglówkach
chłopcy z liceum, którzy mieli
już uprawnienia żeglarskie.
Szczególnymi umiejętnościa-

mi imponowali Witold Jarecki oraz Jerzy Licznerski. Byli
mistrzami w prowadzeniu łódek. Mieli do tego wyjątkowe
predyspozycje poparte umiejętnościami. Nie przypadkiem
gdyż szkolili się przez dwa
tygodnie w Giżycku w Centralnym Ośrodku Sportu, nad
jeziorem Kisajno pływali na
omegach, a nawet na słynnej
łodzi „Rekin”, którą Roman
Polański wykorzystał do ﬁlmu
„Nóż w wodzie”.
Był to ważny kurs bowiem
Bogdan Maryniak, Witold
Jarecki, Piotr Smoczyński

Tak się kiedyś pływało po Jezioraku. Na pierwszym planie młody
żeglarz Witek Dzik, który płynie na Kadecie. W tle jacht klasy
Kormoran, zakupiony przez bazę w 1978 r.

i Andrzej Niklewski uzyskali
uprawnienia sternika i pierwsze cztery patenty sternika
w historii MOSW. Potem
uprawnienia zdobywało więcej
osób, szkoląc się m.in. w Międzyszkolnej Bazie Sportów
Wodnych w Olsztynie. Andrzej
Burza zdał, na przykład, egzamin w 1985 r. eksternistycznie.
Składał go Henrykowi Aniołkowskiemu, który zrobił wyjątek i przyjechał egzaminować
tylko jedną osobę, bo prosił
go o to Antonii Gierszewski.
Fakt ten świadczył o wielkim
szacunku innych działaczy do
„Profesora”. W 1964 roku obóz
połączony z kursem żeglarskim odbył się na półwyspie
Bukowiec, sąsiadującym z położoną na wschodnim brzegu
Jezioraka wsią Wieprz. Dla
uczczenia inauguracji trzeciego obozu żeglarskiego, który
trwał od 1 do 12 lipca, Leszek
Jędrzejczak, instruktor i kierownik obozu, jako pierwszy
postawił nogę na półwyspie
i dostał do przecięcia wstęgę.
Dla powagi wydarzenia uroczystości towarzyszyła ﬂaga
własnej produkcji.
Każdy dzień obozu zaczynała
pobudka o 7:30 oraz poranna
toaleta. Gimnastyka polegała na obieganiu półwyspu.
Chłopcy zaczynali mając brzeg
po prawej, zaś dziewczęta po
lewej stronie. Podczas mijania,
a odbywało się ono na jednym ze wzgórz półwyspu, nie

szczędzono sobie dowcipnych
docinków. Sternicy z poszczególnych łódek, zwani przez
szkolących się załogantów,
„oﬁcerami”, zbudowali port.
Wyglądał mało okazale, bo
stanowiły go dwa kloce drewna
na palach, powiązane drutem.
Szkolenie żeglarskie trwało zawsze około czterech godzin. Po
kolacji odbywał się wieczorny
apel z odczytaniem rozkazu
dziennego. Zadania rozdzielał
Leszek Jędrzejczak, wsławiając
się szczególnie dokuczliwą dla
podwładnych konsekwencją
w egzekwowaniu wydanych
poleceń. Dokonywał na przykład wieczornego albo nawet
nocnego sprawdzania czystości nóg. Jeśli w którymś z namiotów były osoby z nie dość
starannie umytymi nogami,
zarządzał natychmiast zbiórkę. Zadawał różne ćwiczenia
do wykonania w krótkim czasie, z czym wyrwani ze snu
kursanci nie mogli nadążyć.
Wówczas Jędrzejczak dysponował powtórkę, wygłaszając
zawsze te samą kwestię: Nie
zdążyli. I wszystko od początku. Stosował twarde sposoby
wdrażania do dyscypliny przez
solidną pracę i wyrabiania nawyku utrzymania porządku.
Bywało, że pilniczkiem wyskrobywał
mikroskopijnej
wielkości pyłek i załoga musiała dalej szorować pokład
od fortpiku do achterpiku. Po
rejsie, już w MOSW, przy zdawaniu żaglówek, czyszczenie
trwało kilka godzin, a instruktor wciąż był niezadowolony.
W celu zdopingowania załogi
do pracy na jego rozkaz oﬁcerowie musieli wchodzić na
saling. Konsekwencje i rygor
odczuwali zwłaszcza ci, którzy
za regulaminowe przewinienie
musieli ponieść karę, polegającą najczęściej na szorowaniu
osmolonych dymem ogniska
wielkich garnków. Nie było
środków czyszczących. Musiał
wystarczyć piasek. Dobrze jak
traﬁła się cegła Jędrzejczak
zarządzał czyszczenie menażek, i wymagał żeby lśniły jak
lustro. Czyszczenie było zmora obozowiczów, bo jeśli już
się zaczynało, to trwało długo,
gdyż Jędrzejczak uważał, że
menażka jest dopiero właściwie czysta po około dwóch
godzinach szorowania. Gier-
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szewski natomiast dokonywał
przeglądu menażek. Miały
zawsze wisieć na stojakach
i być czyste. Jeśli było inaczej,
przewracał stojak na znak że
coś jest nie tak. Gierszewski
nie ingerował w szkolenie, miał
natomiast oko na wszystko.
Zwłaszcza porządki, na których punkcie miał szczególne
baczenie. Wszędzie musiał być
błysk. Uczestniczył w organizowanie obozów, zdobywając na
nie pieniądze czy niezbędny
sprzęt oraz załatwiał formalności. Bywał zwykle na każdym ale nie pełnił żadnej funkcji. W trakcie obozu odbywało
się wiele zajęć sportowych.
Grano nawet w rugby. Udało
się rozegrać mecz piłkarski pomiędzy kursantami a osobami
funkcyjnymi. Wygrali funkcyjni 3:1, a najlepszy na boisku
okazał się Andrzej Burza, który
szedł do piłki jak „burza”. Podczas obozu rozpoczęto budowę
biska do siatkówki i szczypiorniaka, ale ze względu na brak
czasu place gry nie zostały dokończone. W programie były
ogniska, na które zapraszano
młodzież z innych obozów, była
więc okazja do wspólnego śpiewania.
(…) Ognisko było nadzwyczaj udane. Większość punktów w programie była jak
najbardziej pozytywna. U nas
występował Kazio Górski,
który zaprezentował swoje
niezwykle śmieszne monologi, u nich liryczne i typowo
warszawskie piosenki. Późnym
wieczorem raz jeszcze drzewa
zadrżały od trzykrotnego „hip
hip hura!” i „Żeglarze ahoj!”.
Udaliśmy się do namiotów
dzieląc się wrażeniami (szczególnie dziewczęta) z pobytu
miłych warszawiaków.
Podczas
Deszczu obozowicze zbierali
się w największym z namiotów,
by śpiewając umilać sobie czas
słoty. Jednym z elementów
tradycji było zdobywanie ﬂag
innych obozujących grup. Niestety, takie próby kończyły się
niepowodzeniem, bo posiadanie ﬂagi okazało się już
przeszłością. Nie było czego
zdobywać.
Gierszewski był bardzo
sprawnym organizatorem.
Potraﬁł zdobyć żywność na-

wet kiedy w napotkanej na
trasie wędrówki restauracji
zabrakło obiadów, a sklep
był nieczynny. Podczas rejsu
Jeziorak-Miłomłyn-Miłakowo w 1964 r., który trwał od
14 do 25 lipca, w gospodzie
w Miłomłynie wynegocjował
zastępcze obiady – bułki z kotletem oraz herbatę. W sklepie,
słysząc że sprzedawca nie ma
przyjemności sprzedawania
po zamknięciu, interweniował u miejscowych władz i wywalczył dziesięć bochenków
chleba. Był to nie lada sukces,
zważywszy fakt, że w tamtych
latach nie było łatwo pozyskać produkty żywnościowe.
Na trasie uczestników rejsu
nękały różne niedogodności.
Z noclegami bywało i tak, że
właściciele łąki, przyległej do
brzegu, gdzie akurat przybili
przed zapadnięciem zmroku,
nie godzili się na rozstawianie
namiotów. Trzeba było wówczas spać i szykować posiłek
w łódkach. Częściej zdarzało
się jednak traﬁć na życzliwych,
którzy użyczali żeglarzom stodołę na nocleg, a nawet cały
budynek szkoły. Tak jak w Siemianach, gdzie kierownikiem
wiejskiej podstawówki okazał
się być uczeń liceum i wychowanek Gierszewskiego.
W 1965 r. jeden obóz żeglarski na Jezioraku miał charakter wędrowny, zaś drugi
stacjonarny, odbył się w Sławie nad Jeziorek Sławskim
w województwie lubuskim.
Uczestniczyli w nim tzw. regatowcy, osoby szkolące się na
łódkach wyczynowych. W kolejnym sezonie obóz odbył się
na półwyspie Bukowiec i miał
charakter stacjonarny. Był
i wędrowny na jachtach z Iła-

Fot. Archiwum Andrzeja Musińskiego [FOTMUS Iława]

czyszczenie menażek piaskiem, wodą z jeziora,

Żeglowanie w miejscu dzisiejszego Portu 110, a w tle bloki Starego
Miasta w Iławie – miejsce wręcz nie do poznania
wy przez Miłomłyn do Tardy.
Obóz w 1967 r. miał charakter
wędrownego. Trasa przebiegała od Jezioraka przez kanały,
łączące Jeziorak z innymi jeziorami w okolicach Ostródy
i Starych Jabłonek. Obóz prowadził Andrzej Burza. W 1968
r. obóz stacjonarny odbył się
na Wyspie Lipowej z udziałem
żeglarzy-turystów i członków
grupy regatowej. W latach
1969, 1970 i 1971 obozy organizowano na Jezioraku.
W 1971 r. obozy organizowano
na Jezioraku. W 1971 r. odbyły się trzy, w których łącznie
uczestniczyło 60 osób. Po
zakończeniu szkolenia część
z nich przystąpiła do egzaminu – 12 osób otrzymało patenty sternika, 12 jachtowego
i żeglarza. W 1972 roku obóz

Dyrektor MOSW Iława w latach 1973-1986, Marian Skubij,
w towarzystwie Jerzego Lewandowskiego, członka klubu, żeglarza

zorganizowano na wyspie
Gierczak. Prowadził go Andrzej Burza i Witold Jarecki.
W sezonie żeglarskim w 1974
r. stan członków MOSW wynosił 158 osób, a jego działalność koncentrowała się na
upowszechnianiu żeglarstwa.
Dokonywano naboru nowych
członków spośród uczniów
szkół podstawowych i zajmowano szkoleniem młodzieży
na stopnie żeglarza jachtowego i sternika jachtowego.

Udział w tej formie podnoszenia kwaliﬁkacji i pogłębiania
żeglarskiej oraz zdobywania
dalszych umiejętności wzięło
udział niemal pół setki członków MOSW. Do egzaminu
dopuszczono 24 osoby, z których 18 uzyskało uprawnienia
żeglarza jachtowego, zaś sześć
sternika jachtowego . Zorganizowano półkolonię dla 24
członków MOSW oraz obóz
kajakowy dla młodzieży starszej, uczestniczyło w nim 18
osób, a także obóz żeglarsko-regatowy dla 24 osób. Na
obozie regatowym w Giżycku
przebywało 16 członków klubu, zaś w 15 rejsach szkoleniowych, trwających od dwóch do
trzech dni, brało udział od 15
do 18 osób.
Przez cały lipiec 1974 roku
prowadzono punkt nauki
pływania, z którego skorzystały
184 osoby. Członkowie z sekcji
turystycznej MOSW uczestniczyli w regatach o charakterze
rekreacyjnym z elementami
rywalizacji sportowej. Startowali w największych i najbardziej prestiżowych regatach na
Jezioraku „O Błękitną Wstęgę

Jezioraka” i ogólnopolskich
rejsach żeglarskich „Białe Żagle”. W 1975 r. członkowie sekcji: Leszek Przybysz, Waldemar Treder i Jerzy Laskowski
wygrali zmagania „O Błękitną
Wstęgę Jezioraka”. W latach
1976-1978 w MOS przeszkolono na kursach, obozach
i rejsach 190 osób. Rozwój żeglarstwa turystycznego nastąpił w ośrodku w 1978 r., kiedy
zakupiono po dwa jachty klasy Kormoran i Orion oraz po
jednym Nesh i El Bimbo. Niestety po 3 latach zlikwidowano
sekcje turystyczną ze względu
na brak środków na jej prowadzenie. Na szczęście przerwa była krótka, bo w 1982 r.
do pracy z młodzieżą MOS
wrócił Andrzej Burza. Zrobił
to po otrzymaniu propozycji
od dyrektora Mariana Skubija,
z którym wcześniej poróżnił się
na temat priorytetów w działalności ośrodka.
Jak przebiegały lata 80-te
w MOS Iława? Do przeczytania w następnym wydaniu
Życia Powiatu Iławskiego 31
lipca 2020 r.
Opr. www.powiat-ilawski.pl (M. Rogatty)

Baza żeglarska (MOSW). Na zdjęciu m.in. Stefan Puchniarz, dyrektor
MOSW w latach 1986-1993 oraz Marek Karbowski, dziś znany
trener żeglarstwa

Częstym gościem bazy był w latach 80-tych Jerzy Ciesielski,
ówczesny dyrektor szkoły
w Gardzieniu, zapalony żeglarz,
przyjaciel bazy, uczestnik obozów, regat

Bosman Żebrowski płynie do bazy MOSW
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Fot. Archiwum Powiat Iławski

Kolejne dotacje z Samorządu Województwa dla Starostwa Powiatowego w Iławie
i Gminy Kisielice. Razem to ponad 2,5 mln zł!

Dotację w wysokości ponad 230 tysięcy złotych otrzymała Gmina Kisielice na budowę sali sportowej
z zapleczem i jadalnią, dla osób niepełnosprawnych w miejscowości Goryń w gminie Kisielice

Dotacja w wysokości 2 mln 400 tys. zł przeznaczona jest na budowę Specjalnego Ośrodka SzkolnoWychowawczego wraz z centrum rehabilitacji w Iławie przy ul. Sucharskiego – etap I

Samorząd Województwa w 2020
roku dofinansowuje ze środków Państwowego Funduszu
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych inicjatywy budowlane
służące rehabilitacji, na potrzeby
osób niepełnosprawnych, m.in.
budowę obiektów. 25 maja 2020
r. zarząd Województwa Warmiń-

cząca sejmiku województwa
warmińsko-mazurskiego
w Olsztynie.
- W tym roku następuje kontynuacja realizacji
obydwu inwestycji i także tym razem Samorząd
Województwa wesprze je,
w postaci kolejnych do-

sko-Mazurskiego podjął uchwałę
przyznającą dotacje, którą otrzymało m.in. Starostwo Powiatowe
w Iławie oraz Gmina Kisielice.

P

rzypomnijmy, w 2019
roku Samorząd Województwa doﬁnansował
na terenie naszego powiatu

dwie inwestycje - budowę
Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w kwocie 2 mln 707 tys. 924 zł, natomiast w gminie Kisielice
budowę sali gimnastycznej
w Goryniu, w kwocie 159
tys. 284 zł - mówi Bernadeta Hordejuk, przewodni-

tacji. Starostwu Powiatowemu w Iławie przyznano
kolejną dotację w wysokości 2 mln 400 tys. zł
na budowę Specjalnego
Ośrodka Szkolno-Wychowawczego wraz z centrum
rehabilitacji w Iławie przy
ul. Sucharskiego – etap I.

Dotację w wysokości 236
tys. 972 zł otrzymała także
Gmina Kisielice na budowę
Sali sportowej z zapleczem
i jadalnią, dla osób niepełnosprawnych, w tym dzieci
i młodzieży do rehabilitacji
i rekreacji w miejscowości
Goryń w gminie Kisielice.

Wróciły piesze wycieczki po Iławie
„75 lat polskiej Iławy” - to
tytuł nowego cyklu wycieczek
pieszych po Iławie. Organizują je
regionaliści i radni miejscy: Michał Młotek i Dariusz Paczkowski.
W ten sposób chcą przybliżyć
mieszkańcom Iławy powojenną
historię miasta i powiatu.

1

czerwca 1945 roku władzę w Iławie przejęła
polska administracja.
Pracami Zarządu Miejskiego
kierował od tego dnia Maksymilian Grabowski – pierwszy polski burmistrz Iławy.
W tym roku minęło 75 lat
od tamtego wydarzenia. Dla
Michała Młotka i Dariusza
Paczkowskiego, którzy do
końca 2019 roku zapraszali
mieszkańców Iławy do wycieczek po miejskich ulicach
w ramach cyklu „Historia
jednej ulicy”, jubileusz jest
okazją do przybliżenia iławianom powojennej historii
miasta i powiatu.
Pierwsza wycieczka z nowego cyklu odbyła się 7
czerwca. Zatytułowano ją
„Trudne początki”. – Chcieliśmy w trakcie pierwszego
spaceru opowiedzieć iławianom, jak wyglądało ich miasto zaraz po wojnie - mówi
Michał Młotek. – Iława była
zniszczona co najmniej w 80

procentach, warunki do życia były tu trudne, a mimo to
pojawili się tu pierwsi polscy
osadnicy, którzy zaczęli odbudowywać miasto. To były
właśnie te „trudne początki”,
o których opowiadaliśmy –
dodaje.
W trakcie wyprawy można było poznać historię
pierwszej siedziby Zarządu
Miejskiego. Budynek, w którym znajdowały się biura
Maksymiliana Grabowskiego i pierwszych polskich
urzędników, istnieje zresztą
do dziś. To kamienica przy
ulicy Kościuszki 4. Było
też o dziejach Powiatowego
Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego, Milicji Obywatelskiej, a także o powojennej
historii budynku dzisiejszej
Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika, gdzie początkowo mieścił się szpital.
Regionaliści przytoczyli też
wspomnienia pierwszych
powojennych osadników.
Najwięcej miejsca podczas
pierwszej wycieczki poświęcono jednak postaci pierwszego polskiego burmistrza
Iławy. Wiadomo, że gdy traﬁł nad Jeziorak w kwietniu
1945 roku, był już doświadczonym urzędnikiem. Z relacji pierwszych powojennych

Tak wyglądał fragment dzisiejszej ulicy Niepodległości niedługo po
wojnie. W tle widać zachodnie skrzydło ratusza (po lewej) i wieżę
nieistniejącego kościoła katolickiego (środek zdjęcia)
mieszkańców wynika, że był
sprawnym organizatorem.
Wykorzystywał swoje przedwojenne i wojenne kontakty,
by ściągać do Iławy fachowców i doświadczonych urzędników. To dlatego Iława podniosła się z gruzów szybciej,
niż inne okoliczne miasta.
W 1948 roku Grabowski
został jednak odwołany
z funkcji burmistrza Iławy.
Po konﬂikcie z przedstawicielami władzy komunistycznej
traﬁł do aresztu, później wyjechał z Iławy i nigdy więcej
tu nie wrócił.
Wycieczka „Trudne początki” wprowadziła mieszkańców w tematykę kolejnych

wypraw. – Zaraz po wakacjach opowiemy iławianom
o powojennej historii kolejnictwa i roli kolejarzy w odbudowie Iławy – informuje
Dariusz Paczkowski. – Jedną
wyprawę poświęcimy odbudowie Starego Miasta, wyruszymy też szlakiem pierwszych powojennych sklepów,
restauracji i hoteli – dodaje.
Jak przyznają regionaliści,
powojenna historia Iławy jest
niezwykle ciekawa. Iławianie,
szczególnie młode pokolenia,
niewiele jednak wiedzą o tym
okresie. Wciąż jednak jest
szansa, by porozmawiać i spisać wspomnienia pierwszych
powojennych mieszkańców.

W wycieczce wziął udział Michał Krysztofiak, autor fan-page’a
„Iława z drona”. W trakcie wyprawy obowiązywał reżim sanitarny.
Uczestnicy byli zobowiązani do zakrycia ust i nosa i utrzymywania
bezpiecznych odległości
Dużo ciekawych informacji
znajduje się też w archiwach,
także domowych. Osoby,
które chciałyby się podzielić
zdjęciami lub wspomnieniami, mogą to zrobić w trakcie
kolejnych wycieczek. Z kolei
osoby zainteresowane powojenną historią Iławy informacje na ten temat znajdą już
teraz w internetowej audycji
„Kronika zaginionego miasta”, która dostępna jest na
platformie Podcasty Google.
Dostępnych jest na tę chwilę
pięć odcinków podcastu.
Michał Młotek i Dariusz
Paczkowski od 2015 do 2019
roku organizowali wycieczki

po iławskich ulicach. Koncepcja „Historii jednej ulicy”
przyjęła się w wielu miastach
w Polsce, a organizatorów
wielokrotnie nagradzano.
Traﬁła do nich nagroda Generalnego Konserwatora Zabytków za najlepszy krajowy
projekt edukacyjny, odznaczenia od Ministra Kultury
i Dziedzictwa Narodowego
a ostatnio tytuły „Twórca
Wizerunku Iławy”. Wycieczki, jak sami przyznają, to nie
tylko okazja do przybliżenia
mieszkańcom historii Iławy,
ale też do rozmów z iławianami na różne tematy, nie
tylko historyczne.
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T

ak to już jest, że mało
wiemy o sobie, zwłaszcza
jeśli sięgnąć w dalszą przeszłość, a kryje się tam wiele
ciekawostek, niespodzianek.
Jedną z nich jest niewątpliwie fragment historii życia
Krzysztofa Pietrzykowskiego,
wieloletniego burmistrza Susza. Jako 27 - letni chłopak,
pracujący wówczas w Przedsiębiorstwie Budownictwa
Komunalnego w Nowym
Mieście Lubawskim, uczestniczył aktywnie w narodzinach „Solidarności”. Budował
on struktury „Solidarności”
w 1980 roku w Nowym Mieście Lubawskim – stał na czele
Komisji Zakładowej, co zostało odnotowane m.in. w ówczesnej toruńskiej (NML należało
w tamtych lata do województwa toruńskiego) prasie „Wiadomości Komunalne”. Jak
wspomina ten czas?
- To fragment mojego życia,
ale bardzo ważny, patrząc
dziś, z perspektywy czasu –
mówi Krzysztof Pietrzykowski. – Byłem przed 30-tką,
pełen energii, bojowo nasta-

wiony, chcący coś zmieniać
w swoim otoczeniu. Nie było
to wtedy łatwe, bo ludzie się
po prostu bali, przeróżnych
konsekwencji, zainteresowania ze strony władzy. A trzeba
powiedzieć, że władzy się to
bardzo nie podobało. To były
początki podnoszenia głowy
przez pracowników. Potem
niestety przyszedł stan wojenny, który zrujnował nadzieję,
która jednak powróciła ze
zdwojoną siłą z początkiem
lat 90-tych, kiedy byliśmy już
w wolnym, demokratycznym
kraju. Wtedy już było dużo
łatwiej wykrzyczeć swoje zdanie. Wracając jednak do roku
1980, to trzeba powiedzieć, że
był to czas ponury, siermiężny. Kiedy wyjeżdżałem na
spotkania związane z działalności „Solidarności” moja
żona za każdym razem, drżała
o mnie, bała się, że nie wrócę.
Mieliśmy w domu wówczas
malutką córeczkę. Nie byłem
zupełnie wolny od strachu,
wszystko wtedy mogło się
wydarzyć. Czy stosowano
wobec mnie prowokacje? Tak.
Pamiętam taką sytuację, kiedy
jechaliśmy autem z oﬁcjelami
i w drodze zatrzymywano się,
proponowano mi alkohol.
Krótko mówiąc, próbowano mnie upić, żebym pijany
przyjechał do pracy, co było-

Fot. www.triathlon.susz.pl

Krzysztof Pietrzykowski jest
burmistrzem Susza od 2010 r.

Krzysztof Pietrzykowski, burmistrz Susza tworzył struktury
„Solidarności” w 1980 roku

Mandat delegata Krzysztofa Pietrzykowskiego
by kompromitacją i pretekstem do innych kroków z ich
strony. Szybko zorientowałem
się, co jest grane… Po kilku
latach dowiedziałem się także, że Służba Bezpieczeństwa
w Suszu interesowała się moją
osobą, zbierała na mój temat
materiały, opinie. W 1986 roku
założyłem swoją działalność,
a potem zaangażowałem się
w pracę samorządową i tak
jest do dziś.

Fot. Archiwum prywatne Krzysztofa Pietrzykowskiego

Fot. Urząd Miejski w Suszu

CIEKAWOSTKI O SAMORZĄDOWCACH Z POWIATU IŁAWSKIEGO

Okładka „Wiadomości
Komunalnych” z 1981 r.

O Krzysztofie Pietrzykowskim
Życie zawodowe Krzysztofa
Pietrzykowskiego związane było
z inwestycjami i budownictwem
i samorządem. Ukończył szkołę

Pamiątkowy wycinek z gazety z 1981 r. a w nim notatka o narodzinach
Solidarności i Krzysztofie Pietrzykowskim
zawodową, technikum, a następnie
Politechnikę Gdańską na Wydziale
Elektrotechniki i Automatyki, a
także w Warszawie studia podyplomowe na kierunku zarządzanie
i finansowanie infrastrukturą
drogową. Początkowo pracował
w Iławskim Przedsiębiorstwie
Budowlanym. Był także zastępcą

dyrektora Powiatowego Zarządu
Dróg w Iławie. Przez osiem lat był
radnym w Suszu, zaś przez jedną
kadencję przewodniczył Radzie
Miejskiej w Suszu. Po wyborach
w 2010 roku objął funkcję burmistrza miasta i gminy Susz i urząd
ten sprawuje już czwartą kadencję.
www.powiat-ilawski.pl (M.Rogatty)

Elektroniczna rekrutacja do szkół ponadpodstawowych powiatu iławskiego ruszyła 15 czerwca
Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych powiatu iławskiego
odbywać się będzie poprzez
stronę internetową
https://nabor.pcss.pl/ilawa.
Od 15 czerwca, elektronicznie,
można przesłać wniosek wraz
z załącznikami – informuje
Renata Motylińska, dyrektor
Wydziału Edukacji, Kultury,
Sportu i Promocji Starostwa
Powiatowego w Iławie.
Drodzy Rodzice
i Ósmoklasiści!
Wkrótce w Waszym życiu
zacznie się nowy etap – nauka w szkole ponadpodstawowej. Może on potrwać trzy
lata (szkoły branżowe), cztery
lata (licea) lub nawet pięć lat
(technika). To, gdzie i w jaki
sposób uczeń je spędzi, zależy w dużej mierze od podjętej
teraz decyzji.

Rekrutacja
Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych powiatu iławskiego odbywać się będzie
poprzez stronę internetową
https://nabor.pcss.pl/ilawa
Od 15 czerwca, elektronicznie, będzie można przesłać
wniosek wraz z załącznikami.
Mamy nadzieję, że ten sposób naboru zagwarantuje
sprawne i przede wszystkim
bezpieczne złożenie dokumentów do wybranych szkół.
Jak wybrać szkołę i oddział
(klasę)?
Wybór szkoły ponadpodstawowej to odpowiedzialna
decyzja. Uczeń powinien tę
decyzję podjąć rozważnie,
biorąc pod uwagę swoje zainteresowania i zdolności.
Pomocy i porady może szukać
u swoich rodziców (opiekunów). Może także skorzystać

z konsultacji z wychowawcą,
doradcą zawodowym, pedagogiem szkolnym. Warto jeszcze raz zapoznać się
z informacjami dotyczącymi
oferty poszczególnych szkół,
które znaleźć można na ich
stronach internetowych oraz
na stronie naboru (zakładka Informator).
ZESPÓŁ SZKÓŁ
OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH
IM. S. ŻEROMSKIEGO
W IŁAWIE
ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. BOHATERÓW
WRZEŚNIA 1939 ROKU W IŁAWIE:
ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. KONSTYTUCJI
3 MAJA W IŁAWIE:
ZESPÓŁ SZKÓŁ W LUBAWIE:
ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. IRENY
KOSMOWSKIEJ W SUSZU:

W naborze elektronicznym
można wybrać dowolną liczbę
oddziałów (klas) z maksymalnie trzech szkół ponadpodstawowych Powiatu Iławskiego.
Na pierwszym miejscu należy
wpisać tę szkołę i klasę, w której ósmoklasista najbardziej
chciałby się uczyć. Będzie to
szkoła tzw. pierwszego wyboru, do której traﬁ wniosek.
Jeśli do wybranego oddziału będzie bardzo dużo
chętnych a uczniowi zabraknie punktów, aby rozpocząć
tam naukę, to jego wniosek
będzie rozpatrywany w kolejnej, wskazanej we wniosku klasie lub w szkole, którą
wybrał jako drugą, trzecią.
Przypominamy ważne terminy!
Złożenie wniosków o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej:

15 czerwca – 10 lipca
2020 r.
Dostarczenie świadectwa
ukończenia szkoły podstawowej:
26 czerwca – 10 lipca 2020
r. do godz. 15.00
Uzupełnienie wniosku o
przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o zaświadczenie
o wyniku egzaminu ósmoklasisty:
31 lipca – 4 sierpnia 2020 r.
Podanie listy kandydatów
zakwaliﬁkowanych i niezakwaliﬁkowanych:
12 sierpnia 2020 r.
Potwierdzenie woli przyjęcia do szkoły
13 – 18 sierpnia 2020 r.
do godz. 15.00 – jeśli uczeń
dostał się do jednej z wybranych przez siebie szkół, musi
do niej dostarczyć podpisany
wniosek, oryginał świadectwa ukończenia szkoły pod-

stawowej, zaświadczenia o
wynikach egzaminu ( jeżeli
nie przekazał tych dokumentów wcześniej – elektronicznie). W ten sposób
potwierdzi swoją wolę nauki
w tej szkole.
Ogłoszenie listy kandydatów przyjętych i kandydatów
nieprzyjętych
19 sierpnia 2020 r. do godz.
14.00

Informacje o tym, do
której szkoły i oddziału
(klasy) kandydaci zostali
zakwalifikowani/przyjęci
udostępnione będą na
stronach internetowych
szkół oraz bezpośrednio
w szkołach.
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590 tegorocznych maturzystów ze szkół powiatu
iławskiego przystąpiło do egzaminu dojrzałości
We wszystkich szkołach
w powiecie iławskim w poniedziałek 8 czerwca rozpoczęły
się matury. Ostatni egzamin
odbył się natomiast w piątek
26 czerwca. Dyrekcja placó-

wek zapewnia, że egzamin
dojrzałości odbył się z zachowaniem wszelkich wymogów
sanitarnych, według procedur.
Przystąpiło do niego 590
tegorocznych maturzystów.

Zespół Szkół
Ogólnokształcących
im. S. Żeromskiego w Iławie
– 166 tegorocznych maturzystów przystąpiło do
egzaminy dojrzałości w na-

szej szkole. Byliśmy dobrze
przygotowani do przeprowadzenia matury w sytuacji panującej epidemii
– zapewniał Roman Groszkowski, dyrektor placówki.
– Wymagało to przygotowania odpowiednich gabarytowo sal, które pozwoliły na
umieszczenie ławek tak aby
młodzież zachowała dystans
1,5 m od siebie oraz powołanie większej liczby komisji. Maturzyści wchodząc do
sali musieli mieć na twarzy
maseczkę, którą po zajęciu
miejsca mogli zdjąć. Zakładali ją ponownie w momencie, gdy chcieli o coś spytać
członka komisji. Podobnie
komisja, wszyscy wchodzili w maseczkach, które
po zajęciu miejsc mogli
zdjąć oraz w rękawiczkach
przez cały czas trwania
egzaminu. Młodzież podzielona była na 3 grupy,
które weszły do sal innym
wejściem, gdzie znajdowała
się osobna szatnia i toalety.
Wszędzie oczywiście do
dyspozycji były płyny do
dezynfekcji rąk. Pracownicy szkoły nadzorowali wejście i wyjście z sal. Nie było
możliwości grupowania się
w pomieszczeniach oraz
w okolicy szkoły. W liceum

O G Ł O S Z E N IE
Starosta Powiatu Iławskiego ogłasza przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości
stanowiących własność Skarbu Państwa

Lp.

1.

2.

Oznaczenie
nieruchomości

Opis
nieruchomości

Działka Nr 188/3
o pow. 0,1609 ha
oraz udział 1/4 cz.
w działce Nr 188/7
o pow. 0,1192 ha,
obręb Siemiany,
Gmina Iława,
Księga wieczysta
Nr EL1I/
00031758/1

Nieruchomość
gruntowa
niezabudowana
wraz z udziałem
¼ części w drodze
wewnętrznej.
Zlokalizowana jest
we wsi Siemiany,
poza jej
zabudową,
w odległości około
1 km od centrum
wsi.
W sąsiedztwie
nieruchomości,
wzdłuż drogi
gminnej przebiega
sieć energetyczna,
wodociągowa
i kanalizacyjna.
Powierzchnia
działki jest płaska
i regularna.
Działka jest
zadrzewiona
i zakrzewiona
samosiewami
brzozy o wieku
około 20 lat.

Działka Nr 188/4
o pow. 0,1370 ha
oraz udział 1/4 cz.
w działce Nr 188/7
o pow. 0,1192 ha,
obręb Siemiany,
Gmina Iława,
Księga wieczysta
Nr EL1I/
00031758/1

3.

Działka Nr 188/5
o pow. 0,1426 ha
oraz udział 1/4 cz.
w działce Nr 188/7
o pow. 0,1192 ha,
obręb Siemiany,
Gmina Iława,
Księga wieczysta
Nr EL1I/
00031758/1

4.

Działka Nr 188/6
o pow. 0,1951 ha
oraz udział 1/4 cz.
w działce Nr 188/7
o pow. 0,1192 ha,
obręb Siemiany,
Gmina Iława,
Księga wieczysta
Nr EL1I/
00031758/1
•

Przeznaczenie
w miejscowym
planie
zagospodarowania
przestrzennego

Cena
wywoławcza

Wysokość
wadium

Postąpienie

Godzina
przetargu

Teren zabudowy
mieszkaniowej
jednorodzinnej

50.000,- zł
(w tym 23%
VAT)

10000,- zł

500,- zł

9.00

Teren zabudowy
mieszkaniowej
jednorodzinnej

45.000,- zł
(w tym 23%
VAT)

9000,- zł

450,- zł

9.30

Teren zabudowy
mieszkaniowej
jednorodzinnej

46.000,- zł
(w tym 23%
VAT)

9200,- zł

460,- zł

10.00

Teren zabudowy
mieszkaniowej
jednorodzinnej

58.000,- zł
(w tym 23%
VAT)

11600,- zł

580,- zł

10.30

Wadium w pieniądzu należy wnieść do dnia 3 sierpnia 2020 r. na konto Starostwa Powiatowego w Iławie:
BNP Paribas Bank Polska SA 55 2030 0045 1110 0000 0166 8970

UWAGA! Decyduje data wpływu na

konto
•

Przetarg odbędzie się w dniu 7 sierpnia 2020 r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Iławie przy ul.
Andersa 2a, sala Nr 1.

•

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

•

Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferował, co
najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

•

Uchylenie się osoby, która wygrała przetarg od podpisania umowy notarialnej w określonym terminie spowoduje

Szczegółowe informacje można uzyskać w pokoju 323 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Iławie
lub pod numerem tel. (0-89)6490763.
Ogłoszenie zostało zamieszczone na stronie internetowej http://bip.powiat-ilawski.pl.

Fot. pixabay.com

przepadek wadium.

ostatni egzamin maturalny
odbywał się 26 czerwca.
Zespół Szkół im. Bohaterów
Września 1939 Roku w Iławie
– 154 tegorocznych maturzystów przystąpiło do
egzaminu dojrzałości w naszej szkole – mówi Elżbieta
Gościńska, dyrektor szkoły.
– Matura odbyła się w 3 salach, z zachowaniem wszelkich procedur sanitarnych,
o czym zostali poinformowani wszyscy maturzyści.
Uruchomionych było 5 odrębnych wejść do budynku.
Na stronie internetowej
szkoły zamieszczono graﬁkę,
która dokładnie wskazywała
jakie klasy, do jakiego wejścia
mają się kierować. Ostatni
egzamin w naszej szkole odbył się 24 czerwca.
Zespół Szkół w Lubawie
– 138 tegorocznych maturzystów przystąpiło do egzaminu dojrzałości – mówi
Anna Empel, dyrektor szkoły.
– Odbył się on w trzech salach, do każdej z nich wyznaczone było osobne wejście.
Wszyscy maturzyści otrzymali dokładne instrukcje co do
procedur, wszelkich zabezpieczeń. Szkoła była w pełni
przygotowana do przeprowa-

dzenia egzaminu maturalnego. Ostatni egzamin odbył się
24 czerwca.
Zespół Szkół im. Konstytucji
3 Maja w Iławie
– Do egzaminu dojrzałości
przystąpiło 96 tegorocznych
maturzystów. Przygotowano
kilka sal, które pozwoliły na
zachowanie wymaganego
dystansu – mówi Izabela
Klonowska, dyrektor szkoły. – Dostępnych było sześć
odrębnych wejść, wszystkie
nadzorowane przez pracowników szkoły. Młodzież
o wszystkich wymaganiach
i procedurach była poinformowana. Ostatni egzamin
w naszej szkole odbył się
26 czerwca.
Zespół Szkół im. Ireny
Kosmowskiej w Suszu
– Do egzaminu dojrzałości
przystąpiło w naszej szkole
36 tegorocznych maturzystów – mówi Beata Szczepaniak-Furman, dyrektor
szkoły. – Egzamin odbył się
w jednej sali, z zachowaniem
wszystkich procedur, o czym
młodzież została poinformowana. Ostatni egzamin
w naszej szkole odbył się
19 czerwca.
www.powiat-ilawski.pl (M.Rogatty)

