POWIATU

¿\FLH

,AWSKIEGO

gazHWDEHzpïDtna

26 marca 2021 roku

Fot. archiwum PCPR

Mimo pandemii 4 dzieci
z powiatu iławskiego
znalazło
rodziny adopcyjne!

Pandemia Covid – 19 wprowadziła całkowite zmiany w funkcjonowaniu właściwie wszystkich sfer naszego życia, także tego
rodzinnego. Okres świąt zbliża rodzinę do siebie i jest szczególny, także dla dzieci z rodzin zastępczych i rodzinnych domów
dziecka. Tam najmłodsi potrzebują wyjątkowej troski i uwagi. Jednym z bardzo szerokich obszarów działania, zapewnienia pomocy
i wsparcia Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Iławie jest właśnie piecza zastępcza. W powiecie iławskim funkcjonują
4 rodzinne domy dziecka oraz 103 rodziny zastępcze. str. 2 i 3
WIELKANOC 2021
Życzenia Wielkanocne
Starosta Powiatu Iławskiego Bartosz Bielawski
oraz Przewodniczący
Rady Powiatu Iławskiego
Marek Borkowski składają
wszystkim mieszkańcom
powiatu życzenia zdrowych
i spokojnych Świąt Wielkanocnych.

• str. 3 GOSPODARKA
Samorząd powiatu wdraża
innowacyjny model obsługi
inwestorów
Zdaniem ekspertów budowa drogi
ekspresowej S5 przez teren powiatu iławskiego może być impulsem
do napływu nowych inwestycji
prywatnych. Tę szansę chce wykorzystać samorząd powiatu.

• str. 4 ORGANIZACJE POZARZĄDOWE
Pozarządowo z myślą o mieszkańcach Powiatu Iławskiego
Aktywność mieszkańców oraz tworzonych przez nich grup obywatelskich
(nieformalnych) oraz organizacji
pozarządowych jest jednym z głównych warunków rozwoju lokalnego.
Jedną z form działań aktywizujących
jest uruchomienie ośrodka wspierania
sektora pozarządowego.

• str. 23
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PCPR: Sytuacja rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka w powiecie iławskim
Pandemia Covid – 19 wprowadziła całkowite zmiany w funkcjonowaniu właściwie wszystkich sfer
naszego życia. Jednym z bardzo
szerokich obszarów działania,
zapewnienia pomocy i wsparcia
Powiatowego Centrum Pomocy
Rodzinie w Iławie jest piecza
zastępcza. W powiecie iławskim
są 4 rodzinne domy dziecka oraz
103 rodziny zastępcze.

D

otyczy ona wychowanków i osób pełniących
funkcję rodzin zastępczych, rodzinnych domów
dziecka, a także wychowanków Domu dla Dzieci Powiatu Iławskiego w Kisielicach.
Zmiany związane z naszą pracą dokonywały się sukcesywnie, epidemia nie wstrzymuje realizacji orzeczeń sądów
o umieszczeniu dzieci w pieczy zastępczej, co oznacza, że
zarówno do pieczy rodzinnej,
jak i instytucjonalnej wciąż
traﬁają dzieci.
Czas izolacji nie wpływa korzystnie na funkcjonowanie
rodzin wieloproblemowych.
Z naszych obserwacji wynika, że
nawet spowodował piętrzenie
się różnego rodzaju problemów,
które połączone z utrudnionym
dostępem do specjalistycznego
wsparcia z zewnątrz, stworzyły
konieczność podejmowania
działań związanych z umieszczaniem większej liczby dzieci
w pieczy zastępczej.

Pomimo epidemii
Powiatowe Centrum
Pomocy Rodzinie
w Iławie umożliwia
konsultacje
psychologiczne
i pedagogiczne
zarówno osobiste,
jak też telefoniczne.
Działa również Ośrodek
Interwencji Kryzysowej.
Zarówno w Domu dla Dzieci Powiatu Iławskiego w Kisielicach, jak też w rodzinach
zastępczych i rodzinnych
domach dziecka przebywa
jednocześnie od kilku do
kilkunastu wychowanków.
Fakt pobytu na niewielkiej
przestrzeni dzieci i młodzieży
z różnych rodzin, z różnymi
problemami emocjonalnymi,

Dom dla Dzieci Powiatu Iławskiego w Kisielicach
połączony z zamknięciem,
odizolowaniem od innych
rówieśników, osób bliskich,
powoduje liczne kryzysy i konﬂikty. Praca psychologów i pedagogów w związku z tym jest
obecnie bardzo intensywna,
ukierunkowana w dużej mierze na niwelowanie tych trudności, problemów, lęków, ale
też na profesjonalne wsparcie
w konﬂiktowych sytuacjach.
Ponadto bardzo dużym wyzwaniem dla osób sprawujących pieczę zastępczą jest łączenie licznych, codziennych
obowiązków z dodatkowymi
obowiązkami, jakie narzuca
zdalna edukacja. Konieczna
jest codzienna motywacja
wychowanków do nauki
zdalnej, do odrabiania lekcji.
Organizacja nauki zdalnej
w tym samym czasie dla kilkorga podopiecznych, a niejednokrotnie w rodzinach zastępczych również dla własnych
dzieci, jest bardzo istotnym
problemem. Brakowało odpowiedniego sprzętu i czasu,
który trzeba rozdysponować
pomiędzy wszystkich wychowanków. Często transfer Internetu bywa niewystarczający do
ilości dzieci jednocześnie korzystającej z połączenia on-line. Większość dzieci oczekuje
pomocy przy odrabianiu lekcji,
dlatego rodziny zastępcze i wychowawcy w placówce muszą
na bieżąco śledzić program
z każdego przedmiotu na poziomie różnych klas. Zatem
stojąc przed tymi wyzwaniami
rodziny zastępcze i rodzinne
domy dziecka, a także Dom
dla Dzieci Powiatu Iławskiego w Kisielicach przeorganizowały pracę dostosowując ją
do obecnych warunków.
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Iławie na

w okresie epidemii

zacji zadań przez rodziny zastępcze i placówkę zakupiono
środki ochrony indywidualnej, tj. maseczki (12 487 szt.),
rękawiczki (33 900 szt.), środki dezynfekujące (381 litrów).
W nieodpłatne użytkowanie
przekazano rodzinom zastępczym i rodzinnym domom
dziecka 176 komputerów oraz
61 urządzeń wielofunkcyjnych.
Diagnozę potrzeb w ww. zakresie, a także bezpośrednią pracę
związaną z zawieranymi umowami użyczenia sprzętu i faktycznego przekazania sprzętów
rodzinom zastępczym dokonywali pracownicy Zespołu Pieczy Zastępczej PCPR, którzy
aktualnie monitorują też wykorzystywanie powierzonego
sprzętu.

COVID-19” Powiat

Pomimo trwającej

Iławski podjął decyzję

epidemii Powiatowe

o zaangażowaniu się

Centrum Pomocy

w działania w ramach

Rodzinie wraz

tego projektu.

z Elbląskim

bieżąco monitoruje sytuację
związaną z powyższymi problemami i stara się wspierać wychowanków, rodziny
zastępcze, wychowawców
w realizacji ich obowiązków.

W związku
z pojawieniem
się możliwości
uczestnictwa
w projekcie „Wsparcie
dzieci umieszczonych
w pieczy zastępczej

Głównym celem projektu
było zapobieganie i ograniczanie negatywnych skutków wystąpienia COVID-19 w obszarze
pieczy zastępczej. W ramach
pomocy w organizacji zdalnego
nauczania, wsparcie w formie
sprzętu komputerowego, urządzeń wielofunkcyjnych, sprzętu audiowizualnego (tablice
multimedialne z projektorem,
telewizory, odtwarzacze DVD)
otrzymały dzieci przebywające
w rodzinach zastępczych na terenie Powiatu Iławskiego oraz
w Domu dla Dzieci Powiatu
Iławskiego w Kisielicach. Ponadto w ramach tego samego
projektu dla bezpiecznej reali-

Stowarzyszeniem
Wspierania Inicjatyw
Pozarządowych
prowadzi projekt
pt. „Powiat Iławski
Stawia na Rodzinę”,
który będzie trwał
do sierpnia 2021 r.
Celem projektu jest zwiększenie dostępności do usług
społecznych ukierunkowa-

nych na podniesienie aktywności społecznej i poprawę
sytuacji rodzinnej 120 osób
z rodzin zastępczych z powiatu iławskiego, a także
z rodzin biologicznych i dzieci biologicznych z rodzin
zastępczych. Dla każdego
uczestnika została przygotowana ścieżka wsparcia
obejmująca przynajmniej
trzy typy wsparcia: dla dorosłych przygotowano warsztaty psychologiczne (grupowe),
doradztwo psychologiczne
(indywidualne), doradztwo
pedagogiczne, doradztwo
terapeutyczne, natomiast
dla dzieci przygotowano
indywidualna diagnozę psychologiczną, zajęcia socjoterapeutyczne – zajęcia na
świetlicy, kreatywne sposoby
spędzania czasu wolnego tj.
zajęcia plastyczne, muzyczne, kulturalne, edukacyjne,
rekreacyjne, robotyka, dietetyka, media społecznościowe,
integracja ze środowiskiem –
zajęcia na świetlicy. Zajęcia
grupowe odbywają się tylko
wtedy gdy jest to bezpieczne
i zgodne z wytycznymi obowiązującymi w całej Polsce.
W projekcie biorą udział
niezawodowe i spokrewnione rodziny zastępcze (rodzice zastępczy, dzieci przebywające w pieczy zastępczej,
otoczenie danej rodziny –
dzieci biologiczne rodziców
zastępczych). W poprzednim
roku Projekt zagwarantował
uczestnikom trzydniowy wyjazd integracyjny do Ośrodka
Wypoczynkowego w Jachrance k/Warszawy oraz nietuzinkowe i rozbudzające pasje
półkolonie letnie dla dzieci.
Dzieci mają zapewnioną
opiekę wykwaliﬁkowanej,
specjalistycznej kadry, oryginalne scenariusze zajęć,
wyjścia na plażę, boisko
sportowe, pyszne posiłki
i niepowtarzalną atmosferę
sprzyjającą ich rozwojowi
i nawiązywaniu przez nich
przyjaźni. Nie zapominając
o dobrej zabawie, zadbano
o zapewnienie bezpieczeństwa dzieci i odpowiednie
warunki do panującej sytuacji epidemicznej.
Pracę
koordynatorów
opartą wcześniej głównie
na bezpośredniej, osobistej
relacji, komunikacji z rodzinami zastępczymi i dziećmi
umieszczonymi w rodzinach
utrudniły
ograniczenia
związane ze stanem epidemii. Zamknięcie instytucji
ograniczyło
współpracę,
bezpośrednie pozyskiwanie

Czym jest Rodzina zastępcza?
Rodzina zastępcza – forma opieki
nad małoletnim dzieckiem, którego
biologiczni rodzice są nieznani
albo pozbawieni władzy rodzicielskiej lub którym ją ograniczono.
Nie można ustanowić rodziny
zastępczej dla dziecka, którego
przynajmniej jeden z rodziców ma
pełnię władzy rodzicielskiej.
Zgodnie z polskim prawem rodziną
zastępczą może zostać małżeństwo
lub osoba samotna. Muszą przy
tym spełniać następujące warunki:
1. dają rękojmię należytego sprawowania pieczy zastępczej
2. nie były nigdy pozbawione
władzy rodzicielskiej (władza rodzicielska nie była im ograniczona ani
nie jest zawieszona);
3. wypełniają obowiązek alimentacyjny – w przypadku gdy taki
obowiązek w stosunku do nich
wynika z tytułu egzekucyjnego;
4. nie są ograniczone w zdolności
do czynności prawnych;
5. są zdolne do sprawowania
właściwej opieki nad dzieckiem, co
zostało potwierdzone zaświadczeniami o braku przeciwwskazań
zdrowotnych do pełnienia funkcji
rodziny zastępczej lub prowadzenia
rodzinnego domu dziecka, wystawionymi przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej;
6. przebywają na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej;
7. zapewnią odpowiednie warunki
bytowe i mieszkaniowe umożliwiające dziecku zaspokajanie jego
indywidualnych potrzeb, w tym: *
rozwoju emocjonalnego, fizycznego i społecznego, * właściwej
edukacji i rozwoju zainteresowań,
* wypoczynku i organizacji czasu wolnego;
8. nie były skazane prawomocnym
wyrokiem za umyślne przestępstwo
lub umyślne przestępstwo skarbowe;
9. (w przypadku rodziny zastępczej
niezawodowej) co najmniej jedna
osoba tworząca tę rodzinę musi
posiadać stałe źródło dochodów.
Wyróżnia się następujący podział
rodzin zastępczych:
rodzina zastępcza
— spokrewniona (wstępni lub
rodzeństwo dzieci)
— niezawodowa
— zawodowa, a w tym: * pełniąca
funkcję pogotowia rodzinnego
(opieka doraźna przez okres
do 4 miesięcy (w przypadkach
określonych w ustawie przedłużony
do 8) nad maksymalnie 3 dzieci
naraz; * specjalistyczna (dzieci
niepełnosprawne, małoletnie matki
z dziećmi, dzieci na podstawie
ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich).
2. rodzinny dom dziecka (maksymalnie 8 dzieci).
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informacji, organizowanie
pomocy specjalistycznej, realizowanie postępowań adopcyjnych. Pojawiły się nowe
obszary, w których rodziny
zastępcze potrzebowały pomocy i wsparcia. Dotychczasowa praca koordynatorów
została przeorganizowana
i dostosowana do panujących
warunków epidemicznych.
Pomimo obostrzeń, jeżeli
tylko jest to możliwe, a też
i konieczne, koordynatorzy,
przestrzegając wszelkich zasad bezpieczeństwa i zaleceń
w warunkach pandemii, pracują w terenie, odwiedzają
rodziny w środowiskach ich
zamieszkania, spotykają się
w Powiatowym Centrum
Pomocy Rodzinie w Iławie.
Stworzone zostały procedury: pracy w środowiskach
przez pracowników Zespołu
Rodzinnej Pieczy Zastępczej,
bezpieczeństwa podczas posiedzenia zespołu ds. okresowej oceny sytuacji dziecka
umieszczonego w rodzinie
zastępczej/rodzinnym domu
dziecka oraz oceny rodziny,
przeprowadzania
badań
psychologicznych. W tym
miesiącu
przystąpiliśmy
do szczepień pracowników
przeciw COVID-19, osoby
zainteresowane
przyjęły
pierwszą dawkę, kolejne
zaplanowane są na maj
i czerwiec. Z możliwości
szczepienia skorzystały też
rodziny zastępcze zawodowe i rodzinne domy dziecka,
osoby zatrudnione do pomocy w tych rodzinach oraz
wychowawcy z Domu dla
dzieci Powiatu Iławskiego
w Kisielicach.

GAZETA IŁAWSKA
tel. 89 648 77 36
REDAKTOR WYDANIA
Mateusz Partyga
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Pomimo utrudnień
związanych
z występowaniem
epidemii dzięki
ogromnemu
zaangażowaniu
pracowników PCPR
i rodzin zastępczych
udało się doprowadzić
do finału procesy
adopcyjne dla 4 dzieci.
Dzieci znalazły cudowne
rodziny adopcyjne.
W sposób szczególny należy
podkreślić, iż w 2020 r. po raz
pierwszy od wielu lat, zmarło
aż 7 osób sprawujących pieczę
zastępczą (rodziny zastępcze
spokrewnione i niezawodowe),
w tym również osoby chorujące na COVID-19. W wyniku
tych zdarzeń dla 4 wychowanków konieczne było pilne znalezienie nowych rodzin
zastępczych, dzieci zostały
umieszczone w odpowiedniej
pieczy zastępczej.
Stan pandemii, który mamy
obecnie, wymógł od rodzinnej
i instytucjonalnej pieczy zastępczej oraz od nas niestandardowych działań, na które nikt
nie był przygotowany. Trudne
warunki związane z epidemią
utrudniają, ale nie uniemożliwiają pracy pracownikom
PCPR, zapewniamy dzieciom
w pieczy opiekę i wychowanie,
przede wszystkim w profesjonalnie przygotowanych rodzinnych i instytucjonalnych formach pieczy zastępczej, dzieci
są zaopiekowane, mają warunki
do realizacji nauki, możliwość
wypoczynku, bezpieczne w swoich rodzinach, jak też w naszym
Domu dla Dzieci Powiatu Iławskiego, ze wsparciem w każdej
sytuacji merytorycznej kadry
i specjalistów.
Przygotowała:
Joanna Mazurkiewicz, PCPR Iława

KONTAKT DO PCPR:
Telefon: 89 649 04 50,
E-mail: sekretariat@pcprilawa.pl
Adres: 14-200 Iława, Andersa 12

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

Ku chwale… i z korzyścią dla mieszkańców

Z

goda buduje – niezgoda podsuwa genialne
i błyskotliwe pomysły.
Miłą niespodzianką było
postawienie przez pana
burmistrza Lubawy tablic
informacyjnych przy powiatowych drogach. To dobry
kierunek w relacji między
samorządami. Inteligentnie
i konsyliacyjnie. Od początku wiadomo było wszystkim

zainteresowanym, że duże
remonty dróg powiatowych
(zwłaszcza w miejscowościach) będą wykonywane
przy udziale środków zewnętrznych. Nie zanosi się
w najbliższych latach, że
takie środki będą do dyspozycji. To będzie miało
wpływ na cykliczne i bieżące naprawy zniszczonej
nawierzchni.

I tu otwiera się szansa
na wzorową, chociaż nie
wspólną lecz równoległą,
współpracę miedzy panem
burmistrzem Lubawy a Starostą Powiatu Iławskiego.
Starosta będzie łatał dziury
na drogach powiatowych
w Lubawie a burmistrz miasta Lubawy będzie dbał i konserwował tablice stojące przy
tych drogach.
powiat-ilawski.pl

Fot. Archiwum ŻPI

Czym jest Rodzinny
Dom Dziecka?
Rodzinny Dom Dziecka – tworzą
osoby niespokrewnione z dzieckiem i umieszcza się w nim od
4 do 8 dzieci, sprawują opiekę
nad dziećmi pozbawionymi
właściwej pieczy ze strony
rodzin naturalnych. Dzieci mogą
pozostawać w rodzinnych
domach do chwili powrotu do
rodziny biologicznej, do adopcji
lub do osiągnięcia dorosłości
i usamodzielnienia. Na osoby
tworzące RDD mają obowiązek
podnoszenia kwalifikacji poprzez
udział szkoleniach. Z osobą prowadzącą rodzinny dom dziecka
zawiera umowę starosta.
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Samorząd powiatu
wdraża innowacyjny
model obsługi
inwestorów.
„To jeden z pomysłów
na przyspieszenie
rozwoju powiatu”
Zdaniem ekspertów budowa drogi
ekspresowej S5 przez teren powiatu
iławskiego może być impulsem do
napływu nowych inwestycji prywatnych.
Tę szansę chce wykorzystać samorząd
powiatu, który opracował koncepcję
nowego instrumentu, wspierającego
inwestorów i przedsiębiorców
i zachęcającego do zainwestowania
na terenie powiatu iławskiego.

N

ad jej stworzeniem
przez ostatnie miesiące
pracowali powiatowi
urzędnicy wspólnie z Polską
Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości. Dziś trwają
już prace nad wdrożeniem
usługi.
– Chcemy maksymalnie
ułatwić inwestorom cały
proces rozpoczynania działalności na terenie naszego
powiatu – mówi starosta
Bartosz Bielawski. I dodaje: – Opracowany przez nas
instrument wsparcia da
nam przewagę nad innymi
samorządami, przez które
przebiegać będzie droga
ekspresowa S5.
O tym, że samorząd powiatu przystępuje do prac nad
stworzeniem innowacyjnego instrumentu wsparcia
dla inwestorów, wiadomo
było już w kwietniu zeszłego
roku, kiedy Polska Agencja
Rozwoju Przedsiębiorczości
opublikowała wyniki naboru

do pilotażowego programu
gov_Lab. Udział w programie wiązał się z otrzymaniem eksperckiego wsparcia
o wartości ponad 250 tysięcy
złotych w zaprojektowaniu
innowacyjnej usługi dla
przedsiębiorców w oparciu
o metodologię service design
i design thinking. O udział
w tym prestiżowym programie ubiegało się aż szesnaście samorządów z całej
Polski. Ale to koncepcja
opracowana przez urzędników z powiatu iławskiego
została oceniona najwyżej.
W ten sposób w czerwcu
2020 roku doszło do podpisania umowy o współpracy
pomiędzy Zarządem Powiatu Iławskiego a Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości. Stawka jest wysoka.
Chodzi o szansę na stworzenie nowych miejsc pracy na
terenie powiatu.
Od września 2020 roku do
lutego 2021 roku urzędnicy
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Fot. Urząd Miasta Iławy
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Projekt samorządu powiatu, za którym stoją Powiatowy Urząd Pracy w Iławie i Inkubator Technologiczny w Iławie, to szansa na przyciągnięcie
do powiatu iławskiego wartościowych inwestorów i nowych, dobrze płatnych miejsc pracy
ze Starostwa Powiatowego
w Iławie (Leszek Browarski
z wydziału budownictwa,
architektury i inwestycji
i Paulina Szczepańska z wydziału rozwoju i zarządzania
projektami), Powiatowego Urzędu Pracy w Iławie
(Agata Steiner-Dembińska,
Klaudia Rutkowska i Paweł
Albrewczyński), Inkubatora
Technologicznego w Iławie
(Michał Młotek) i Urzędu
Miasta Iławy (Jakub Kaska) spotykali się regularnie
z ekspertami z Design Thinking Institute i naukowcami
z Uniwersytetu SPWP podczas warsztatów projektowych, by doszlifować opracowaną koncepcję i stworzyć
prototyp usługi.
– Całość konsultowaliśmy
też na każdym etapie z przedsiębiorcami, dzięki temu dysponujemy dziś instrumentem
wsparcia, który odpowiada na
rzeczywiste potrzeby inwestorów – mówi Michał Młotek,
który z ramienia samorządu
powiatu koordynuje prace
nad wdrożeniem usługi.
5 lutego tego roku gotowy
model wsparcia inwestorów
został zaprezentowany przed
ekspertami Polskiej Agencji
Rozwoju Przedsiębiorczości
i osobami zajmującymi się
zawodowo rozwojem biznesów. Urzędnicy w trakcie
swojej prezentacji nie tylko
omówili pomysł na przyciągnięcie inwestycji prywatnych do powiatu iławskiego, ale odpowiadali też na
szczegółowe pytania komisji.
– Nasza prezentacja została

dobrze oceniona – mówi
Agata Steiner-Dembińska,
dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Iławie. – Usłyszeliśmy, że wszystko odbyło się
na wysokim biznesowym poziomie – dodaje.
Przypomnijmy, że projekt
przygotowany przez samorząd powiatu, a w zasadzie
przez Powiatowy Urząd Pracy w Iławie i Inkubator Technologiczny w Iławie, gdzie
narodził się pomysł całego
przedsięwzięcia (założenia
projektu opisaliśmy w numerze „Życia Powiatu Iławskiego” z maja 2020 roku),
opiera się na powołaniu
nieetatowego doradczego zespołu ds. obsługi inwestorów
złożonego z tych pracowników Starostwa Powiatowego
w Iławie, Powiatowego Urzędu Pracy w Iławie oraz Inkubatora Technologicznego
w Iławie, którzy na różnych
etapach procesu inwestycyjnego spotykaliby się z inwestorem, przygotowywali dla
niego informacje, doradzali
i odpowiadali na jego pytania. Ale nie sam fakt powołania zespołu stanowi istotę
projektu, a tworzony przez
urzędników dedykowany
raport inwestycyjny, który
otrzyma inwestor. W zależności od skali inwestycji,
planowanego zatrudnienia
i potrzeb inwestora znajdą
się w nim informacje o warunkach lokalnych, ofercie
inwestycyjnej i gospodarczej
danej gminy, ulgach podatkowych, ułatwieniach i preferencjach, środkach na roz-

wój przedsiębiorstw, a więc
wszystko, czego inwestor,
planujący rozpoczęcie działalności w danym miejscu,
potrzebuje.
– Będziemy też w stanie
bardzo szybko dokonać analizy aktów prawa miejscowego, w tym przede wszystkim
przepisów związanych z zagospodarowaniem
przestrzennym – informuje
starosta Bartosz Bielawski.
– Obszerny raport z informacjami, które do tej pory
były rozproszone po różnych
urzędach, traﬁ do inwestora
maksymalnie do dwóch tygodni od pierwszego kontaktu – dodaje.
Ale to nie wszystko. Inwestor planujący zatrudnienie
otrzyma dodatkowo dostęp
do stworzonej przez Powiatowy Urząd Pracy w Iławie
regionalnej platformy rekrutacyjnej www.pracawnet.
pl, gdzie będzie mógł samodzielnie nawiązywać kontakt z kandydatami do pracy.
– Będziemy także gotowi, by
natychmiast odpowiadać na
potrzeby inwestora w zakresie zatrudnienia, łącznie ze
wsparciem przy przeprowadzeniu rekrutacji pracowników – mówi Agata Steiner-Dembińska.
Do tej porty takie eksperckie raporty przygotowywane były na zlecenie
inwestora przez wyspecjalizowane agencje prywatne.
Kosztowało to i sporo czasu, i pieniędzy. Teraz raport
otrzymać będzie można po
wypełnieniu interaktywne-

go formularza, całkiem za
darmo i to w przeciągu maksymalnie dwóch tygodni. Będzie to pigułka ze wszystkimi istotnymi informacjami,
które pomogą w podjęciu
decyzji o zainwestowaniu
środków na terenie powiatu i mocno ułatwią wszelkie
prace przygotowawcze.
– Doświadczenia innych
samorządów pokazują, że
budowa dróg ekspresowych
wiązała się często z otwarciem nowych terenów inwestycyjnych i napływem inwestycji prywatnych – mówi
starosta Bartosz Bielawski.
– My chcemy ten proces
przyspieszyć, dlatego opracowaliśmy i wdrażamy model obsługi inwestora, który daje nam przewagę nad
innymi. To jeden z naszych
pomysłów na przyspieszenie
rozwoju powiatu – dodaje.
Obecnie trwają ostatnie
prace nad wdrożeniem instrumentu wsparcia. Testowane jest poprawne działanie
interaktywnych formularzy.
Działaniom tym towarzyszy
kampania informująca o możliwościach zainwestowania na
terenie powiatu iławskiego,
prowadzona na portalach
specjalizujących się w kontaktach zawodowo-biznesowych.
Autorami projektu są
Agata Steiner-Dembińska
i Michał Młotek, dyrektor
i zastępca dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Iławie. Całością prac kieruje
Inkubator Technologiczny
w Iławie.
Redakcja powiat-ilawski.pl
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Rozpoczął się nabór ofert
do OKO Promocji 2021
A

dresatami konkursu są
organizacje pozarządowe
oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 Ustawy
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
w 2021 roku.
Ideą przedsięwzięcia jest
angażowanie
organizacji
pozarządowych z regionu
do podejmowania inicjatyw

oraz przedsięwzięć na rzecz
promocji województwa warmińsko-mazurskiego.
Maksymalna kwota dotacji,
jaką można uzyskać na realizację zadania, wynosi 10 tys.
zł. W ubiegłym roku do konkursu wpłynęło 56 ofert. Komisja wybrała spośród nich
14 projektów, które otrzymały ﬁnansowe wsparcie.

– Z pełnym przekonaniem
mogę powiedzieć, że województwo warmińsko-mazurskie jest regionem otwartym na
współpracę z organizacjami pozarządowymi. Tym konkursem
chcemy doceniać najciekawsze
inicjatywy i przedsięwzięcia regionalnych stowarzyszeń oraz
fundacji – mówi Bernadeta
Hordejuk, Przewodnicząca

Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego.
Zgłoszenia przyjmowane są
do 31 marca 2021 roku (do
godz. 15), natomiast rozstrzygnięcie nastąpi w terminie do
1 czerwca 2021 roku. Pytania
dotyczące tej inicjatywy przesyłać można na adres mailowy: biuropromocji@warmia.
mazury.pl.

Fot. Arch. sejmiku

Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego przeznaczył kwotę 200 tysięcy
złotych na dofinansowanie przedsięwzięć promocyjnych w ramach konkursu
„OKO Promocji 2021”.

Bernadeta Hordejuk, przewodnicząca sejmiku województwa
warmińsko-mazurskiego w Olsztynie

Mateusz Szauer – Dyrektor
Wydziału Ochrony Środowiska
i Rolnictwa Starostwa
Powiatowego w Iławie

S

ezon żeglarski zbliża się
wielkimi krokami, warto
zatem wrócić do tematu
petycji jaka w ubiegłym roku
wpłynęła do Rady Powiatu Iławskiego, a dotyczyła
utworzenia tzw. stref ciszy
na terenie zatoki Widłągi
i jeziora Płaskie, a konkretnie
podjęcia uchwały zakazującej
na tych obszarach używania
napędu silnikowego przez
jednostki pływające, w celu
zapewnienia odpowiednich
warunków akustycznych.
PŁASKIE OD DAWNA
OBJĘTE ZAKAZEM
Rada po zapoznaniu ze stanowiskiem Komisji Skarg,
Wniosków i Petycji podjęła

stosowną uchwałę uznając,
iż petycja w części dotyczącej jeziora Płaskie jest bezprzedmiotowa ze względu
na już obowiązujący zakaz
używania łodzi motorowych
i innego sprzętu motorowego
na tym jeziorze. Jednocześnie
podjęte zostały kroki w celu
zwrócenia uwagi na brak
odpowiedniego oznakowania informującego żeglarzy
o zakazie. W grudniu ubiegłego roku Dyrektor Zespołu
Parków Krajobrazowych Pojezierza Iławskiego i Wzgórz
Dylewskich poinformował
Starostę, że zostało wykonane nowe oznakowanie strefy ciszy na Jeziorze Płaskie.
Warto przypomnieć, iż to
jezioro znajduje się w granicach Parku Krajobrazowego
Pojezierza Iławskiego, na
obszarze którego obowiązuje zakaz używania łodzi motorowych i innego sprzętu
motorowego na otwartych
zbiornikach wodnych. Nie
ﬁguruje natomiast w wykazie
śródlądowych dróg wodnych,
a tym samym nie stanowi
szlaku żeglownego, który
byłby objęty odstępstwem
od powyższego zakazu.
PETYCJĘ NEGATYWNIE
ROZPATRZYŁ MINISTER
Jeśli chodzi o zatokę Widłągi, z treści wskazane-

go w petycji art. 116 ust. 1
ustawy Prawo ochrony środowiska, wynika, że rada
powiatu ma kompetencje do
ograniczenia lub zakazania
używania jednostek pływających lub niektórych ich
rodzajów na określonych
zbiornikach powierzchniowych wód stojących oraz
wodach płynących, jeżeli
jest to konieczne do zapewnienia odpowiednich
warunków akustycznych na
terenach przeznaczonych na
cele rekreacyjno-wypoczynkowe, z zastrzeżeniem iż na
śródlądowych wodach żeglownych ograniczenia i zakazy wprowadza, w drodze
rozporządzenia, minister
właściwy do spraw klimatu
w porozumieniu z ministrem
właściwym do spraw transportu.
Jezioro Jeziorak wraz z zatokami będącymi jego częścią
– w tym z zatoką Widłągi –
należy do wód śródlądowych
żeglownych zwanych „śródlądowymi drogami wodnymi”.
W tej sytuacji rada powiatu
nie ma kompetencji do rozpatrzenia petycji w części
dotyczącej wprowadzenia
zakazu używania napędu
silnikowego przez jednostki
pływające na zatoce Widłągi, a organem właściwym do
wprowadzenia takiego zaka-

zu jest minister właściwy do
spraw klimatu. W związku
z powyższym petycja w tej
części została przekazana
według właściwości, jednak
Ministerstwo Klimatu w toku
przeprowadzonego postępowania ustaliło, iż zgodnie
z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego tereny otaczające zatokę Widłągi nie są terenami
przeznaczonymi na cele rekreacyjno-wypoczynkowe.
Na tej podstawie stwierdzono, że brak jest przesłanek
do wprowadzenia tego typu
ograniczeń i zakazów.
ZNALEZIONO KOMPROMISOWE
ROZWIĄZANIE
Z roku na rok słyszymy
jednak coraz więcej sygnałów o nieodpowiednim,
często brawurowym zachowaniu użytkowników łodzi
silnikowych oraz skuterów,
zagrażającym innym użytkownikom wód w tej części
jeziora Jeziorak. Przy braku
możliwości prawnych dla
działania starosty i rady powiatu w tym zakresie, w celu
wyeliminowania wskazanego problemu, zwróciliśmy
się z prośbą do właściwego
Dyrektora Urzędu Żeglugi
Śródlądowej o wprowadzenie ograniczenia prędkości
do 6 km/h dla jednostek

Fot: UG Iława

STREFA CISZY NA JEZIORZE PŁASKIE I OGRANICZENIE PRĘDKOŚCI NA WODACH ZATOKI WIDŁĄGI

Jezioro Jeziorak z lotu ptaka
pływających po zatoce Widłągi na jeziorze Jeziorak.
W naszej ocenie ograniczenie prędkości poskutkuje
podniesieniem bezpieczeństwa ruchu na tym obszarze
jeziora. Dzięki ustawieniu
znaku B.6 o nieprzekraczaniu prędkości 6 km/h na całym obszarze zatoki Widłągi,
zostanie osiągnięty zamierzony efekt. Na podkreślenie zasługuje również fakt,
iż ta część jeziora Jeziorak
jest cenna przyrodniczo pod
kątem siedlisk, a nadmierne
eksploatowanie wód zatoki
przez osoby wypoczywające
na wodzie, może doprowa-

dzić do nieodwracalnych
strat w przyrodzie.
Podobnego zdania jest
Dyrektor Urzędu Żeglugi
Śródlądowej w Bydgoszczy
Delegatury w Gdańsku, który
przychylił się do przedstawionej argumentacji wnioskując
do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie
o wystawienie przed nadchodzącym sezonem nawigacyjnym odpowiednich znaków.
To rozwiązanie będzie stanowiło swoisty kompromis dla
wszystkich użytkowników
tej części jeziora Jeziorak,
miłośników żeglarstwa oraz
Mateusz Szauer
przyrody.

6

BIULETYN GMINY KISIELICE

26.03.2021

ŻYCIE POWIATU IŁAWSKIEGO

Złote Gody - medal dla dwojga za 50 lat małżeństwa
15 marca, w Urzędzie Miejskim w Kisielicach odbyła się
uroczystość z okazji Jubileuszu 50-lecia pożycia małżeńskiego. Każdy jubileusz jest okazją do świętowania, ale „Złote
Gody” to rocznica niezwykła, tak jak niezwykli są ludzie,
którzy przeżyli razem pół wieku. Podczas uroczystości wręczyłem Medale za Długoletnie Pożycie Małżeńskie parom,
które pięćdziesiąt lat temu zawarły związek małżeński. To
jedyne odznaczenie rangi państwowej nadawane przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, które otrzymać można
wyłącznie we dwoje. Jubilatom złożyłem również najserdeczniejsze życzenia, do których dołączyła się Pani Hanna
Zalewska, zastępca kierownika Urzędu Stanu Cywilnego.
Świętującym parom wręczyłem również okolicznościowe
dyplomy i bukiety kwiatów. Obostrzenia epidemiczne spowodowały, że gościliśmy Jubilatów po dwie pary, by zachować reżim sanitarny. Jak widać na zdjęciach, obowiązywały maseczki. Ja zaś przeszedłem COVID-19 bezobjawowo
i moje wyniki badań wskazują, że nabyłem odporność na
ponowną infekcję. Nie zagrażałem, więc nawet bez maseczki
naszym seniorom.
Medale za Długoletnie Pożycie Małżeńskie otrzymało
łącznie 16 par. Na uroczystość do kisielickiego magistratu
przybyli: Państwo Bogumiła i Jerzy Górzyńscy, Elżbieta
i Henryk Janta-Lipińscy, Elżbieta i Maciej Kozakiewiczowie, Genowefa i Eugeniusz Lewandowscy, Jadwiga i Stanisław Sasowie, Teresa i Henryk Stawiccy oraz Gabriela
i Waldemar Szczekałowie. Niestety, pozostali jubilaci, ze
względów niezależnych od nas, nie mogli osobiście przybyć na uroczystość.
SAMORZĄDOWY DZIEŃ SOŁTYSA
Przepadający 11 marca Samorządowy Dzień Sołtysa to
okazja, by podziękować Sołtysom i Radom Sołeckim z naszej gminy za ich pracę na rzecz lokalnej społeczności.
Dziękuję za owocną współpracę z Samorządem Gminy oraz

ŻYCIE POWIATU IŁAWSKIEGO

26.03.2021

BIULETYN GMINY KISIELICE

7

Drodzy Mieszkańcy
Święta Wielkanocne to czas otuchy, nadziei oraz radości ze Zmartwychwstania
Pańskiego. To czas, kiedy wspólnie zasiadamy przy świątecznym stole, na którym
a..
najważniejsze miejsce zajmują symbole pomyślności, obfitości i odradzającego się życia.
Tegoroczne święta będą inne niż zwykle, bo naznaczone piętnem epidemii. Przed nami
trudny egzamin z odpowiedzialności i solidarności, ale jestem pewny że razem go zdamy.
Ufam, że po wszystkim odkryjemy na nowo wartość wspólnoty, poświęcenia, miłości,
przyjaźni i dobroci. W tej, jakże ciężkiej dla nas wszystkich sytuacji, życzę Państwu
wytrwałości, spokoju ducha i przede wszystkim zdrowia, gdyż jest ono najważniejsze.
Niech te święta, które niosą odrodzenie, napełnią Wszystkich pokojem, niech dadzą
siłę w pokonywaniu trudności i pozwolą z ufnością patrzeć w przyszłość.
Rafał Ryszczuk
Burmistrz Kisielic

za zaangażowanie i wspaniałe pomysły na rozwój Sołectw.
Życzę Wam, drodzy Sołtysi, by podejmowane przez Was
działania spotkały się z życzliwością i wsparciem ze strony
mieszkańców. Z tej okazji również Marszałek Województwa
Warmińsko-Mazurskiego Gustaw Marek Brzezin przyznał
wyróżnienia sołtysom wyjątkowo zaangażowanym, m.in.
w aktywizację lokalnych społeczności oraz inicjujących
działania mające wpływ na poprawę wizerunku miejscowości wiejskich. Z terenu naszej Gminy wyróżnienie i podziękowanie za codzienną pracę otrzymał Pan Piotr Szałapski
- sołtys sołectwa Jędrychowo. W imieniu Marszałka na ręce
wyróżnionego złożyłem list gratulacyjny.
PONAD MILION
ZAINWESTOWANY
W INFRASTRUKTURĘ
DROGOWĄ W GMINIE
KISIELICE
Po latach oczekiwania kisielicki „Zydląg” ma już kompletną infrastrukturę
drogową. Przypomnę, że w październiku ubiegłego roku
podpisaliśmy umowę, zgodnie z którą oferent wykonał
drogę brukową wraz
z oświetleniem i odwodnieniem terenu.
Zdaję sobie sprawę,
iż potrzeby w tym
zakresie są duże.

Dlatego
na
bieżąco analizujemy sytuację i w miarę
możliwości
fi n a n s o w y c h
planujemy ich
wykonanie.
Zobowiązałem Referat
Rozwoju do
tego, by śledzić na bieżąco wszystkie
dostępne informacje, odnośnie dotacji
i możliwości
pozyskania
środków zewnętrznych
na sﬁnansowanie inwestycji
drogowych.
To
właśnie
dzięki ciężkiej
pracy zespołu
kierowanego
przez Romana
Czyżewskiego,
kierownika referatu pozyskaliśmy doﬁnansowanie na tę
nową, bezpieczną drogę. Zadanie doﬁnansowane z Państwowego Funduszu Celowego w ramach Funduszu Dróg
Samorządowych, nazwa zadania „Przebudowa ul. Rolnej
w Kisielicach”. Całkowita wartość inwestycji 1 175 977,75
zł, doﬁnansowanie 541 067,58 zł.

Na dwóch frontach trwają roboty budowlane przy przebuvdowie dachu zabytkowej szkoły. Pracownicy remontują poddasze i jednocześnie zdejmują pokrycie dachowe,
które będzie wymienione na wysokiej jakości dachówkę
klasztorną firmy Bogener Dachziegel. Po 108 latach obiekt
ten zostanie odnowiony, a na poddaszu powstanie interaktywne i progresywne muzeum. Z każdym dniem jesteśmy
bliżej końca.

STARA SZKOŁA WRACA DO CZASÓW ŚWIETNOŚCI

Rafał Ryszczuk – Burmistrz Kisielic
T: 791 085 405, e-mail:rafalryszczuk@interia.pl
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KORONAWIRUS. WALKA TRWA

Oddział COVID znowu działa

„Drive Thru”
W ramach nadzoru nad
pacjentami lekarz ubezpieczenia zdrowotnego kieruje
osoby do punktu „Drive-Thru, gdzie pobierany
jest wymaz w kierunku
wirusa SARS-CoV-2. Mobilny punkt pobrań działa
w Powiatowym Szpitalu
w Iławie od maja 2020 r.
niezmiennie przez 7 dni
w tygodniu. Miesięcznie
pobieranych jest ponad
1000 wymazów od osób
podejrzanych o zakażenie
koranowirusem, liczba ta
w ostatnich tygodniach
znacznie się zwiększa.
W celu umówienia się na
pobranie wymazu należy
dzwonić pod numer telefonu 518 713 862 od poniedziałku do piątku od 7:30
do 14:30.

Nowoczesna
diagnostyka
W walce z koronawirusem
pomaga nam nowoczesna
diagnostyka laboratoryjna.
Aktualnie w laboratorium
szpitalnym wykonujemy testy w oparciu o technologię

Fot: pixabay.com

E

pidemia
COVID-19
przyspiesza, trzecia fala
stała się rzeczywistością.
Okazało się, że to nasze województwo stało się epicentrum rozwoju kolejnej fali
zakażeń w kraju. Powiatowy
Szpital w Iławie zamknął
oddział COVID z dniem
21.02.2021 r., żeby zaledwie
po 5 dniach uruchomić go
na nowo. Decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego wznowiono działalność
oddziału z 28 łóżkami, w tym
5 stanowiskami respiratoroterapii. Codzienny wzrost
liczby zakażeń w naszym
województwie spowodował,
że w zaledwie kilka dni oddział wypełnił się pacjentami
zakażonymi koronawirusem.
Obłożenie każdego dnia sięga
blisko 100%, z tego względu
Wojewoda podjął decyzję o zwiększeniu z dniem
27.03.2021 r. liczby łóżek do
51, w tym 8 stanowisk respiratoroterapii.

Real Time PCR oraz testy
antygenowe.
Posiadamy
dwa rodzaje aparatów, które umożliwiają prowadzenie
bardzo dokładnej i czułej

diagnostyki laboratoryjnej
w kierunku SARS-CoV-2.
W lipcu 2020 r. rozpoczęliśmy wykonywanie testów na
COVID-19 na aparacie Ge-

neXpert, który pozwala na
uzyskanie wyniku w stosunkowo krótkim czasie (czas
samego badania to około
40 minut). W lutym 2021 r.

uruchomiliśmy dodatkowo
wykonywanie badań w kierunku SARS-CoV-2 z wykorzystaniem systemu do
automatycznej izolacji RNA

ANDIS 350 oraz aparatu do
ilościowego PCR-FQD 96A5. Wprowadzenie dwóch systemów badań pozwoliło na
wykonywanie bardzo czułej diagnostyki w kierunku
chorób infekcyjnych dla
potrzeb naszego szpitala,
a także placówek sąsiednich. Urządzenia pozwalają na oznaczenie obecności
materiału genetycznego wirusa SARS-CoV-2, a także
innych chorób zakaźnych,
np. wirus grypy, RSV. Taki
szybki proces identyﬁkacji
COVID, pozwala na szybsze
wdrożenie leczenia. Ponadto
zakupiona aparatura pozwoli na zwiększenie możliwości
diagnostycznych laboratorium także po zakończeniu
pandemii COVID-19, m.in.
w zakresie oznaczania chorób takich jak: HCV, WZW
typu C, typu B, mononukleoza, różyczka, cytomegalia,
toksoplazmoza. Niezależnie
wykonujemy także testy antygenowe, które już po kilku
minutach dają informację na
temat zakażenia wirusem.
Istnieje możliwość wykonania takiego testu odpłatnie,
np. przez osobę towarzyszącą przy porodzie rodzinnym.

Rehabilitacja
po COVID-19
W związku ze zwiększającym się zapotrzebowaniem
na rehabilitację dla pacjentów po przebytym COVID-19, dyrekcja Szpitala
zwróciła się do Narodowego
Funduszu Zdrowia o wyrażenie zgody na realizację
tego rodzaju świadczeń
w Szpitalu w Iławie. Po
wielu wnioskach uzyskaliśmy akceptację i dodatkowe środki na rehabilitację
„pocovidową” w warunkach
ambulatoryjnych na najbliższe 4 miesiące. Od 1 marca
2021 r. rozpoczęliśmy zabiegi, cieszą się one dużym
zainteresowaniem, już w
pierwszych dniach udzielania świadczeń zgłosiło się
kilkudziesięciu pacjentów. Z
tego względu podejmiemy
dalsze rozmowy, aby ten zakres świadczeń był dostępny
dla pacjentów przynajmniej
do końca bieżącego roku.
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Moją pasją jest historia
W marcowym wydaniu Życia
Powiatu Iławskiego przedstawiamy sylwetkę Henryka
Plisa – autora wielu publikacji,
pasjonata historii, społecznika,
lokalnego działacza, Zasłużonego
dla Gminy Iława. Jest znaną
osobą w naszej gminie, ale nie
tylko. W świecie zasłynął z tego,
że odnalazł legendarny kajak
skradziony Papieżowi Janowi
Pawłowi II.
Robert Jankowski: Panie
Henryku, wszyscy wiemy,
że jest Pan bardzo związany
z Rudzienicami i tzw. Ziemią
Rudzienicką, ale nie jest Pan
rodowitym mieszkańcem Rudzienic.
Henryk Plis: Tak to prawda. Moja droga do Rudzienic była zawiła. Urodziłem
się w Legnicy, jeszcze radzieckim mieście, w 1947
roku. Tam również jesienią
54. roku rozpocząłem swoją
edukację w Szkole Podstawowej. Wiosną następnego
roku przeprowadziliśmy się
z rodzicami do Grudziądza,
a po kolejnych dwóch latach
przeprowadziliśmy się do Jabłonowa Pomorskiego, gdzie
ukończyłem szkołę podstawową.
RJ: Czy już wtedy ujawniły
się Pańskie zainteresowanie historią?
HP: Tak. W siódmej klasie
byłem najlepszym historykiem w szkole. Za wspomnienie podczas lekcji o Katyniu
nauczycielka wygoniła mnie
z klasy. Na szczęście obyło się
bez dalszych konsekwencji
(śmiech).
RJ: Jak Pan odkrył w sobie
tą pasję do historii i literatury?
HP: Mój ojciec miał piękną, liczącą około 1000 woluminów biblioteczkę. Połowa młodzieży z Jabłonowa
wypożyczała u nas książki.
Miłość do książek zaszczepił
we mnie ojciec, który potraﬁł

pięknie opowiadać. Pamiętam jak opowiadał o szarży
w wąwozie Samosierra to
zrobiło na mnie tak wielkie
wrażenie, że jak szedłem już
spać to byłem w tym wąwozie Samosierra. Słyszałem
huk tych armat, tętent i kwik
koni. Ja po prostu to widziałem. Ojciec kochał książki.
Potraﬁł nie dojeść, aby kupić książkę. Tą miłość tylko
ja odziedziczyłem.
RJ: Słyszałem, że pierwsza
Pana książka powstała właśnie w tamtym okresie?
HP: Pierwszą książkę napisałem będąc w 7 klasie. Było
to opowiadanie o napadzie
na bank, którego akcja działa się na Dzikim Zachodzie.
Zapisałem cały zeszyt szesnastokartkowy. Był to chyba
udany debiut. Moim kolegom
z klasy się podobało (śmiech).
RJ: Czy już wtedy sprowadził
się pan z rodzicami do Rudzienic?
HP: Jeszcze nie. W Jabłonowie spędziłem swoją wczesną
młodość. Byłem w wojsku
w Szczecinie, gdzie byłem pisarzem.
RJ: W tamtym czasie poznał
Pan swoją przyszłą żonę?
HP: Tak, to było w lipcu
1972 roku, w pociągu poznałem dziewczynę. Po miesiącu znajomości podjąłem
decyzję, że biorę z nią ślub.
W kolejnym roku już jako
moja żona dostała posadę
w Rudzienicach wraz z małym mieszkaniem.
RJ: Już jako mieszkaniec
Rudzienic zaangażował się
Pan w życie społeczne?
HP: Tak, zacząłem działać w ZMS-ie (Związek
Młodzieży Socjalistycznej).
Wiąże się z tym ciekawa historia. Dostałem propozycję
z Partii objęcia stanowiska II
Sekretarza Miejskiego Komitetu Partii w Toruniu, ale odmówiłem. Nie chciałem do
Partii wstępować. Gdy przybyłem do Rudzienic zacząłem
działać w ZSL-u (Zjednoczone Stronnictwo Ludowe),
a w 1976 roku wybrano mnie
na Prezesa koła w Rudzienicach. W ciągu miesiąca mojej działalności znalazłem
jeszcze 11 osób chętnych do
działalności w kole. Na uroczystość przyjechał wtedy
Prezes Komitetu ZSL-u. Nie
było to w smak sekretarzowi
Partii, który dziwił się, że
koło się rozrosło, a Partia nic
(śmiech).

RJ: To nie była jedyna Pana
aktywność społeczna w Rudzienicach?
HP: Tak. W 1976 roku powstał oddział Stowarzyszenia Społeczno-Kulturalnego
Pojezierze, którego zostałem
prezesem i członkiem Zarządu Głównego. Działalność
Stowarzyszenia była bardzo
ważna dla mieszkańców, gdyż
po reformie administracyjnej
w 1975 roku Rudzienice traciły gminę i panowało ogólne przygnębienie. Stowarzyszenie kładło duży nacisk na
kulturę i dzięki temu w tych
Rudzienicach zaczęło się coś
dziać. Partii niezbyt to się
podobało, ale nam nie przeszkadzali. Organizowaliśmy
zabawy taneczne w Rudzienicach na boisku (nie było
jeszcze świetlicy wiejskiej),
we Franciszkowie, Tynwałdzie, Frednowach.
RJ: Był Pan również Radnym
Gminy Iława?
HP: Tak. W latach 19982002. Wystartowałem w wyborach do Rady Gminy, ponieważ zbliżał się Jubileusz
750- lecia Rudzienic. W tym
czasie założyłem również Towarzystwo Ziemi Rudzienickiej. W 1998 roku zorganizowałem zebranie, na które
zaprosiłem
najważniejsze
osoby Rudzienic oraz z gminy
i zadałem pytanie: Czy chcemy robić 750-lecie Rudzienic?
I tak zacząłem od osób, które
wiedziałem, że są pozytywnie
nastawione. Jak te osoby powiedziały publicznie, że tak
to te osoby, które miały jakieś
wątpliwości nie odezwały się.
RJ: Taktycznie Pan podszedł
do tego…
HP: Tak (śmiech). Udało
nam się zorganizować obchody 750-lecia Rudzienic.
Splendoru dodał jeszcze fakt,
że uroczystość objął Honorowym Patronatem Prezydent
RP Aleksander Kwaśniewski.
Zrobił się w Rudzienicach
„duży szum” i ekscytacja.
RJ: Znany jest Pan, nie tylko
w gminie, że odnalazł Pan
słynny kajak papieski…
HP: Podczas Pielgrzymki
Papieża do Polski w 1999
roku moja żona była na audiencji u Jana Pawła II z darami. Później zrobił się „duży
szum”, dziennikarze zaczęli
się nas dopytywać o kajak papieski, który mu ukradziono
gdy przebywał w 1973 roku
na samotnym wypoczynku,
nad Jeziorakiem jeszcze jako

Kardynał Wojtyła. Zainteresowało mnie to i zacząłem
szukać. Przy pomocy znajomych, dziennikarzy ustaliliśmy gdzie znajduje się kajak.
Miałem go odebrać z Makowa, ale otrzymałem telefon,
że zostanie on podrzucony do
Iławy, obok hangarów przy
przystani dawnego „Skarbka”.
Okazało się, że kajak został
ukradziony i przeleżał u kogoś
w stodole 27 lat. Był w dobrym stanie, z lekko uszkodzoną górną częścią kadłuba.
RJ: Czy to wtedy narodził
się pomysł symbolicznego
oddania kajaka Papieżowi?
HP: Wymyśliłem, żeby wykonać model kajaku z brązu,
na marmurowej płycie. Przez
Kurię została oddelegowana
grupa pielgrzymkowa Towarzystwa Ziemi Rudzienickiej.
Przygotowaliśmy dary dla Papieża, m.in. pobraliśmy wodę
z Jezioraka, przygotowałem
specjalną księgę pamiątkową,
gdzie się wszyscy wpisaliśmy. 3
lipca 2000 roku wyruszyliśmy
do Rzymu, gdzie przekazaliśmy dary Janowi Pawłowi II.
RJ: Chciałbym jeszcze
zapytać o Jarmarki Ludowe.
Kto był pomysłodawcą?
HP: Ja je wymyśliłem.
W 1975 roku byłem na wczasach zakładowych w okolicach
Szklarskiej Poręby. Tam byłem na meczu Żonaci kontra
Kawalerowie, gdzie nagrodą
była beczka piwa. Spodobał
mi się ten pomysł i zacząłem
myśleć o zorganizowaniu jakiejś imprezy dla Rudzienic.
Wymyśliłem nazwę Jarmark
Ludowy. Pierwszy Jarmark
odbył się 8 maja 1978 roku.
Jest to najstarsza cykliczna
impreza w gminie Iława.
RJ: Jest Pan także autorem
Roczników Historycznych
Pojezierza Iławskiego.
Z moich informacji wynika,
że jesteśmy jedyną gmina
wiejską w kraju, która taki
rocznik wydaje.
HP: Tak. Rocznik ukazuje
się od 10 lat. Pierwszy numer
został wydany w 2010 roku.
W tym roku planujemy wydanie 11 numeru. Rocznik
ten, muszę powiedzieć, jest
bardzo cenny, czego się nie
spodziewałem. Dzwonią do
mnie z bibliotek z Katowic,
Gdańska, z Biblioteki Wojewódzkiej. Chciałem podkreślić, że Rocznik jest tworzony
przez Towarzystwo Ziemi Rudzienickiej społecznie. Zapraszamy do współpracy naszych

Na audiencji u Papieża Jana Pawła II

Podczas uroczystości nadania tytułu Zasłużony dla Gminy Iława

Biesiada Historyczna w Skansenie „Pomezania” w Kałdunach
przyjaciół, którzy pomagają
nam wydrukować ten Rocznik. W zamian zamieszczamy
w nim ich reklamy. Jest to
cenna społeczna inicjatywa.
Rocznik jest później rozdawany, nie jest nigdzie sprzedawany. Chciałem przez to
zainteresować ludzi historią
tych terenów.
RJ: Od dłuższego czasu jest
Pan organizatorem Biesiad Historycznych…
W 2009 roku zorganizowałem I Biesiadę Historyczną, która odbyła się
w Domu Strażaka (świetlicy wiejskiej). Kolejne
odbywały się już w mojej
stodole, aż do 2018 roku.
W biesiadach biorą udział
pasjonaci historii, osoby
publiczne, przedstawiciele samorządów. Od 2018

roku Biesiady odbywają się
w Skansenie „Pomezania”
Państwa Wysockich w Kałdunach.
RJ: Za swoją działalność
został Pan wielokrotnie nagrodzony.
HP: Otrzymałem Odznakę
Honorową „Zasłużony dla
Województwa Warmińsko-Mazurskiego” przyznaną
na wniosek Wójta Krzysztofa
Harmacińskiego.
RJ: Jest Pan również „Zasłużonym dla Gminy Iława”.
HP: Tak. Otrzymałem ten
tytuł w 2018 roku.
RJ: Dziękuję za rozmowę
i w imieniu naszych czytelników proszę przyjąć życzenia
zdrowia i wszelkiej pomyślności.
Wywiad przeprowadził Robert Jankowski,
UG w Iławie
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AKTUALNOŚCI Z GMINY IŁAWA
Remontowana biblioteka gminna w Rudzienicach
NOWOCZESNA BIBLIOTEKA
GMINNA W RUDZIENICACH
Dzięki konsekwentnej polityce władz gminy w 2021 r.
zostanie kompleksowo przebudowany obiekt Gminnej
Biblioteki Publicznej w Rudzienicach. Powstanie tutaj
„Centrum informacji kulturalno - turystycznej jako
miejsca integracji społecznej”.
Gmina na ten cel pozyskała
doﬁnansowanie z Programu
Rozwoju Obszarów Wiejskich
na lata 2014-2020. Projekt
realizuje Gminny Ośrodek
Kultury w Lasecznie.
Powstanie obiekt na miarę
XXI wieku, z wyposażeniem
w nowe meble biblioteczne
oraz gabloty wystawowe.
Oprócz tradycyjnej roli biblioteka pełnić będzie szereg
istotnych funkcji nakierowanych na rozwój lokalnej społeczności, takich jak szerzenie
oświaty, upowszechnianie
korzystania z technologii informacyjnych, zapewnienie
przestrzeni do pracy z dostępem do źródeł i Internetu.
Będzie również tętnić życiem
jako swoiste centrum życia
kulturalnego. Historyczne
położenie na Ziemi Rudzienickiej, tradycje Jarmarków
Rudzienickich, Biesiad Historycznych i innych wydarzeń
doskonale wpisują się działalność społeczności lokalnej.
Dodatkowo, z uwagi na świetne położenie, obiekt pełnić
będzie również funkcję Centrum Informacji Turystycznej
Gminy Iława i Obszaru Kanału Elbląskiego. Rudzienice
leżą na skrzyżowaniu wielu
szlaków turystycznych i w ramach świadczonych usług
centrum będzie przekazywało

informacje o bogactwie przyrody gminy Iława i pojezierza
iławskiego, miejscach aktywnego wypoczynku, szlakach
pieszych, rowerowych, zabytkach gminy Iława.
Termin zakończenia inwestycji ustalono na 30 listopada br. Całkowita wartość zadania wyniesie 150 872,80 zł,
a doﬁnansowania 96 000 zł.
POWSTANĄ NOWE CHODNIKI
I PLACE UTWARDZANE
Nowe chodniki powstaną
w Starzykowie, Frednowach
oraz Urwisku. W Mątykach
zostanie zbudowany parking
przy świetlicy wiejskiej. Umowę na wykonanie inwestycji
16 marca br. podpisał wójt
Krzysztof Harmaciński.
Wykonawcą zadania będzie
ﬁrma Roboty Budowlane Henryk Michalewski. W ramach
inwestycji powstaną chodniki i place utwardzane z kostki
betonowej oraz odpowiednie
wjazdy na posesje zgodnie
z dokumentacją techniczną.
Całkowita wartość zadania
wyniesie 259 800 zł i zostanie
ukończona 30 lipca br.

SAMORZĄDOWY
DZIEŃ SOŁTYSA
11 marca obchodziliśmy
Dzień Sołtysa. Była to okazja
do złożenia gospodarzom wsi
podziękowania za ich całoroczną, ciężką pracę na rzecz
swoich “Małych Ojczyzn”.
Zwykle taka uroczystość była
okazją do spotkania się sołtysów z całego województwa.
Niestety pandemia już po raz
drugi pokrzyżowała te plany.
W tym roku uroczystość
miała nietypową formę online. Na zaproszenie Marszałka
Województwa Warmińsko-Mazurskiego Gustawa Marka Brzezina w wydarzeniu
wzięło udział 88 wyróżnionych sołtysów oraz przedstawiciele samorządów – wójtowie i burmistrzowie.
Wśród wyróżnionych przez
marszałka sołtysów znalazły
się dwie panie sołtys z gminy Iława. Za zaangażowanie
w aktywizację lokalnej społeczności oraz inicjowanie
działań wpływających na
poprawę wizerunku wsi i zachowanie dziedzictwa kulturowego wyróżnienie otrzy-

Na zdjęciu Henryk Michalewski, Krzysztof Harmaciński oraz Marlena
Baranowicz-Rak

Na zdjęciu od lewej Barbara Wysocka, Krzysztof Harmaciński oraz
Barbara Ostrowska
mały Sołtys Sołectwa Nowa
Wieś Barbara Ostrowska oraz
Sołtys Sołectwa Franciszkowo
Barbara Wysocka.
Gratulacje i życzenia obu
paniom w imieniu mieszkańców całej gminy złożył wójt
Krzysztof Harmaciński.
Serdecznie gratulujemy!
BOGUMIŁA KOWALSKA
WYRÓŻNIONA
8 marca obchodziliśmy Międzynarodowy Dzień Kobiet.
To najlepsza okazja aby świętować sukcesy pań. Niezmiernie miło nam poinformować,
że w 23. edycji konkursu „Wybory Kobiety Sukcesu Warmii
i Mazur 2021” została wyróżniona Bogumiła Kowalska
z Tynwałdu, która znalazła się
w „Złotej Dziesiątce” rankingu.
Kapituła konkursu doceniła, że Bogumiła Kowalska jest
osobą, która wniosła bardzo
wiele w rozwój gminy Iława.
Dzięki jej staraniom udało się
reaktywować Koła Gospodyń
Wiejskich, których jest 11. Jest
to najprawdopodobniej najwyższa liczba działających kół
w jednej gminie w woj. Warmińsko-Mazurskim. Bardzo
wiele zrobiła dla integracji
mieszkańców z mniejszością
ukraińską. Kultywuje tradycje
oraz ludowość. Jej całe życie
dowodzi, że można osiągnąć
sukces zawodowy i osobisty
żyjąc w niedużej wsi. Jest
osobą bardzo ciepłą i skromną i nadal chętnie udziela
się społecznie.
Bogumiła Kowalska od
urodzenia mieszka w gminie
Iława, a w Tynwałdzie od 48
lat, gdzie wspólnie z mężem

Kazimierzem wspólnie prowadzi nowoczesne gospodarstwo rolne. Z wykształcenia
jest Technikiem Handlowcem. Od najwcześniejszych
lat angażowała się w życie
publiczne i społeczne. Pełni
funkcję Przewodniczącej Kół
Gospodyń Wiejskich z terenu
gminy Iława. Jest również
doświadczonym samorządowcem. Przez 12 lat była
radną gminy Iława, 4 lata
pełniła funkcję Wiceprzewodniczącej Rady Gminy
oraz również przez 4 lata była
Przewodniczącą Komisji Rewizyjnej. Pełniła także funkcję
Przewodniczącej Powiatowej
Rady Zatrudnienia. Przez 12
lat była Zastępcą Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej
w Związku Gmin „Jeziorak”.
Przed rokiem 1990 była również radną Gromadzkiej Rady
Narodowej w Rudzienicach.
Aktywnie uczestniczy w życiu sołectwa Tynwałd. Jest
członkinią Rady Sołeckiej,
Klubu Seniora oraz Przewodniczącą Koła Gospodyń

Bogumiła Kowalska

Wiejskich w Tynwałdzie. Z jej
inicjatywy, przez 15 lat odbywała się impreza „Tynwałdzka Sobótka”, która wchodziła
w plan imprez promocyjnych
gminy Iława. Realizowała także inne projekty, takie jak posadzenie w miejscowościach,
w których funkcjonują KGW,
100 tulipanów na 100. rocznicę odzyskania przez Polskę
niepodległości. Zainicjowała
projekt upiększenia sołectwa
poprzez nasadzenie kwiatów
i krzewów. Dzięki jej staraniom powstała w Tynwałdzie
jedna z pierwszych w gminie
siłownia plenerowa. Działalność pani Bogumiły w KGW
została wielokrotnie nagrodzona. Wśród licznych sukcesów warto podkreślić zajęcie
II miejsca w konkursie „Skarby Europy zaklęte w szkle” za
pasztet z indyka oraz umieszczenie przepisu „Skrzydła
indycze po pańsku” na liście
produktów
tradycyjnych
w kategorii: „Gotowe dania
i potrawy w woj. warmińsko-mazurskim”. Ponadto otrzymała Odznakę Honorową „Za
zasługi dla województwa Warmińsko-Mazurskiego”, Brązowy Medal „Za zasługi dla
pożarnictwa”, Srebrny Krzyż
Zasługi od Prezydenta RP,
Medal „Zasłużony dla Rolnictwa” oraz Laur Gminy Iława
i Order Serca - Matkom Wsi.
Serdecznie
gratulujemy
pani Bogumile sukcesu!
GMINNE KLUBY
ZE WSPARCIEM OD GMINY
26 lutego 2021 r. Wójt
Gminy Iława Krzysztof Harmaciński podpisał z przedstawicielami klubów sportowych
umowy na doﬁnansowanie
działań związanych z rozwojem sportu. W sumie przyznano 5 dotacji na kwotę
170.000 zł (I transza).
Przekazane przez gminę
środki pomogą klubom w ich
funkcjonowaniu. W ramach
swoich zadań kluby m.in.
prowadzą działalność szkoleniową dla dzieci i młodzieży. Zajęcia te cieszą się dużą
popularnością, zwłaszcza że
na terenach wiejskich ilość
sportowych zajęć pozalekcyjnych jest ograniczona.
Po podpisaniu umów prezesi klubów otrzymali od wójta gminy życzenia sukcesów
sportowych i pamiątkową
piłkę z autografami.

ŻYCIE POWIATU IŁAWSKIEGO

GMINA IŁAWA
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Od lewej: Mateusz Jeżyński, Wójt Gminy Iława Krzysztof Harmaciński
oraz Mariusz Jeżyński

LZS GKS Wikielec
Na zdjęciu od lewej: Remigiusz Sobociński, Marian Szkamelski,
Krzysztof Harmaciński oraz Marlena Baranowicz-Rak
Podział dotacji na poszczególne
kluby wygląda następująco:
1. LZS Czarni Rudzienice – 31.000 zł
2. LZS Zamek Szymbark – 12.000 zł
3. LZS OHI Frednowy – 20.000 zł
4. LZS GKS Wikielec – 90.000 zł
5. LZS Osa Ząbrowo – 17.000 zł
Gratulujemy i życzymy wielu
sukcesów w nowym sezonie!!!

LZS Zamek Szymbark

LZS OHI Frednowy

LZS Czarni Rudzienice

LZS Osa Ząbrowo

GZ LZS OTRZYMAŁ DOTACJĘ
2 marca została podpisana
umowa na realizację zadania publicznego gminy przez
organizacje pożytku publicznego.
Umowa została zawarta
z Gminnym Zrzeszeniem
Ludowe Zrzeszenia Sportowe i dotyczy organizacji
zawodów sportowych, turniejów, imprez rekreacyjno-sportowych,
udziału
sportowców z gminy Iława
w imprezach wojewódzkich,
rejonowych i krajowych. GZ
LZS otrzyma na ten cel 54
tysiące złotych.
PRZYZNANO STYPENDIA
SPORTOWE
Pełna sala gości, sportowców,
ludzi kultury, przedstawicieli
lokalnych samorządów, pięknie udekorowana sala, elegancko nakryte stoły z zapalonymi
świecami – tak zwykle wygląda
tradycyjna Gminna Gala Sportu i Kultury w Gminie Iława,
podczas której wręczane są
nagrody i wyróżnienia dla ludzi szczególnie zasłużonych
dla kultury i sportu. Niestety
warunki pandemiczne uniemożliwiły organizację tego
ważnego wydarzenia.
Szczególnym
momentem każdej Gminnej Gali
Sportu i Kultury był moment wręczenia stypendiów sportowych. W tym
roku uroczystość wręczenia stypendiów odbyła się
w siedzibie Urzędu Gminy
w Iławie i miała skromniejszy charakter.
19 marca, na zaproszenie
Wójta Gminy Iława Krzysz-

tofa Harmacińskiego, w Urzędzie Gminy pojawili się wyróżnieni młodzi sportowcy
wraz z rodzicami. W tym roku
zostało przyznanych 6 stypendiów sportowych, którego
wysokość ustalono na 200
zł miesięcznie, wypłacanych
przez 10 miesięcy.
Serdecznie
gratulujemy
i życzymy dalszych sukcesów!
SĄ JUŻ DOSTĘPNE MASECZKI
OCHRONNE OD RZĄDU
Wójt Gminy Iława Krzysztof Harmaciński informuje,
że od dnia 10 marca 2021 r.
gmina Iława przekazuje swoim mieszkańcom maseczki
ochronne. Można je odbierać
u sołtysa w swoim sołectwie
z zachowaniem obowiązujących zasad bezpieczeństwa.
Przekazywane maseczki
pochodzą z Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych.
Na każdego mieszkańca
przeznaczono 4 maseczki
ochronne. Maseczki zostały
przekazane do woj. Warmińsko-Mazurskiego i woj.
Pomorskiego w związku
z pogarszającymi się wynikami dotyczącymi nowych
zachorowań, hospitalizacji,
w związku z wydanymi też
ostatnio zaleceniami dotyczącymi konieczności noszenia masek, a nie stosowania
przyłbic czy innych surogatów w postaci kominów,
chust, itp.
Opracował: Robert Jankowski, UG Iława

Szymon Tarwacki i Wójt Gminy
Iława Krzysztof Harmaciński

Od lewej: Aleksandra Sagan, Wójt Gminy Iława Krzysztof Harmaciński
oraz Urszula Sagan

Od lewej: Bogumiła Ryś, Wójt Gminy Iława Krzysztof Harmaciński
oraz Ewa Ryś

Od lewej: Paulina Józefowicz, Wójt Gminy Iława Krzysztof Harmaciński
oraz Małgorzata Józefowicz

Od lewej: Martyna Zielińska, Wójt Gminy Iława Krzysztof Harmaciński
oraz Justyna Zielińska
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Drogie Mieszkanki i Mieszkańcy, w ostatnich miesiącach wiele dyskutuje się na temat naszego bezpieczeństwa, przede wszystkim w kontekście pandemii koronawirusa
i środków, jakie możemy zastosować, aby
się przed nim uchronić. Bezpieczeństwo to
bezdyskusyjna kwestia, której potrzebujemy
wszyscy. Wewnętrzny spokój i komfort życia
mieszkańców Iławy zawsze były dla mnie
sprawami priorytetowymi, między innymi
dlatego w ostatnim czasie podjąłem decyzję
o rozbudowie sieci monitoringu miejskiego.
Chciałbym, aby iławianie bez obaw poruszali się po mieście, mając świadomość, że
operator w centrum monitoringu czuwa,
a obraz kamery jest zapisywany i może okazać się przydatny w sytuacji utraty mienia.
Miejski system monitoringu w Iławie jest
sukcesywnie rozbudowywany, a kamery pojawiają się w wielu punktach miasta, dzięki
czemu mieszkańcy mogą czuć się pewniej.
Na terenie Iławy jest już ponad 100 kamer,
a najnowsze pojawiły się na basenie, amfiteatrze miejskim i Wyspie Młyńskiej, a także na budynku ratusza. W tym numerze
chciałabym też zwrócić Państwa uwagę na
inicjatywę radnego Michała Kamińskiego, który na co dzień jest fizjoterapeutą
i wykorzystując własną wiedzę i praktykę
przeprowadził bezpłatne warsztaty dla pracowników w miejskim żłobku. Zajęcia okazały się bardzo przydatne, co niezmiernie

mnie cieszy i życzyłbym sobie, aby takich
pomysłów było więcej w naszym mieście.
Dzięki nim możemy czerpać z doświadczenia innych, ucząc się wzajemnie. Kolejną
ciekawą sprawą, o której warto wspomnieć
jest zastrzyk gotówki z budżetu europejskiego dla Iławy w wysokości 2,8 mln złotych,
które udało się pozyskać dzięki staraniom
urzędników ratusza na realizację inwestycji budowy kanalizacji deszczowych. Inwestycje te, porządkujące tereny podziemne,
mają związek z przystosowaniem Iławy do
skutków zmieniającego się klimatu. Życzę
interesującej lektury.
Burmistrz Miasta Iławy
Dawid Kopaczewski
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Kolejne miejsce od niedawna monitorowane to teren przy tzw. Wyspie Młyńskiej, gdzie zainstalowano jedną kamerę stacjonarną i jedną obrotową. Ich obraz obejmuje przystanek autobusowy na ulicy Kościuszki,
część ścieżek rowerowych przy rzece Iławce do kładki oraz fragment ulicy Ostródzkiej.

Bezpieczniej z nowymi kamerami
Nowe kamery pojawiły się w amﬁteatrze,
przy Wyspie Młyńskiej i na basenie. To efekt
działań burmistrza zmierzających do poprawy
bezpieczeństwa w mieście.
Miejski monitoring w Iławie jest sukcesywnie rozbudowywany, a pierwsze kamery
pojawiły się już w 2015 roku w ramach realizowanego unijnego projektu „Iława online. Bezpieczeństwo i informacja”. - Kamery
monitoringu obok edukacji i podwyższenia
świadomości mieszkańców, to najlepsze narzędzie do utrzymania porządku w mieście
i walki z wandalizmem oraz przestępczością.
Jednak sam monitoring nie załatwi sprawy,
instalacje nowych kamer muszą bowiem iść
w parze z obsługą centrum wizyjnego. Dlatego
w 2019 roku zdecydowałem o wydłużeniu pracy obsługi. Dzięki temu nasze miasto staje się
bezpieczniejszym miejscem do życia - mówi
burmistrz Dawid Kopaczewski.
Obecnie na terenie Iławy działa ponad 100
kamer w różnych punktach, m.in. w centrum
miasta, przy ekomarinie, ścieżkach rowero-

wych, na terenie Lasku Miejskiego, Dworca Głównego i Wyspie Młyńskiej. Na części
z nich zainstalowano kamery stacjonarne,
a w części także obrotowe, które mają zdecydowanie większy zasięg i obejmują swoim
zakresem tereny przyległe. Nowe kamery
miejskie pojawiły się na Amﬁteatrze Miejskim im. Louisa Armstronga, przy tzw.Wyspie
Młyńskiej i na basenie.

Kamery na miejskim amfiteatrze skierowane są na scenę i widownię, ale obejmują także tereny wokół
czyli fragment bulwaru Alei Jana Pawła II oraz częściowo parking przy hali sportowo-widowiskowej.

Trzecia nowa kamera została umieszczona na filarze pływalni miejskiej, a jej zasięg to wejście na
basen i częściowo parking za nim oraz lodowisko, rondo na ulicy Konstytucji 3 Maja oraz fragment
ulicy Sienkiewicza i Biskupskiej. Koszt wszystkich nowych kamer w wymienionych trzech miejscach
to blisko 23,5 tys. złotych.
– Warto dodać, że do sieci monitoringu miejskiego włączone są także kamery należące do
Spółdzielni Mieszkaniowej „Praca”. Na mocy
porozumienia zawartego ze Spółdzielnią mamy
więc pogląd na teren będący w jej zarządzie
- mówi pracownik monitoringu miejskiego.
To jak istotną rolę odgrywają kamery
w mieście m.in. w pobliżu parkingów, zostało
podkreślone także podczas spotkania online
burmistrza z Komendantem Policji w Iławie
i radnymi Rady Miejskiej na temat kradzieży

aut na przestrzeni ostatnich miesięcy. Zapis
obrazu z kamer może niejednokrotnie ułatwić
schwytanie sprawcy i znacznie skrócić ten proceder, m.in. dlatego zainstalowano nowe urządzenia także na budynku ratusza. Obejmują
one tereny wokół tj, parkingi przy budynku,
częściowo przy kinoteatrze oraz galerię przy
ratuszu.
Należy też pamiętać, że monitoring miejski
działa przez 24 godziny na dobę, a nagrania
archiwizowane są przez ok. 30 dni.

ŻYCIE POWIATU IŁAWSKIEGO
Dwa nowe punkty szczepień w Iławie

W związku z niewystarczającą liczbą szczepień w Iławie władze
miasta podjęły kroki, których efektem jest współpraca z Przychodnią Kemed i uruchomienie dwóch nowych punków szczepień działających od 24 marca. – Przychodnia Kemed prowadząca ZOZ w Wąbrzeźnie, Ząbrowie i Rudzienicach pozytywnie
odpowiedziała na nasz apel i zaproszenie do współpracy z samorządem. Od 24 marca zespoły medyków Przychodni będą
szczepić naszych mieszkańców przeciw COVID 19. W porozumieniu z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej oraz Iławskim
Centrum Sportu, Turystyki i Rekreacji zostały wytypowane dwa
punkty, których lokalizacje zapewnią szerszy i łatwiejszy dostęp.
Pozbawione barier architektonicznych obiekty pozwolą osobom starszym i niepełnosprawnych bez problemu dotrzeć na
szczepienie - informuje Dorota Kamińska zastępca burmistrza
Iławy. – Współpraca z przychodnią Kemed ma charakter stały
i będzie zabezpieczać szczepienia populacyjne przeciw Covid-19
w czasie epidemii. Zakładając, że zespoły Szpitala Powiatowego
w Iławie i Ośrodka Zdrowia Rodzina będą pracowały bez zakłóceń, uruchomienie dodatkowych punktów szczepień pozwoli
zapewnić mieszkańcom większy dostęp do tak wyczekiwanych
szczepionek. Jak podają epidemiolodzy, szczepienia to sposób na
ochronę naszych bliskich i szansa na skuteczną walkę z epidemią.
Podkreślę, że mają one charakter dobrowolny, każdy ma prawo
do indywidualnej decyzji, po konsultacji z lekarzem - dodaje zastępca burmistrza.
Rejestracja szczepień trwa od 15 marca i jest systematycznie
wznawiania po otrzymaniu kolejnej puli szczepionek. Rejestrujemy się telefonicznie pod numerem telefonu 539 653 953.
Szczepienia będą realizowane w dni powszednie i soboty. Termin
i godzina szczepienia jest ustalana podczas rejestracji indywidualnie z mieszkańcami. W tym miejscu możemy zwrócić się
z apelem o respektowanie terminu i godziny szczepienia, w przypadku rezygnacji z terminu, powiadomienie o tym Przychodni.
Koordynatorem szczepień w nowych punktach jest pracownik MOPS Maciej Marciniak oraz dyrektor Iławskiego
Centrum Sportu, Turystyki i Rekreacji.
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Rozwój dziecka to jak trening sportowca – cenne wskazówki radnego Michała Kamińskiego
W miejskim żłobku odbyły się warsztaty
proﬁlaktyki wad postawy u dzieci, które
bezpłatnie poprowadził radny Michał Kamiński- zawodowo zajmujący się ﬁzjoterapią. Zajęcia dla pracowników żłobka
były dobrą okazją do poznania praktycznych wskazówek prawidłowej postawy
u dzieci w wieku poniemowlęcym.
Wady postawy to już powszechny
problem wśród dzieci i młodych osób,
który w zdecydowanej większości wynika z nieprawidłowej postawy i złych
nawyków od wczesnych lat. Utrwalony
pogarsza wygląd i zwiększa ryzyko wystąpienia trudnych w leczeniu zespołów
przeciążeniowych, bólowych, dyskopatii i choroby zwyrodnieniowej stawów.
Pierwszym krokiem w walce z tym
problemem powinna być proﬁlaktyka
poprzez edukację, zarówno rodziców,
jak i opiekunów. Skorygowanie postaw
poprzez zastosowanie odpowiednich

- Pamiętajmy, że rozwój dziecka można
porównać do treningu sportowca, im więcej
treningu, ruchu, tym dziecko więcej osiągnie
w dorosłym życiu, bo będzie sprawne,
silne i zdrowe – wyjaśnia Michał Kamiński.
ćwiczeń i zmianę nawyków to klucz do
zdrowia i tym samym lepszy start w dorosłe życie. - Na warsztatach zostały
zaprezentowane najczęstsze nieprawi-

dłowe pozycje, jakie dzieci przyjmują
podczas zabawy i wyjaśniłem, jakie są
tego skutki w przyszłości. Następnie
ćwiczyliśmy, jak skorygować wadliwą
postawę, aby nie dochodziło do zaburzeń w rozwoju maluchów. Kolejnym
punktem szkolenia były ćwiczenia stóp
oraz omówiony został temat obuwia,
które sprzyja rozwojowi dziecka, a jakie
zaburza pracę stóp - mówi radny Michał
Kamiński. Niezwykle ważne jest to, że
zaburzenia zauważone na tym wczesnym
etapie mogą być skorygowane przez odpowiednie ćwiczenia, które każdy rodzic
może wykonywać z dzieckiem w domu.
- Bardzo się cieszę, że radny Kamiński
zdecydował się przeprowadzić warsztaty
w naszym żłobku. Wierzę, że cenne rady,
które z własnej wiedzy i praktyki zawodowej przekazał uczestnikom, pozwolą
zapobiec wadom postaw u dzieci - komentuje burmistrz Dawid Kopaczewski.

Zastrzyk gotówki dla Iławy! Urząd pozyskał 2,8 miliona złotych!
Zmieniający się klimat to m.in. nawalne
deszcze, które skutkują zalewaniem ulic
i koniecznością osuszania miasta. W ramach polityki adaptacji do zmian klimatu burmistrz Iławy podjął działania,
dostosowujące procesy inwestycyjne do
zachodzących zmian. - Próbując zmienić
modelowe podejście do planowania i realizacji inwestycji w mieście postawiliśmy na
retencję wód opadowych, przy wykorzystaniu naturalnego środowiska Iławy tj.
zagłębień, zbiorników i cieków wodnych.
- mówi kierownik Wydziału Planowania,
Inwestycji i Monitoringu Roman Radtke.
W 2019 roku podpisana została umowa z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Warszawie na realizację projektu, którego wartość oszacowano
na niewiele ponad 10 mln zł, z czego udział
środków UE opiewał na 6,53 mln zł i głównie
tworzyły go 4 zadania inwestycyjne:
1. Budowa kanalizacji deszczowej od ul. Gdańskiej do ul. Nowomiejskiej – etap I (wykorzystanie naturalnych zdolności retencyjnych stawu
przy ul. Gdańskiej)
2. Budowa kanalizacji deszczowej na terenach
po byłych Zakładach Przemysłu Ziemniaczanego
w Iławie (Osiedle Żołnierzy Wyklętych)
3. Uregulowanie stosunków wodnych - zalewisko
Marzyńsko przy ul. Wojska Polskiego w Iławie
(wykorzystanie naturalnych zdolności retencyjnych
zalewiska Marzyńsko przy ul. Wojska Polskiego)
4. Budowa kanalizacji deszczowej od ul. Gdańskiej
do ul. Nowomiejskiej – etap II (odprowadzenie wód
opadowych i roztopowych z kanalizacji deszczowej
do Jez. Jeziorak Mały poprzez przepust pod torami
E-65 w ul. Nowomiejskiej w Iławie)

- W roku 2020, obserwując jak mocno wzrosły ceny robót budowlanych,
na etapie przygotowań do wniosko-

wania o środki UE, złożyliśmy wniosek
o zwiększenie doﬁnansowania na Projekcie. Oprócz tego staraliśmy się o włączenie do Projektu dodatkowych czterech zadań inwestycyjnych już przez nas
realizowanych - mówi burmistrz Dawid
Kopaczewski. Dodatkowe zadania, które
miały zostać włączone do projektu to:
— odwodnienie ulicy Wodnej w Iławie
– zasilenie retencji naturalnej zalewiska Marzyńsko;
— kanalizacja deszczowa ul. Szeptyckiego w Iławie;
— kanalizacja deszczowa układu ulic
Sosnowa, Świerkowa w Iławie;
— opracowanie Planu Adaptacji do
Zmian Klimatu dla Miasta Iławy
- Starania o przyznanie środków zakończyły się podwójnym sukcesem! Udało
się bowiem zwiększyć doﬁnansowanie
o ponad 1,8 mln złotych i wprowadzić wymienione dodatkowe zadania, w efekcie
czego Iława otrzyma jeszcze dodatkowy
zastrzyk środków z budżetu europejskiego
w wysokości 1,02 mln zł, co daje w sumie
2,82 mln złotych! – komentuje burmistrz.
- Najważniejsze jest jednak to, że wprowadzenie tych nowoczesnych rozwiązań
i uporządkowanie sieci terenów podziemnych ułatwi w znacznym stopniu życie
mieszkańcom i jest inwestycją na długie
lata. Nie byłoby tego sukcesu bez rzetelnej
pracy pracowników Urzędu Miasta, którym w tym momencie dziękuję za wszelkie
działania w tej sprawie – dodaje burmistrz.
- Bardzo się cieszę, że udało się wynegocjować z Narodowym Funduszem
Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej te dodatkowe środki dla Miasta. Była to ogromna praca, gdyż cała
procedura wyglądała dokładnie tak,
jakbyśmy startowali w nowym konkur-

Ulice Świerkowa i Sosnowa w Iławie

Rozlewisko Marzyńsko przy ul. Wojska
Polskiego
sie, trzeba było przygotować całą dokumentacje aplikacyjną, która podlegała
szerokiej ocenie ekspertów NFOŚiGW
- komentuje Agnieszka Mijas z Wydziału Planowania, Inwestycji i Monitoringu
koordynująca opisane inwestycje.
Współﬁnansowanie projektu Poprawa systemu gospodarowania wodami
opadowymi na terenie miasta Iławy pochodzi ze środków Funduszu Spójności
Unii Europejskiej w ramach Programu
Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020.
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Suskie mity – dzieci Napoleona

Suskie

Odległość między Kamieńcem a Suszem to 6 km. Rzut
beretem – jak mówią ludzie
szermierczo posługujący się
związkami frazeologicznymi. To
prawda, że droga do pokonania
prosta, bezkolizyjna, ewentualnie w Różnowie może dojść do
walki o pierwszeństwo przejazdu.
Ale to od około lat 30, kiedy
powstała droga łącząca Różnowo
z Bronowem. Początek XIX wieku
wyobrażam sobie na tej trasie
nieco inaczej.

Suski Ośrodek Kultury zaprezentował plan, wokół którego realizowany będzie program Suskiego
Lata Artystycznego 2021. Czy,
zgodnie z zapowiedziami kampanii
promującej nowy wizerunek SOKu,
jest wystarczająco soczysty i czy
przysporzy nam wielu okazji, żeby
„Posmakować Emocji”? Zapytaliśmy o to twórcę programu oraz
kierownictwo Gminy Susz.

C

o mógł czuć, jakie emocje
targały Napoleonem podczas pobytu w Kamieńcu,
kiedy to przez wiele dni omawiał z Marią Walewską sprawy Polski? Wyobraźcie sobie,
że 6 km zaledwie dzieli was
od wudetu (WDT – Wiejski
Dom Handlowy, którego
otwarcie w roku ...w ważnym
roku doprowadziło do starć.
Przyczyną licznych konﬂiktów między mieszkańcami
była własność prywatna
– czyli miejsce w kolejce).
Niektórzy uznali, że wszyscy
są sobie równi i żaden kułak
kułaczący kilka dni w kolejce,
nikt z aktywistów psujących
młode pokolenie pojęciami
o swobodzie decyzji, odpowiedzialności nie będzie psuł
dobrego systemu żadnymi
komitetami kolejkowymi.
Mój tata pojawił się tam dopiero „po robocie”. Finansowo
przygotowany na grube zakupy. Trzeba dopowiedzieć w tym
miejscy, że WDH budowano
kilka lat. Budowa otoczona
deskami zdążyła wpisać się
w krajobraz miasta i przede
wszystkim w świadomość
mieszkańców. Na co dzień już
nikt nie pytał, co jest, kiedy zakończy się budowa. Wiadomo
przecież, że tylko głupi zadaje
takie pytania. Ponad wszelką
wątpliwość ukończą wspaniały dom handlowy jakiego
nie ma w okolicy i będziemy
zaopatrzeni na lata. A termin
cudem wpadnie nam w ucho.
Czy Napoleon wzruszyłby
się, widząc mojego ojca wręczającego mi małego, niebieskiego robocika? „Tyle zostało” – śmiał się do mamy. Dziś
na Allegro można robocika
kupić za 15 zł jako pamiątkę
z PRL.
Napoleon jako człowiek
światowy musiał wiedzieć
o Suszu i szlaku handlowym
prowadzącym do wudetu.
Przecież ponad dwa wieki
wcześniej wojny stuletnie

rozpoczęły się, ponieważ
Rosjanie pragnęli dostępu
do wudetu. Szwedzi przeszli
lody Bałtyku, aby zalać nas
brudną i spienioną falą swoich żołnierzy, w celu przejęcia kontroli nad szlakiem do
wudetu i samym obiektem.
Kilka wieków później nawet
Batman próbował okraść
dom handlowy. Próba jednak zakończyła się upadkiem Batmana o czym pisała
lokalna gazeta. „Nieudany
skok Batmana” - jeden z tych
tytułów, które wyprowadzają nas dzięki lokalnej gazecie z prowincji umajonych
łąk do epickości podziemia
wielkomiejskiego
życia,
gangsterskich
porachunków, szybkich samochodów
i dziewczyn, których u nas nie
ma, bo ...wyjechały na studia
szukać męża.
Jakież musiało być zdziwienie historyków dociekających
istoty pobytu Napoleona
w Kamieńcu, kiedy dotarły
do nich prawdziwe powody
zajęcia tych terenów. I jeszcze
ta Maria Walewska, której
przypisywano chlubne, bo
w imieniu ojczyzny, odkrywanie tajemnic alkowy przed
mocarnym Francuzem.
Do dziś słusznie prawią ci
którzy twierdzą, że Napoleonowi nie chodziło o Polaków, dlaczego miałby ich
pokochać? W polityce, tym
bardziej uprawianej wojennym rzemiosłem nie ma czasu na takie sentymenty. Dlaczego Napoleon obrał sobie

Kamieniec na miejsce wypoczynku, nie zaś Pruską Iławę,
w pobliżu której w krwawej
bitwie stracił wielu żołnierzy? Dlaczego w Suszu nikt
nigdy nie mówił (ulica też
milczy) o francuskich żołnierzach pustoszących mazurskie
miejscowości? Czy ktoś czytał
w twórczości Marcina Gerssa,
bardzo płodnego „ludowego
poety” o Napoleonie w Suszu?
Francuzi zmuszeni głodem
na obcej ziemi traktowali ją
jak swoją, ale wydartą, więc
jedli ze złością, z tęsknotą za
domem rodzinnym. W Suszu
nikt nigdy nie mówił o agresji
napoleończyków. Za to, zdaje
się, że Wojtek, powiedział mi
kiedyś, może w piątej klasie
szkoły podstawowej, że on
jest potomkiem Napoleona,
który kiedyś tu mieszkał. Nie
wiem do dziś, skąd wiedziałem, że Napoleon to ważna
dla historii Europy postać.
A czy miałem świadomość
kim był? Nie pamiętam. Napoleon to Napoleon. Człowiek się rodzi i albo myśli, że
jest właśnie nim, albo (podobno lepsza ewentualność)
już wie, że Napoleon … był.
Jakież to proste. Poszliśmy
nawet pod kościół świętego
Antoniego, aby zobaczyć rezydencje zamieszkałą chwilowo przez gościa z Francji.
„Tutaj mieszkał” - wskazał
domek blisko kościoła. Nabrałem poważnych podejrzeń
co do prawdziwości słów kolegi. Zapewnił mnie jednak,
że kiedyś inaczej ten dom

wyglądał, poza tym dziś porównujemy go z wieżowcami,
których dawniej nie było.
W drodze powrotnej Wojtek wskazał na dwie armaty w parku. „A te armaty to
armaty Napoleona. One
pilnowały go, kiedy tu spał.”
Ponownie wyraziłem wątpliwości. Jak każdy z nas
wie, armaty skierowane są
w stronę przeciwną do kościoła. I tu Wojtek okazał się
bystry. „Potem je zostawił,
żeby strzelały w stronę dworca, bo żołnierze przyjeżdżali
pociągami. Wiesz, pociągami
wieźli armaty, karabiny ….”
Tak, wiele lat później, jako
dorosły, usłyszałem od człowieka, który mógłby być
moim dziadkiem, że Napoleon w Suszu mieszkał. „Nie, nie
w Suszu, tylko w Kamieńcu” –
dobrze chciałem, sprowadzając dziadka na drogę prawdy
historycznej. Na co on: „W Kamieńcu, hahahah, w tych ruinach pewnie, nie rozśmieszaj
mnie.” Chciałem jeszcze lepiej
i powiedziałem, że przecież
w czasach Napoleona to był
wspaniały pałac. A spalili go
Rosjanie. I usłyszałem, że to
…brzydko pachnąca prawda.
Jak tu przyjechał jako dziecko, to jeszcze z pałacu kołdry
brali, to znaczy, że pałac był.
Ale Napoleon i tak wolał spać
w Suszu.
„Człowieka nie przekonasz”
- stwierdził innym razem,
kiedy to na rybach nakłaniał
kolegę do powrotu, bo już
i tak ryba nie weźmie.

Wojtek w celu uśpienia mojej czujności dodał na koniec,
że Napoleon miał tu wiele
dzieci i ja pewnie też jestem
jego przodkiem. Jakaż sprawność w manipulowaniu emocjami.
Napoleon niczym Czyngis
-Chan utrwalił się w genach.
A może jest również praojcem pewnego premiera.
Może powinniśmy mówić,
że to wszystko, cała ta ruina,
łącznie z ruiną pałacu w Kamieńcu to wina Napoleona?
Nie, tego mówić nie będziemy. To nas nie obchodzi. My
się tutaj u nas trzymamy
tematu. I powiem wam, że
jak człowiek raz coś w dzieciństwie usłyszy, trudno go
przekonać. A że falliczne
kształty armat, które już
ucichły, wystają i prężą się
nadal w kierunku dworca,
może świadczyć, że czekają
na dziewczyny powracające
ze studiów.

Tak, dziś już nikt nie
mówi o Napoleonie
w Suszu. Propaganda
Kamieńca zawładnęła
umysłami.
My jednak pamiętamy
i Napoleona i jego
armaty strzelające
rajstopami. Co tam się
działo pojąć mógłby
tylko Czyngis-Chan.
Napoleon raczej nie. Bo każde dziecko wie, wiedziało, że
Napoleon pilnował najcenniejszego daru i cudu architektury,
udoskonalonego Bauhaus, czyli
budowli, której nic nie przerosło do tej pory. Potomkowie
żołnierzy armii Napoleona do
dziś późnymi wieczorami pilnują, siedząc w swoich czterokołowych zaprzęgach, zdobyczy
Cesarstwa Francuskiego.
Je voudrais ètre libre –
chciałbym być wolny!
I na koniec ...słyszycie to,
prawda? W francuskim
brzmieniu słowa „chciałbym”
ukrywa się wude ...wudet. Zapewne.
Tylko u nas możesz być wolny.
Marcin Włodarski

Pierwsze pytania do Piotra
Pancera, Dyrektora Suskiego
Ośrodka Kultury - w programie nie ma Dni Susza, czy
to przeoczenie?
Absolutnie nie, choć prawda, że ta nazwa nie pada.
W ramach obchodów Dni
Susza odbędzie się Blender
Art Festival 2021. To wydarzenie rozbudowane w swojej
formule w taki sposób, żeby
z jednej strony spełnić wymogi tradycyjnych obchodów
miejskich, a z drugiej przyjąć
formę współczesnego festiwalu kulturalno-artystycznego.
Będzie przede wszystkim
muzycznie - zaprosiliśmy do
udziału aż 9-ciu wykonawców, w tym również z zagranicy. Ogromny nacisk położyliśmy również na pozostałą
część programu, który wypełni dni festiwalowe. Każdy
mieszkaniec powinien zna-
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Lato Artystyczne 2021

Od lewej strony Piotr Pancer, dyrektor SOK, Lucyna Górnik, zastępca burmistrza Susza i Krzysztof
Pietrzykowski, burmistrz Susza
leźć w nim coś dla siebie. Pomyśleliśmy o odbiorcach młodych, ciut starszych i ciut bardziej
zbuntowanych oraz o seniorach.
To mamy wyjaśnione, a co z resztą? Pojawiają
się ciekawe nazwy, co się za nimi kryje?
Ideą Suskiego Lata Artystycznego, w odsłonie tegorocznej oraz kolejnych, jest zachęcenie
mieszkańców do wspólnego spędzania czasu
podczas całego lata – tzn., że program nie będzie obejmował jedynie wydarzeń weekendowych. M.in. Leżak Plaża Sztuka Summer Festival zalicza się do takich wydarzeń, czyli cykl
czwartkowych koncertów, które zrealizujemy na
naszej plaży, na specjalnie przygotowanej scenie letniej. To też Suski Tydzień Filmowy, w ra-

mach którego nie tylko będziemy prezentować
ﬁlmy codziennie przez cały tydzień, ale również
opuścimy z projekcjami Susz i zawitamy w sołectwach. Planujemy również realizację festiwalu
stricte miejskiego – EKO ELEKTRO, w ramach
którego twórcy muzyki elektronicznej zawładną
Suszem i ich muzyka będzie dobiegać z najmniej
spodziewanych miejsc. Oczywiście o wszystkich
szczegółach będziemy Państwa informować na
bieżąco, zatem nastawiajcie uszu i śledźcie nas
w Internecie #PosmakujEmocji.
Nowy Dyrektor SOK, nowe pomysły, a co na to
Burmistrz Susza, Krzysztof Pietrzykowski?
Obserwuję działania Dyrektora SOK z zaciekawieniem i spokojem. Na tą chwilę kon-

sekwentnie realizowane są założenia, które
zostały zaprezentowane podczas konkursu na
to stanowisko. Jeśli chodzi natomiast o program Suskiego Lata Artystycznego 2021, to
widać, że zespół przyłożył się i stworzył pewną
koncepcję, która wierzę, że spodoba się mieszkańcom Gminy Susz.
Pytamy jeszcze Panią Lucynę Górnik, Z-cę
Burmistrza, odpowiedzialną za gminną kulturę,
czy program Suskiego Lata Artystycznego
2021 w ogóle będzie realizowany, jeśli dookoła
panuje morderczy wirus?
Zapewniam Państwa, że zdrowie naszych
mieszkańców jest naszym największym dobrem
i priorytetem w podejmowanych działaniach.
Każdy, nawet tak dobrze zapowiadający się program wydarzeń artystycznych, odwołamy jeśli
będą ku temu racjonalne przesłanki. Jednak dla
mnie ważne jest to, że mimo wszystko jesteśmy
już przygotowani, żeby podarować mieszkańcom wyczekaną chwilę wytchnienia na łonie
kultury i sztuki – każdy z Państwa na to zasłużył.
Zapowiada się kolorowo, rześko i soczyście… aż żal nie spróbować! Zatem niech to
Suskie Lato Artystyczne wyzwoli Państwa choć
na chwilę.
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Oferta Edukacyjna Szkół Powiatu Iławskiego
Rok szkolny 2021/2022
Renata Motylińska, dyrektor Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Promocji o naborach do szkół ponadpodstawowych
nikum). Wybór szkoły ponadpodstawowej to odpowiedzialna
i bardzo ważna decyzja. Uczniowie powinni wziąć pod uwagę
nie tylko swoje zainteresowania,
zdolności, ale również potrzeby
rynku pracy. Podpowiadam, że
ósmoklasiści i ich rodzice, przed
ostatecznym wyborem szkoły,
mogą skorzystać z profesjonalnej pomocy doradcy zawodowego
w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Iławie.
Zróżnicowana i dostosowana do
potrzeb lokalnego rynku pracy –
tak można określić ofertę edukacyjną szkół Powiatu Iławskiego.
W roku szk. 2021/2022 szkoły
branżowe i techniczne będą kontynuowały kierunki kształcenia
cieszące się zainteresowaniem
uczniów, prowadziły nabory do
nauki zawodów, które są gwarancją dobrego wykształcenia,
a w przyszłości zdobycia cieka-

wej pracy. Mamy również propozycję dla uczniów zainteresowanych kształceniem ogólnym
– licea ogólnokształcące, które
w poszczególnych oddziałach
prowadzą inne przedmioty na
poziomie rozszerzonym.
Każda ze szkół posiada odpowiednią bazę lokalową, zarówno
dydaktyczną jak i rekreacyjno-sportową. Jest nowocześnie wyposażona w sprzęt i pomoce naukowe,
w tym tablice multimedialne, wizualizery, drukarki 3D, laptopy oraz
nieustannie doskonali swój proces
dydaktyczny i wychowawczy.
W czasach pandemii zachęcamy
do zapoznania się z ofertą szkół ponadpodstawowych, prowadzonych
przez Powiat Iławski, za pomocą
internetowych środków przekazu.
Wszelkie informacje można również
uzyskać w szkołach telefonicznie lub
za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Zamieszczone poniżej informacje przybliżą kierunkami
kształcenia, ofertę zajęć pozalekcyjnych, rozwijających zainteresowania i uzdolnienia, osiągnięcia przedmiotowe, sportowe
i artystyczne, współpracę ze szkołami wyższymi oraz inne ciekawostki z życia szkół.
Nabór w formie elektronicznej
od 17 maja 2021 r.
Informujemy, że nabór do szkół ponadpodstawowych, prowadzonych przez
Powiat Iławski, odbywać się będzie w formie elektronicznej. Zgodnie z terminami
podanymi do publicznej wiadomości na
stronach Ministerstwa Edukacji i Nauki
wnioski o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz z niezbędnymi dokumentami należy składać od 17.05.2021 do
21.06.2021 do godz. 15.00. Skorzystanie
z platformy internetowej będzie możliwe
w podanych wyżej terminach. Prosimy

Fot. M. Rogatty

Szanowni Rodzice,
drodzy Ósmoklasiści,
od roku oświata funkcjonuje
w szczególnych warunkach wynikających z pandemii COVID
– 19. W celu ograniczenia niebezpieczeństwa zarażenia się
koronawirusem, w szkołach ponadpodstawowych kontynuowane jest kształcenie w formie zdalnej, a konsultacje dla uczniów,
egzaminy zewnętrzne odbywają
się z zachowaniem reżimu sanitarnego. W związku z tym,
ponownie nie możemy zaprosić
ósmoklasistów na dni otwarte
szkół ponadpodstawowych czy
cieszące się popularnością „Targi Edukacyjne”.
Już we wrześniu w życiu ósmoklasistów zacznie się nowy, ważny etap – nauka w szkole ponadpodstawowej. Może on potrwać
trzy (szkoła branżowa), cztery
(liceum) lub nawet pięć lat (tech-

Renata Motylińska, dyrektor Wydziału
Edukacji, Kultury, Sportu i Promocji
Starostwa Powiatowego w Iławie
o śledzenie komunikatów na stronie Powiatu Iławskiego https://powiat-ilawski.pl/
oraz na stronach poszczególnych szkół.

Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Stefana Żeromskiego w Iławie

S

zkoła kładzie nacisk na zdobycie wysokich wyników w nauce, co jest gwarancją studiów na najbardziej prestiżowych
kierunkach, ale także dba o dobrą
atmosferę oraz komfortowe warunki edukacji. Nasi uczniowie mogą
szczycić się wysokimi osiągnięciami
w konkursach, które gwarantują im
indeksy na uczelnie wyższe. Szkoła
jest uhonorowana brązową tarczą
miesięcznika „Perspektywy”.
Młodzież ma możliwość udziału
w zajęciach prowadzonych przez
wykładowców uczelni patronackich - Politechniki Warszawskiej,
Wojskowej Akademii Technicznej,
Uniwersytetu Mikołaja Kopernika,
Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Szkoły Głównej Handlowej,
Akademii
Górniczo-Hutniczej.
Ogromnym zainteresowaniem cieszą się wymiany zagraniczne umożliwiające poznanie kultury i języka
naszych sąsiadów. To w naszej szkole w roku 2018 odbył się Młodzieżowy Parlament Europejski Państw
Morza Bałtyckiego.
„Żeromek” może pochwalić się
świetną bazą lokalową. Każda
sala lekcyjna wyposażona jest

Jesteśmy szkołą otwartą na
uczniowskie inicjatywy, tworzymy dobre warunki do rozwijania
pasji i wspierania talentów. Działają u nas liczne kluby i koła zainteresowań, zespoły plastyczne,
taneczne i wokalno - instrumentalne. Liceum to szkoła przyjazna
dla uczniów niepełnosprawnych,
zarówno pod względem architektonicznym jak i proponowanych
zajęć edukacyjnych.
Z zaproponowanych proﬁli klas
zostaną utworzone te, które będą
najczęściej wskazywane w deklaracjach przez kandydatów.

w komputer i sprzęt multimedialny. Umożliwiają one wprowadzanie nowoczesnych technologii do
procesu edukacyjnego. Uczniowie korzystają również z dwóch
pracowni komputerowych i stanowisk z dostępem do Internetu
przygotowanych dla nich w bibliotece. Znajduje się w niej bogaty księgozbiór, powiększany
każdego roku o lektury i pozycje
książkowe chętnie wypożyczane

i czytane przez uczniów. Internat
zapewnia 95 komfortowych miejsc
dla uczniów, którzy wybiorą naukę
w naszej szkole.
Dwie sale gimnastyczne, siłownia, sala sztuk walki, sąsiedztwo
basenu, stadionu i nowoczesnego
boiska do piłki nożnej, motywują młodych uczniów do dbałości
o zdrowie ﬁzyczne i kondycję. Młodzież ma także dostęp do bazy Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego,

co umożliwia rozwój w zakresie
sportów wodnych. Od lat szkoła
obecna jest w pierwszej dziesiątce
szkół ponadgimnazjalnych z województwa warmińsko-mazurskiego,
które wyróżniane są przez Szkolny
Związek Sportowy.
Nasza placówka oferuje jednozmianowy system prowadzenia zajęć 8:10 -15:10. Naszym atutem jest
bogaty wachlarz proﬁli, które cieszą
się zainteresowaniem kandydatów.

PROPONOWANE PROFILE KLAS
DLA ABSOLWENTÓW ÓSMEJ KLASY
SZOŁY PODSTAWOWEJ:
KLASA SPOŁECZNO-PRAWNA
KLASA PRZYRODNICZO- MATEMATYCZNA
KLASA POLITECHNICZNA
KLASA GEOGRAFICZNO - PRZYRODNICZA
KLASA HUMANISTYCZNO-JĘZYKOWA
KLASA PRZYRODNICZO-JĘZYKOWA
KONTAKT: Tel. 89 648 56 96,
E-mail: liceumilawa@poczta.onet.pl
Strona internetowa: www. zsog.ilawa.pl
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Zespół Szkół im. Bohaterów Września 1939 roku w Iławie
TECHNIKUM:
• TECHNIK INFORMATYK
– okres nauki 5 lat
Zdobędziesz wiedzę i umiejętności
w zakresie:
- montowania oraz eksploatacji
komputera i urządzeń
peryferyjnych,
- projektowania i wykonywania
lokalnych sieci komputerowych
oraz administrowania tymi sieciami,
- projektowania i administrowania
bazami danych,
- tworzenia stron www i aplikacji
internetowych oraz administrowania nimi.
Nauczysz się biegle obsługiwać
programy: CorelDRAW, Photoshop,
Gimp, Flash, AutoCAD, Linux, Ofﬁce, Novell, Windows. W szkole
funkcjonuje Akademia CISCO w ramach której uczniowie technikum
zostaną przeszkoleni na kursach:
IT Essentials I, II: PC Hardware
and Software oraz Cisco Certiﬁed
Networking Associated.
• TECHNIK GRAFIKI I POLIGRAFII
CYFROWEJ
Zdobędziesz wiedzę i umiejętności w zakresie przygotowania
i opracowania różnego rodzaju
projektów graﬁcznych o charakterze informacyjnym i reklamowym.
Poznasz i nauczysz się technik tworzenia reklamy w prasie, telewizji,
Internecie, lub na tzw. billboardach, a także książek, folderów,
ulotek, plakatów, akcydensów itp.
Będziesz umiał zaprojektować
obiekty przestrzenne 3D, opakowania i etykiety na opakowania
produktów oraz materiały reklamowe i wizytówki. Nauczysz się
biegle obsługiwać programy:
CorelDRAW, InDesign, Impozycjoner, Photoshop, Illustrator,
3ds Max.
• TECHNIK BUDOWNICTWA
Zdobędziesz wiedzę i umiejętności
w zakresie:
• wykonywania określonych robót budowlanych,
• organizowania i kontrolowania
robót związanych
z zagospodarowaniem terenu budowy,
• organizowania i kontrolowania
robót budowlanych stanu
surowego i robót wykończeniowych,
• organizowania i kontrolowania
robót związanych
z utrzymaniem obiektów budowlanych w pełnej sprawności
technicznej,
• sporządzania kosztorysów oraz
przygotowywania
dokumentacji przetargowej.

• TECHNIK EKONOMISTA
Zdobędziesz wiedzę i umiejętności
w zakresie:
• planowania i prowadzenia działalności gospodarczej,
• obliczania podatków,
• prowadzenia spraw kadrowo-płacowych,
• prowadzenia rachunkowości,
• wykonywania analiz i sporządzania sprawozdań z działalności
podmiotów prowadzących działalność gospodarczą.

Zdobędziesz umiejętności w zakresie:
• praktycznego wykorzystania zasad wykańczania mieszkań,
• stosowania różnych nowoczesnych technologii,
• stosowania maszyn i urządzeń,
które są używane w procesach
technologicznych.

• TECHNIK PRZEMYSŁU MODY
Zdobędziesz wiedzę i umiejętności
w zakresie:
- projektowania ubiorów m. in.
w programie CorelDraw, - modelowania odzieży, - wytwarzania wyrobów odzieżowych, podejmowania
działalności zawodowej z elementami języka obcego (angielskiego, niemieckiego lub włoskiego), - projektowania i organizowania procesów
produkcji odzieży oraz odbędziesz
praktyki zawodowe.

INTERNAT
Internat Zespołu Szkół im. Bohaterów Września 1939 Roku dysponuje czteroosobowymi pokojami.
Wychowankowie mogą korzystać ze
świetlicy wyposażonej w nowoczesny
sprzęt audiowizualny (kino domowe),
dwóch siłowni dla dziewcząt i chłopców, kuchni z pełnym wyposażeniem
oraz sali komputerowej z Internetem.

Co dalej?
Egzaminy z poszczególnych kwaliﬁkacji zawodowych zapewnią Ci
tytuł technika przemysłu mody
z perspektywą pracy w następujących zawodach: projektant mody,
fotograf i dziennikarz mody, organizator pokazów mody itp.
Egzaminy z poszczególnych kwaliﬁkacji zapewnią Ci tytuł technika,
a egzamin maturalny umożliwi studiowanie na wybranym kierunku.
BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA
Branżowa szkoła I stopnia – okres
nauki 3 lata
ZAWÓD - MONTER ZABUDOWY I ROBÓT
WYKOŃCZENIOWYCH W BUDOWNICTWIE

W TRAKCIE NAUKI UCZNIOWIE
BRANŻOWEJ SZKOŁY I STOPNIA
MOGĄ OTRZYMAĆ STYPENDIUM
STAROSTY IŁAWSKIEGO.

WYMAGANE DOKUMENTY:
• wniosek o przyjęcie do szkoły
wypełniony elektronicznie,
• świadectwo ukończenia szkoły
podstawowej oraz
zaświadczenie o szczegółowych
wynikach egzaminu
ósmoklasisty lub kopie tych dokumentów,
• zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku
przeciwwskazań zdrowotnych do
podjęcia praktycznej nauki
zawodu,
• karta zdrowia i bilans ucznia,
• dwie fotograﬁe podpisane na odwrocie,
• zaświadczenia wydane przez komisje konkursowe
dla laureatów konkursów przedmiotowych o zasięgu
wojewódzkim i ponadwojewódzkim, inne dokumenty

potwierdzające osiągnięcia sportowe lub artystyczne,
• podanie o zakwaterowanie w internacie (zamiejscowi).
Terminy i kryteria rekrutacji są
również dostępne na stronie internetowej www.zsilawa.pl zgodnie
z zarządzeniem Warmińsko-Mazur-

skiego Kuratora Oświaty w sprawie
przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego.
KONTAKT: tel. 89 649 13 00,
email: zsilawa@powiat-ilawski.pl
Adres strony internetowej:
www.zsilawa.pl

TERMINY PRZEPROWADZANIA POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO
NA ROK SZKOLNY 2021/2022
Złożenie wniosku o przyjęcie
do Zespołu Szkół:

17 maja (poniedziałek) – 21 czerwca
(poniedziałek) 2021

Złożenie przez kandydata świadectwa
ukończenia szkoły podstawowej
i zaświadczenia o wynikach
egzaminu ósmoklasisty:

25 czerwca (piątek) - 14 lipca (środa)
2021

Podanie do publicznej wiadomości
przez komisję rekrutacyjną listy
kandydatów zakwalifikowanych
i kandydatów niezakwalifikowanych
do Zespołu Szkół:

22 lipca (czwartek) 2021

Uwaga!
Badania lekarskie
Skierowania na badania zostaną
wystawione w sekretariacie szkoły
i przekazane bezpośrednio lekarzowi
medycyny pracy.

Daty badań lekarskich zostaną podane
w późniejszym terminie.

Rodzice kandydatów z listy
zakwalifikowanych są zobowiązani
potwierdzić wolę podjęcia nauki
w Zespole Szkół poprzez złożenie
oryginałów dokumentów, jeśli wcześniej
nie zostały złożone oraz zaświadczenia
lekarskiego zawierającego orzeczenie
o braku przeciwwskazań zdrowotnych
do podjęcia praktycznej nauki zawodu:

23 (piątek) - 30 lipca (piątek) 2021

Podanie do publicznej wiadomości listy
kandydatów przyjętych i kandydatów
nieprzyjętych do Zespołu Szkół:

2 sierpnia (poniedziałek) 2021
do godz. 14:00
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Zespół Szkół im. Konstytucji 3 Maja w Iławie
podjąć pracę jako specjaliści d/s
kontaktów z prasą i kształtowania
opinii publicznej w prasie, radiu
i telewizji lub prowadzić działalność
gospodarczą na własny rachunek.

Zespół Szkół im. Konstytucji 3
Maja w Iławie to szkoła z bardzo
bogatą ponad 70-letnią tradycją.
Kierunki kształcenia:
— Technikum technologii
żywności
— Technikum hotelarskie
— Technikum pojazdów
samochodowych
— Technikum handlowe
— Technikum żywienia i usług
gastronomicznych
— Technikum reklamy
— Szkoła Branżowa I Stopnia
– 3 letnia
— Liceum Ogólnokształcące
dla dorosłych na podbudowie
Branżowej Szkoły I Stopnia
TECHNIK TECHNOLOGII ŻYWNOŚCI
Absolwent zdobędzie umiejętność
opracowania nowych produktów
żywnościowych i technologii, organizowania i nadzorowania procesu
produkcji produktów żywnościowych na powierzonym odcinku produkcji. Technolog bada nowoczesne
techniki i technologie oraz opracowuje różne asortymenty produktów
żywnościowych. Obsługuje maszyny
i urządzenia stosowane w produkcji
wyrobów spożywczych. Po ukończeniu szkoły technik technologii żywności wykonuje pracę w zakładach
przemysłu spożywczego.
TECHNIK HOTELARSTWA
To zawód, który przygotowuje
absolwentów do pracy w sektorze
przemysłu turystycznego. Nasi
uczniowie nabywają potrzebną
wiedzę praktyczną odbywając praktyki zawodowe w atrakcyjnych miejscach w kraju. Zawód, który proponujemy absolwentom gimnazjum
jest zawodem interesującym i przyszłościowym. Nauczysz się m.in.
dobierać oferty hotelowe zgodnie
z potrzebami gości; stosować instrumenty promocji usług hotelarskich;

sporządzać dokumentację związaną
z rezerwacją usług hotelarskich.
TECHNIK POJAZDÓW
SAMOCHODOWYCH
To zawód związany z obsługą
współczesnych pojazdów samochodowych. Kształcący się w tym
kierunku uczniowie stają się specjalistami z dziedziny naprawy
i eksploatacji pojazdów samochodowych, a także diagnostyki samochodowej. Potraﬁą organizować obsługę i naprawę pojazdów
samochodowych oraz ocenić stan
techniczny pojazdów. Technik pojazdów samochodowych to zawód
z przyszłością.
TECHNIK HANDLOWIEC
Absolwent będzie przygotowany
do organizowania prac w zakresie

przyjmowania dostaw, przygotowywania towarów do sprzedaży,
wykonywania prac związanych
z obsługą klientów oraz realizacją
transakcji kupna i sprzedaży. Posiądzie również wiedzę dotyczącą
prowadzenia działań reklamowych
i marketingowych, organizowania
i prowadzenia działalności handlowej oraz zarządzania działalnością
handlową przedsiębiorstwa.
TECHNIK ŻYWIENIA I USŁUG
GASTRONOMICZNYCH
Absolwent przygotowany jest do
podejmowania zadań związanych
z obsługą konsumenta oraz przygotowaniem imprez organizowanych
przez wszystkie zakłady świadczące usługi gastronomiczne. Będzie
umiał profesjonalnie przygotować
wszelkiego rodzaju potrawy i napo-

je z zastosowaniem nowoczesnych
technologii oraz planować i organizować usługi gastronomiczne.
Zdobywa umiejętności aktywnego
zachowania się na rynku, prowadzenia własnej działalności gospodarczej, sporządzania biznesplanu itp.
TECHNIK REKLAMY
Podstawowym celem kształcenia
w tym zawodzie jest przygotowanie absolwenta do wykonywania
usług reklamowych, prowadzenia
lub uczestniczenia w projektach
promocyjnych różnych instytucji
i ﬁrm oraz projektowaniu graﬁcznym. Absolwenci kierunku mogą
być zatrudniani w agencjach reklamowych, biurach ogłoszeń, mediach, agencjach, studiach graﬁcznych i drukarniach. Mogą również

SZKOŁA BRANŻOWA I STOPNIA
W okresie całego 3-letniego cyklu
kształcenia uczniowie zdobywają wiedzę oraz praktykę w warunkach naturalnych i rzeczywistych,
a nie pozorowanej pracy; poznają
nowoczesne technologie, materiały i urządzenia; tworzą więzi
emocjonalne z pracodawcą oraz
innymi współpracownikami w zakładzie pracy, uczą się współdziałania w grupie zawodowej oraz
odpowiedzialności za uzyskiwane
wyniki w pracy.
Zawody w naszej szkole: Mechanik pojazdów samochodowych,
Ślusarz, Kucharz, Sprzedawca, Cukiernik, Stolarz, Piekarz, Elektryk,
Elektromechanik, Fryzjer, Krawiec,
Monter – elektronik, Monter sieci
instalacji i urządzeń sanitarnych,
Murarz, Operator maszyn i urządzeń przemysłu spożywczego i inne.
Szkoła posiada dobrze wyposażone pracownie do nauki przedmiotów ogólnokształcących jak
i zawodowych oraz 4 sale informatyczne. W nowoczesnych pracowniach nasi nauczyciele mają
możliwość bardzo dobrze przygotować uczniów do podjęcia pracy
po zakończeniu edukacji oraz do
zdania egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie na
bardzo wysokim poziomie.
MECHANIK- DOBRA SZKOŁA,
DOBRY ZAWÓD, DOBRA PRACA
– W MECHANIKU UCZYĆ SIĘ
OPŁACA!!!
KONTAKT: Tel. 89 644 83 60,
e-mail: zsilawa@poczta.onet.pl.
Adres strony: www.zsilawa.pl
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Zespół Szkół w Lubawie
Zespół Szkół w Lubawie to szkoła
wyjątkowa nie tylko ze względu na
jej specyﬁczne położenie (na styku
powiatów), ale również ze względu
na panującą w niej atmosferę. Dyrekcja, nauczyciele i uczniowie tworzą klimat wzajemnej życzliwości
i współpracy.
KIERUNKI KSZTAŁCENIA
W roku szkolnym 2021/2022 oferujemy kształcenie w następujących
typach szkół:
Liceum ogólnokształcące:
- Klasa inżynieryjna (rozszerzenia:
matematyka, ﬁzyka, j.angielski),
- Klasa biologiczno – chemiczna
(rozszerzenia: biologia, chemia,
j.angielski),
- Klasa humanistyczna (rozszerzenia: wos, historia, j.angielski),
- Klasa matematyczno – geograﬁczna (rozszerzenia: matematyka,
geograﬁa, j.angielski)
Technikum logistyczne (rozszerzenie: j.angielski),
Technikum rachunkowości (rozszerzenie: matematyka),
Technikum elektryczne (rozszerzenie: matematyka),
Branżowa szkoła pierwszego stopnia (wszystkie zawody)
Liceum dla dorosłych (3 letnie)

Ponadto godną uwagi ofertą
szkoły są zmodernizowane warsztaty szkolne, w których elektrycy
mogą odbyć praktyki przygotowujące do zawodu oraz nowoczesna
pracownia kulinarna, gdzie praktycznej nauki zawodu mogą uczyć
się przyszli kucharze i cukiernicy.
O wysokim poziomie nauczania
w naszej placówce świadczy fakt,
że od kilku lat uwzględniani jesteśmy w ogólnopolskim rankingu”Perspektyw”. W bieżącym roku
szkolnym brązową tarczę przyznano
zarówno liceum jak i technikom.
Powszechnie wiadomo, iż pandemia

i związane z nią zdalne nauczanie
zmieniło oblicze szkół – również zs
w Lubawie. Olimpiady, konkursy
i inne przedsięwzięcia przeniosły się
w strefę on-line, liczne nie odbyły
się w ogóle. Niemniej chcemy wam
przedstawić zakres działań naszej
placówki licząc, że niebawem spotkamy się w murach szkoły.
Odnosimy sukcesy w konkursach
i olimpiadach na szczeblu powiatowym, wojewódzkim i ogólnopolskim. Wśród nas są ﬁnaliści
ogólnopolskiego konkursu wiedzy
o rachunkowości, wiedzy o podatkach, konkursu „poznaj swoje pra-

wa pracy“, a także olimpiady zus. Co
roku uczniowie z sukcesami biorą
udział w ogólnopolskiej olimpiadzie
„o diamentowy index agh”, olimpiadzie technicznej, olimpiadzie z języka angielskiego. Od niedawna funkcjonuje w zs technikum logistyczne
i już możemy pochwalić się osiągnięciami – troje uczniów zakwaliﬁkowało się do okręgowego etapu
olimpiady spedycyjno – logistycznej
organizowanej przez ug.
Dysponujemy wielofunkcyjnym,
zmodernizowanym boiskiem szkolnym oraz pełnowymiarową salą
gimnastyczną. Niewątpliwie wpływa

to na sukcesy sportowe młodzieży
w wojewódzkich i powiatowych zawodach lekkoatletycznych, a także
grach zespołowych. Od wielu lat
możemy poszczycić się też wyjątkowymi osiągnięciami w zawodach
strzeleckich: z broni pneumatycznej,
w dwuboju obronnym, w marszobiegu bojowym, w biegu drużynowym
i w strzelaniu kbks - zarówno wśród
dziewcząt jak i chłopców.
Wolontariat uwrażliwia uczniów
na sprawy społeczne – nasi wychowankowie wspierają szpital opieki
długoterminowej, warsztaty terapii
zajęciowej, przedszkole miejskie.

Uczestniczymy w wielu projektach, przedsięwzięciach i spotkaniach. Od 2011 r. jesteśmy aktywnym członkiem w unijnym projekcie
comenius, a od 2017 r. W projekcie
Erasmus+. W ramach tego projektu
oraz związanej z tym wymianie międzynarodowej uczniów, gościliśmy
i byliśmy goszczeni w Niemczech,
we Włoszech, w Turcji, Rumunii,
Hiszpanii i w Czechach.
„Warmia i Mazury doradztwem
zawodowym stoi”, program „szkoła
z klasą 2.0”, współpraca z Goethe
Institut, czy z Energa – Operator
s.a. - to tylko niektóre z działań
podejmowanych przez nauczycieli i uczniów. Dysponujemy też
powstałą w ubiegłym roku a wciąż
unowocześnianą pracownią elektryczną, która w pełni odpowiada
współczesnym wymaganiom edukacyjnym.
Ogólnopolski tydzień kariery
i światowy tydzień przedsiębiorczości wprowadzają uczniów w świat
zawodów. Natomiast warsztaty dla
ósmoklasistów organizowane przez
nauczycieli z ZS w Lubawie, ukazują
młodzieży na czym polegają zajęcia praktyczne w naszej placówce.
Z myślą o pretendowaniu do roli
ucznia ZS w Lubawie organizowany jest we współpracy z Lubawskim
Cechem Rzemieślników i Przedsibiorców Festyn Zawodoznawczy,
który na stałe wpisał się w szkolne kalendarium.
Na szczególną uwagę zasługuje
wyremontowany i dostosowany
również dla uczniów niepełnosprawnych – internat. Dysponuje
on w pełni wyposażonymi pokojami, łazienkami, kuchnią i pokojem
cichej nauki.
Zapraszamy!
KONTAKT: Tel. tel. (89) 645-26-31 ,
e-mail: zs-sekretariat@zs.lubawa.pl.
Adres strony internetowej: zs.lubawa.pl.
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Zespół Szkół im. I. Kosmowskiej w Suszu
Kierunki kształcenia:

nami i aplikacjami internetowymi
oraz bazami danych (INF.03). Po
zdaniu obu kwaliﬁkacji otrzymujesz dyplom potwierdzający zawód
TECHNIK INFORMATYK.

TECHNIKUM
— Technik logistyk
Zajmuje się planowaniem, organizowaniem, kierowaniem i kontrolowaniem przemieszczania towarów
od producenta do konsumenta oraz
wykorzystaniem informacji płynących z rynku w celu optymalizacji
korzyści wynikających z wymiany
towarowej dla wszystkich uczestników tej wymiany. Technik logistyk
powinien dostarczyć towar zgodnie
z zamówieniem klienta oraz optymalizować koszty, aby właściwie
prowadzić współpracę z klientami.
Technicy logistycy projektują, organizują i odpowiadają za efektywność działania systemów dystrybucji, transportu i komunikacji. Jako
pracownicy średniego szczebla wykonują szereg zadań o charakterze
zarówno operacyjnym, jak i kierowniczym. Analiza ofert pracy przedstawianych przez pracodawców
wskazuje rosnące zapotrzebowanie
na techników logistyków, specjalistów sprzedaży i obsługi klienta.
Stanowiska logistyczne tworzone
są w zasadzie w większości przedsiębiorstw, zarówno produkcyjnych
i usługowych. Zawód ten daje bardzo szerokie możliwości zatrudnienia. Pierwszym doświadczeniem na
rynku pracy są praktyki zawodowe
u pracodawcy w klasie III i klasie IV.
Przedmiot realizowany na poziomie
rozszerzonym to język angielski.
Zdobędziesz dwie kwaliﬁkacje: K1
- Obsługa magazynów(SPL.01) K2
- Organizacja transportu (SPL.04),
a po zdanych egzaminach z obu
kwaliﬁkacji zawód TECHNIK LOGISTYK.
— Technik ekonomista
organizuje pracę biura ﬁrmy,
oblicza wskaźniki niezbędne do
określenia sytuacji ekonomiczno-ﬁnansowej ﬁrmy, analizuje
koszty i przychody oraz określa
propozycje ich poprawy, analizuje rolę i pozycję konkretnej ﬁrmy
na rynku, samodzielnie wykonuje
lub organizuje zadania w zakresie: zaopatrzenia, magazynowania
materiałów i gotowych produktów,
transportu i przede wszystkim
sprzedaży towarów i usług, dobiera i oblicza wskaźniki określające
kondycję ekonomiczno-ﬁnansową przedsiębiorstwa. Zawód ten
daje bardzo szerokie możliwości
zatrudnienia. Pierwszym doświadczeniem na rynku pracy są
praktyki zawodowe u pracodawcy
w klasie III i klasie IV. Przedmiot
realizowany na poziomie rozszerzonym to język polski.

BRANŻOWA SZKOŁA
I STOPNIA

Zdobędziesz takie kwaliﬁkacje, jak:
K1 – Prowadzenie dokumentacji w jednostce organizacyjnej
(EKA.04)
K2 – Prowadzenie spraw kadrowo-płacowych i gospodarki ﬁnansowej jednostek organizacyjnych
(EKA.05) .
Po zdanych egzaminach z obu
kwaliﬁkacji zawód TECHNIK
EKONOMISTA.
— Technik żywienia
i usług gastronomicznych
Stworzony jest dla ludzi lubiących przygody ze sztuką kulinarną,
dbających o siebie i innych, myślących o zdrowym odżywianiu oraz
dla wszystkich przedsiębiorczych.
Kształtuje umiejętności związane
z planowaniem i organizacją żywienia w zakładach żywienia zbiorowego i żywienia rodziny, urządzania
zakładów gastronomicznych. Naucza umiejętnie sporządzać potrawy zgodnie z zasadami racjonalnego
żywienia, estetycznego ich podania
i prawidłowej obsługi konsumenta.
Uczeń potraﬁ stosować nowoczesne

metody zarządzania i ﬁnansowania
działalności gospodarczej, fachowo
i kompleksowo obsługiwać zleceniodawcę, organizować przyjęcia, projektować i aranżować wnętrza sal
konsumpcyjnych. Przedmiot realizowany na poziomie rozszerzonym
to język polski. Zdobędziesz takie
kwaliﬁkacje, jak: 3
K1 – Przygotowanie i wydawanie
dań (HGT.02) K2 - Organizacja
żywienia i usług gastronomicznych
(HGT.12), po zdanych egzaminach
z obu kwaliﬁkacji zawód TECHNIK
ŻYWIENIA I USŁUG GASTRONOMICZNYCH.
Szkoła posiada bardzo dobrze wyposażoną pracownię gastronomiczną, w której odbywają się zajęcia
praktyczne.
Perspektywy zatrudnienia są szerokie w kraju i za granicą. Pierwszym doświadczeniem na rynku
pracy są praktyki zawodowe u pracodawcy w klasie III i klasie IV (po
cztery tygodnie w każdej klasie). Po
zakończeniu nauki możesz podjąć
zatrudnienie w zakładach żywienia

zbiorowego m.in. (stołówki, restauracje, bary, kawiarnie itp.), instytucjach zajmujących się obrotem żywnością, służbie zdrowia (sanatoria,
żłobki, służby sanitarno-epidemiologiczne, szpitale). Zdobyte kwaliﬁkacje w zawodzie technik żywienia
i usług gastronomicznych mogą być
podwyższane poprzez kontynuację
nauki w szkołach wyższych na kierunku technologia żywności i żywienia człowieka, dietetyka oraz innych
kierunkach pokrewnych.
— Technik informatyk
Informatyk zajmuje się nowymi
technologiami w zakresie zasad gromadzenia, przekazu i przetwarzania
informacji. Do najważniejszych zadań informatyka należy umiejętności tworzenia oprogramowania
i znajomość specjalistycznego języka
służąca do tego, zarządzanie danymi
i przekazywanie ich, szyfrowanie,
administrowanie systemów komputerowych, projektowanie, tworzenie
i zarządzanie stronami WWW oraz
znajomość teoretyczna i praktyczna
sprzętu komputerowego, jego składanie i usuwanie ewentualnych usterek.
Ponieważ jest to jedna z najszybciej
rozwijających się branż, powstało
wiele specjalizacji między innymi
programista, administrator sieci
komputerowych, projektant stron internetowych. Zawód ten daje bardzo
szerokie możliwości zatrudnienia.
Pierwszym doświadczeniem na rynku
pracy są praktyki zawodowe u pracodawcy w klasie III i klasie IV(po cztery tygodnie w każdej klasie).
Zdobędziesz takie kwaliﬁkacje,
jak: K1 – Administracja i eksploatacja systemów komputerowych,
urządzeń peryferyjnych i lokalnych
sieci komputerowych (INF.02) K2
– Tworzenie i administrowanie stro-

— Kucharz
Nauka w tym zawodzie obejmuje
przedmioty ogólne i zawodowe. Na
przedmiotach zawodowych uczeń
zdobędzie wiedzę technologiczną
oraz umiejętności sporządzania
i dekorowania potraw i napojów,
wykonywania czynności związanych
z ekspedycją potraw i napojów oraz
przechowywania żywności. Pozna
zasady obsługi maszyn i urządzeń
gastronomicznych. Program przewiduje również kształcenie w zakresie niezbędnej wiedzy ekonomicznej
potrzebnej do prowadzenia własnej
działalności gospodarczej, ﬁnansowej, podatkowej i marketingowej.
Praktyczna nauka zawodu odbywać
się będzie w szkolnych pracowniach
gastronomicznych, w których przeprowadzane są egzaminy potwierdzające kwaliﬁkacje w zawodzie kucharz.
Jest to zawód, który wymaga od
osób, które go wykonują, talentu
kulinarnego i pasji, bowiem tylko
one gwarantują sukces w zawodzie.
Zdobędziesz taką kwaliﬁkacje, jak:
K1 – Przygotowanie i wydawanie
dań (HGT.02), a po zdanym egzaminie zawód KUCHARZ.
— Wielozawodowa
Kształcenie ogólne (matematyka,
język polski itd.) odbywa się w Zespole Szkół im. Ireny Kosmowskiej
w Suszu. Przedmioty zawodowe
zgodne z programem nauczania
dla zawodu będą realizowane w ramach wyjazdowych kursów I, II i III
stopnia w każdej klasie . Praktyczna
nauka zawodu odbywać się będzie
u pracodawców, co zwiększy absolwentom szanse na zdobycie pracy
w wyuczonym zawodzie. Umowę
z pracodawcą podpisują rodzice/
prawni opiekunowie na okres 36
miesięcy.Za pracę otrzymywać będziesz co miesiąc wynagrodzenie
nie mniejsze niż 241 zł w klasie I,
290 zł w klasie II, 338zł w klasie
III. W każdej klasie ustalone są
dni tygodnia, w których przebywasz
w szkole i u pracodawcy. Nauka trwa
trzy lata i kończy się egzaminem, po
zdaniu którego uzyskujesz tytuł zawodowy pracownika wykwaliﬁkowanego w danym zawodzie.
KONTAKT: tel. (55) 278-61-98,
e-mail: zssusz@wp.pl.
Adres internetowy: www.zssusz.home.pl
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Wilki w Lasach Iławskich

K

tóż z nas, jeszcze w pacholęcym wieku będąc, nie
słyszał bajki o młodym,
naiwnym dziewczęciu zwanym Czerwonym Kapturkiem, podstępnym, podłym
wilku i dzielnym myśliwym,
który pojawia się pod koniec
bajki, wieńcząc ją happy endem. Jest jeszcze starsza Pani,
babcia rzeczonego Czerwonego Kapturka, którą wredny
wilk konsumuje jako przystawkę. Bajka ta była znana
w różnych wersjach w całej
Europie już od wczesnego średniowiecza. Po raz pierwszy
opisana została w 1697 roku
przez Charles’a Perraulta, ale
bardziej znana jest w wersji
braci Grimm. W tamtych czasach owa bajka traktowana
była jako moralitet mający na
celu przestrzeżenie młodych,
naiwnych panienek przed
zbytnią ufnością w stosunku
do czyhających na ich cnotę
uwodzicieli. W XIX wiecznej
Francji o panience, która utraciła dziewictwo mówiło się, że
spotkała wilka. Powszechność
tej bajki sprawiła, że wilk budził jednoznacznie negatywne
emocje. Sam zresztą nasłuchałem się od mojej babci po
kądzieli wilczych opowieści,
które przekazywał jej mój
dziadek. Po studiach jako
carski oﬁcer (Polski wtedy nie
było), jakiś czas musiał służyć
na dalekiej Syberii, gdzie wilki
były prawdziwą, groźną plagą.
Jeszcze po wojnie wilków było
na tyle dużo, że nie miały one
żadnego okresu ochronnego, a za uśmierconego wilka
dostawało się 1000 złotową
premię, co w tamtych czasach
było niebagatelną sumą.
Premię tę zniesiono dopiero
w roku 1975 i wówczas wpisano wilka na listę zwierząt
łownych. Obecnie zakazane
są jakiekolwiek polowania
na wilki – dopuszczalne są

jedynie incydentalne odstrzały osobników niebezpiecznych lub atakujących
stada zwierząt hodowlanych,
w oparciu o zgodę Generalnego Dyrektora Ochrony
Środowiska. Za szkody poczynione przez wilki wypłaca odszkodowania Skarb
Państwa. Wzbudzę pewnie
niechęć różnej proweniencji
ekologów, przyznając się, że
polowałem na wilki. Otóż po
naszej sierpniowej rewolucji
roku 1980, kiedy wojska radzieckie szykujące się do
braterskiej pomocy w walce
z „kontrrewolucją” obstawiły szczelnie naszą północną
granicę, spowodowały, że
w okolicach Kadyn na Wysoczyźnie Elbląskiej, terenach
mocno pofałdowanych i zalesionych pojawiły się masowo
wilki. Dość szybko wytrzebiły
tamtejsze jelenie i sarny i zaczęły się dobierać do zwierząt
hodowlanych. Miejscowe
koło łowieckie, żeby szybciej
pozbyć się poważnego kłopotu zaprosiło na wielkie łowy
polujących leśników i stąd
moja wilcza przygoda. Finał
był taki, że z otropionej watahy 20 wilków padły 4. W tym
przypadku polowanie było
podyktowane stanem wyższej konieczności.
Potem wprowadzono w Polsce stan wojenny, radzieccy
towarzysze wrócili do koszar
i wilki wycofały się bez przeszkód na swoje dawne, macierzyste tereny w Obwodzie
Kaliningradzkim. Ponieważ
objęte całoroczną ochroną
wilki szukając nowych terenów zadomowiły się u nas
na stałe i spotkania z nimi
nieuchronnie będą stawały
się coraz częstsze, pozwolę
sobie na przekazanie kilku
informacji na temat tego ze
wszech miar pięknego zwierzęcia. O zadomowieniu się

Fot. Stanisław Blonkowski

Ostatnio w doniesieniach medialnych
pojawiły się alarmujące informacje
o atakach wilków na pracujących w lesie
drwali. O wilkach można napisać opasłe
tomisko, podzielę się z Czytelnikami
moimi krótkimi refleksjami zwłaszcza,
że populacja wilków osiągnęła w Polsce
około 2000 osobników i stale rośnie.

Młode wilki spotkane pod koniec lipca
wilków w naszych lasach
przekonało mnie spotkanie trzech młodych wilków,
natraﬁenie na tropy dorosłych osobników oraz nory,
w której urodziły się młode,
tegoroczne wilczęta. Chociaż
obecnie w Polsce nie prowadzi się monitoringu populacji
wilka na całym obszarze jego
występowania, to w oparciu
o dane zebrane w ramach
regionalnych inwentaryzacji oraz badań naukowych,
obecną wielkość krajowej,
powoli rosnącej populacji można ocenić na około
1300 osobników.
Dorosły wilk ma długość
(wraz z ogonem) około 160
cm. Wysokość w kłębie dorosłego samca wynosi około 80
cm, samice są nieco mniejsze.
Waga samca wynosi 40-60
kg a samicy 30-50 kg. Około
90% wilków żyje w grupach
rodzinnych zwanych watahami, które w naszych warunkach osiągają liczebność 4 –
6 osobników. Typowa grupa
rodzinna składa się z samca
alfa (basior) i samicy alfa
(wadera) oraz ich potomstwa
z ostatnich lat. W watasze panuje struktura ściśle hierarchiczna, jedynie osobniki alfa
mają prawo do rozrodu. Ruja
u wilków odbywa się w lutym.
Szczenięta w liczbie 4-6 (odnotowano nawet 12) rodzą
się na przełomie kwietnia
i maja. Jednak znaczna ich

część ginie już w pierwszym
roku. Wielkość terytorium
zajmowana przez wilczą watahę jest w znacznej mierze
uzależniona od zagęszczenia
dzikich zwierząt kopytnych,
będących głównym pożywieniem wilków. W warunkach
polskich wynosi ono od 150
km2 w górach, do 350 km2
na nizinach. Wilki, zwłaszcza
samotne szukające partnera,
mogą odbywać bardzo długie wędrówki.
Podstawowym pokarmem
wilków są dzikie ssaki kopytne stanowiące ok. 90 %
diety. Polują również na lisy,
zające, bobry, borsuki i gryzonie. W warunkach ciężkich
zim stają się padlinożercami. Często zabijają zwierzęta chore, stare lub zupełnie
młode. Czasem niestety zdarza im się „uszczknąć” coś ze
zwierząt gospodarskich, nie
pogardzą również napotkanym psem. Zwierzęta hodowlane stanowią zaledwie
2-3% masy zjedzonego przez
nie pokarmu. W normalnych
warunkach wilk jest naturalnym regulatorem populacji
jeleniowatych i dzików, natomiast nie doprowadza do
ich wytępienia. Dorosły wilk
zjada około 3 kg mięsa dziennie. Po kilkudniowym poście
może na raz pochłonąć nawet
10-15 kg.
Często słyszę pytanie, czy
wilk jest niebezpieczny dla

człowieka. Otóż w obecnych
warunkach, mogę z całą odpowiedzialnością odpowiedzieć,
że nie. Pomimo, że w zatłoczonych polskich lasach spotkania z wilkami są nieuniknione,
to dochodzi do nich niezwykle
rzadko. Wilki unikają spotkania z człowiekiem. Jak się
zachować, gdy do spotkania
takiego jednak dojdzie, a zwierzę nie ucieknie natychmiast,
lecz będzie się nam przyglądać? Jeśli stoimy „pod wiatr”
w stosunku do napotkanego
wilka i nie od razu rozpozna
nasz zapach (wzrok jest monochromatyczny, mniej ostry),
to jako zwierzę niezwykle
inteligentne, a przy tym szalenie ciekawskie potrzebuje
nieco czasu na rozpoznanie
z czym ma do czynienia. Gdy
do wilczych nozdrzy dotrze
nasz zapach, zwierzę odchodzi. Należy zachować spokój,
ostrożność i poczekać, aż wilk
się oddali. Wilki rzadko chorują na wściekliznę. Choroba
ta, po wieloletnich akcjach
samolotowego rozrzucania
szczepionek, jest wśród zwierząt coraz rzadsza. Wściekły
wilk zachowuje się nienaturalnie, trzeba więc zachować
szczególną w takim przypadku
ostrożność i powiadomić najbliższe służby weterynaryjne.
Szansa na takie spotkanie jest
raczej znikoma. W przeciągu
stuleci na całym świecie odnotowano jedynie kilkadzie-

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 Honorowym
Członkiem Stowarzyszenia
Leśników Fotografików.

siąt ataków wilków na ludzi.
Na powiększenie tej statystyki mamy mniejsze szanse, niż
wygranie miliona w totolotka.
Wilki, które zbliżyły się do
pracujących w lesie drwali to najprawdopodobniej
osobniki młode, niespełna
roczne, które utraciły rodziców. Dotkliwy głód okazał
się silniejszy od strachu. Być
może drwale pozostawili
w poprzednich dniach jakieś
resztki jedzenia, co zachęciło
zdeterminowane głodem wilki do zbliżenia. Moje wilcze
spotkania godne są opisu
lepszym piórem niż moje.
Niestety nie miałem wtedy
aparatu. Ostatnie spotkanie
z wilkami było dokładnie
przygotowane na podstawie
śledzenia wilczych tropów,
dostarczyło mi wiele wzruszeń i zaowocowało serią
ciekawych zdjęć.
Darz bór
Stanisław Blonkowski
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Pozarządowo z przesłaniem
do mieszkańców Powiatu Iławskiego
Aktywność mieszkańców oraz
tworzonych przez nich grup
obywatelskich (nieformalnych)
oraz organizacji pozarządowych
jest jednym z głównych warunków
rozwoju lokalnego. Aktywność
ta jest wciąż niewystarczająca,
co powoduje m.in. niewykorzystanie wielu zasobów lokalnych,
mniejszy wymiar pomocy osobom
w gorszym położeniu czy niewykorzystanie szans zewnętrznych
m.in. dotyczących wykorzystania
zewnętrznych środków finansowych. Cała społeczność na tym
traci. Aby temu zapobiec robi się
wiele, żeby uruchamiać działania aktywizujące.

J

edną z form działań aktywizujących jest uruchomienie ośrodka wspierania sektora pozarządowego
oraz aktywności obywatelskiej w powiecie pod nazwą
własną Centrum Organizacji
Pozarządowych (COP) – tłumaczy Wojciech Jankowski,
kierownik biura, animator
w Inkubatorze Przedsiębiorczości Społecznej w Iławie.
Działanie to realizowane jest
przez organizację pozarządową, której poprzez otwarty
konkurs ofert Zarząd Powiatu Iławskiego zleca realizację
zadania publicznego pod nazwą: „Działania wspomagające technicznie, szkoleniowo,
informacyjnie organizacje
pozarządowe oraz podmioty
wymienione w art. 3 ust. 3
ustawy i działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie”.
I dodaje: Zadanie to jest
ﬁnansowane na zasadzie
wsparcia ﬁnansowego. Koszt
zadania współﬁnansowany
jest przez jednostki samorządu terytorialnego z terenu
powiatu iławskiego na podstawie corocznego kontraktu
z gminami, które uchwałą
przekazują środki Starostwu
Powiatowemu w Iławie a ten,
ogłasza otwarty konkurs
ofert na realizację zadania
publicznego, zgodnie z art.
13 ustawy z dnia 24 kwietnia
2003 r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie. W każdej gminie podejmuje się uchwałę w zakresie
współdziałania z powiatem
w realizacji zadań z zakresu
współpracy z organizacjami

pozarządowymi. Na ten cel
zabezpiecza się także odpowiednią kwotę w budżecie gminy.
Samorządy, które przekazują
środki ﬁnansowe z terenu powiatu iławskiego, to:
Gmina Susz, Gmina Kisielice, Gmina Iława, Gmina
Lubawa, Gmina Miejska Lubawa, Gmina Miejska Iława.
Ten sposób ﬁnansowania
realizacji wspólnego zadania
jest modelowy i jedyny w naszym województwie, natomiast w skali kraju podobnych
rozwiązań jest zaledwie kilkanaście.
CENTRUM ORGANIZACJI
POZARZĄDOWYCH WSPIERA
A NIE WYRĘCZA
W ramach COP diagnozowana jest aktywność społeczna i funkcjonowanie sektora
pozarządowego w powiecie,
identyﬁkowane są problemy
i potrzeby w tym zakresie, oraz
podejmowane są adekwatne
działania. Centrum wzmacnia organizacje pozarządowe,
wyzwala aktywność społeczną, buduje kapitał społeczny
i przyczynia się do rozwoju
lokalnego. Centrum wspiera,
ale nie wyręcza. Funkcjonuje
na zasadzie pomocniczości,
solidarności i partnerstwa.
Informuje, edukuje, promuje i wspiera. Kojarzy partnerów, łączy zasoby lokalne
trzech sektorów: samorządu,
biznesu i organizacji pozarządowych. Centrum pomaga w pozyskiwaniu środków
zewnętrznych na realizację
ważnych lokalnie projektów we współpracy z innymi
ośrodkami wspierającymi.
W JAKI SPOSÓB
POMAGA COP?
1. Pomocniczość – COP pomaga, ale nie wyręcza: pomaga osobom i organizacjom
mającym pomysł na działanie,
wycofuje się w sytuacji, gdy ta
pomoc jest zbędna lub szkodliwa. COP ułatwia kontakt
odbiorcom z wyspecjalizowanymi organizacjami w powiecie, regionie, kraju. Nie
zawłaszcza obszarów programowych/działań realizowanych przez inne organizacje.

Wszystkie osoby lub grupy nieformalne, które chcą założyć stowarzyszenie, działać na rzecz lokalnej społeczności, otrzymują ode mnie
pełne wsparcie - mówi Wojciech Jankowski, kierownik biura Centrum
Organizacji Pozarządowych w Iławie
2. Innowacyjność – COP
inspiruje do działania promując nowe rozwiązania
i dobre praktyki, wyznacza
nowe standardy swoją działalnością.
3. Kompleksowość – COP
wspiera obywateli i organizacje w całym powiecie w sferach aktywności społecznej
i obywatelskiej.
4. Partnerstwo – COP stara się pozyskać jak najwięcej
partnerów i przyjaciół, aby
wspólnie z nimi realizować
swoją misję, dając przykład
do podobnych działań partnerskich.
5. Przejrzystość – COP
działa przejrzyście, informując swoich partnerów i społeczność lokalną o wszelkich aspektach
swoich działań. Daje tym
przykład samorządom i organizacjom.

6. Proaktywność – COP
wchodzi w środowiska nieaktywne, animuje i proponuje wsparcie.
7. Wiedza o uwarunkowaniach lokalnych - COP bada
sytuację społeczną w poszczególnych gminach i wsiach
i odpowiada na nią w miarę
swoich możliwości - przy
współpracy z jednostkami
samorządu terytorialnego.
- W wielu przypadkach
organizacje działają akcyjnie, często nie posiadają
wymaganej dokumentacji
merytorycznej i księgowej,
nawet rzadko opierają ﬁnansowanie swoich działań
na dotacjach od samorządu
lokalnego. Wymagają one
wzmocnienia
potencjału
ludzkiego i ﬁnansowego,
zwłaszcza w zakresie planowania działań, pozyskiwania środków. – tłumaczy
Wojciech Jankowski.

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

Pracownicy samorządów
odpowiedzialni za współpracę z organizacjami pozarządowymi, często mają
wiele innych obowiązków,
niekoniecznie związanych
z trzecim sektorem. COP
wspiera ich w opracowywaniu różnych dokumentów
związanych z organizacjami
pozarządowymi, np. procedury konkursowe, dokumenty strategiczne, organizuje
spotkania z innymi pracownikami odpowiedzialnymi
za współpracę.
COPY WARMII I MAZUR
Obecnie COP jest kontynuacją działań z lat poprzednich, w ramach zadania publicznego Powiatu
Iławskiego pod tytułem:
„Działania wspomagające
technicznie, szkoleniowo,
informacyjnie organizacje
pozarządowe oraz podmioty
wymienione w art. 3 ust. 3
ustawy i działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie” i z kwotą dotacji 13 tysięcy złotych a wartość zadania
zamyka się kwotą ponad 23
tysiące złotych.
W roku 2021 Centrum Organizacji Pozarządowych na
terenie powiatu iławskiego
realizowane jest przez ELBLĄSKIE STOWARZYSZENIE WSPIERANIA INICJATYW POZARZĄDOWYCH
(ESWIP) od kwietnia do października.
KONTAKT
Centrum Organizacji
Pozarządowych w Iławie
ul. Wiejska 2d (lok. 105) Iława
Adres e-mail: w.jankowski@
eswip.pl tel.: 510 093 779
Zapraszamy do współpracy!

Stowarzyszenie ESWIP
Elbląskie Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Pozarządowych tj. ESWIP
od 12 lat prowadzi aktywne działania na terenie powiatu iławskiego,
prowadząc projekty pn. „COPy Warmii i Mazur” - 2009 r. - 2012 r. oraz
projekt pn. Ośrodek Wspierania Inicjatyw Ekonomii Społecznej od 2013
roku, w ramach których wspiera potencjał organizacji pozarządowych
z poszczególnych gmin. W efekcie tego udało się wzmocnić znacząco
kilkanaście organizacji oraz powstało kilka przedsiębiorstw społecznych.
Ponad 4 lata temu uruchomiono również Inkubator Przedsiębiorczości
Społecznej w Iławie w ramach którego świadczone są usługi animacyjne, doradcze, edukacyjne.
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Starostwo Powiatowe w Iławie przypomina o możliwości skorzystania
z nieodpłatnej pomocy prawnej, obywatelskiej i mediacjacyjnej

26.03.2021

ŻYCIE POWIATU IŁAWSKIEGO

KOMUNIKAT
dotyczący pracy Starostwa Powiatowego w Iławie
W trosce o zdrowie Klientów i pracowników Starostwa Powiatowego oraz ze względu na pogarszającą się sytuację epidemiczną wprowadzone
zostaną ograniczenia w osobistym załatwianiu spraw

od 22 marca br. (poniedziałek) DO ODWOŁANIA.
Sprawy będzie można załatwiać za pośrednictwem poczty tradycyjnej, poczty elektronicznej, telefonicznie oraz przez platformę e-puap.
Dane adresowe, telefony kontaktowe oraz druki dostępne są na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Powiatu Iławskiego http://bip.powiat-ilawski.pl/
Jedynie w sprawach pilnych, niecierpiących zwłoki Klienci mogą umawiać się telefonicznie pod wymienionymi numerami telefonów.
W przypadku Wydziału Komunikacji nadal obowiązuje telefoniczna lub internetowa rezerwacja wizyty.
Ponadto w przedsionku urzędu są wystawione urny (osobne dla każdego wydziału), do których klienci mogą wrzucać: pisma, wnioski oraz inne
dokumenty skierowane do Starostwa Powiatowego w Iławie. W tym przypadku brak będzie potwierdzenia wpływu do urzędu.
Potrzebujesz pomocy prawnika? Nie radzisz sobie z zadłużeniem?
Nie możesz porozumieć się z sąsiadem? Skorzystaj z nieodpłatnej
pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego!
Taka pomoc jest udzielana za darmo, nic nie musisz za nią płacić.
Jaką pomoc możesz otrzymać?
— informację, jaka jest twoja sytuacja prawa oraz jakie są twoje
prawa i obowiązki;
informację, jak można rozwiązać twój problem;
— pomoc przy sporządzeniu projektu pisma, wniosku o zwolnienie od
kosztów sądowych lub wniosku o ustanowienie pełnomocnika z urzędu,
— pomoc przy sporządzeniu planu działania (np. spłaty zobowiązań)
oraz w jego realizacji,
— darmową mediację (np. w sytuacji konfliktu z sąsiadem).
Jak możesz skorzystać z pomocy?
Aby skorzystać z nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego
poradnictwa obywatelskiego lub mediacji należy dokonać rejestracji
telefonicznie pod numerem telefonu: (89) 649-08-48 lub mailowo na
adres: poradnia.prawna@powiat-ilawski.pl
W związku z panującą sytuacją epidemiologiczną informujemy,
że nieodpłatne porady prawne, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie
odbywają się za pośrednictwem środków porozumiewania się
na odległość tj. telefon, e-mail.

DYŻURY APTEK – KWIECIEŃ 2021

Przepraszam za utrudnienia i proszę o zrozumienie sytuacji.
STAROSTA
Powiatu Iławskiego
/-/ Bartosz Bielawski

TELEFONY KONTAKTOWE
DO STAROSTWA POWIATOWEGO W IŁAWIE
Centrala – (89) 649 07 00
Sekretariat (89) 649 07 05
— Wydział Komunikacji: rejestracja pojazdów: (89) 649 07 32,
(89) 649 07 30, prawa jazdy: (89) 649 07 52;
Stanowisko zamiejscowe w Lubawie: (89) 645 37 63;
— Wydział Budownictwa, Architektury i Inwestycji:
(89) 649 07 70, (89) 649 07 76;
— Wydział Geodezji i Nieruchomości: (89) 649 07 61,
(89) 649 07 63, (89) 649 07 28;
— Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej:
(89) 649 07 68, (89) 649 07 67, (89) 649 07 47;
— Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa: (89) 649 07 38,
(89) 649 07 79, (89) 649 07 81;
— Wydział Organizacyjny, Spraw Obywatelskich, Zdrowia
i Bezpieczeństwa: - nieodpłatna pomoc prawna, nieodpłatne
poradnictwo obywatelskie lub mediacje (89) 649 08 48;
— Wydział Budżetu i Finansów: (89) 649 07 43;
— Wydział Edukacji, Kultury, Sportu i Promocji: (89) 649 07 35,
(89) 649 07 39;

Dyżury aptek od godz. 23:00 do godz. 7:00 dnia następnego.
1 kwietnia - Apteka ul. Ostródzka 54
2 kwietnia - Apteka mgr Adam Justyn Cichoń, ul. Gen. Wł. Andersa 3
3 kwietnia - Apteka Społeczna Na Kopernika Gr. Nowa Farmacja, ul. Kopernika 5A/1
4 kwietnia - Apteka „GEMINI”, ul. Jana III Sobieskiego 45
5 kwietnia – Apteka „Nova”, ul. Kopernika 3/4A
6 kwietnia – Apteka „DBAM O ZDROWIE”, ul. Królowej Jadwigi 6
7 kwietnia – Apteka „DBAM O ZDROWIE”, ul. Królowej Jadwigi 6
8 kwietnia – Apteka „Dla Ciebie”, ul. Skłodowskiej 25 C
9 kwietnia – Apteka „Eskulap”, ul. Grunwaldzka1
10 kwietnia – Apteka „Lipowy Dwór”, ul. Dąbrowskiego 46B / 1A
11 kwietnia – Apteka ul. Ostródzka 54
12 kwietnia – Apteka „DBAM O ZDROWIE”, ul. Aleja Jana Pawła II 14
13 kwietnia – Apteka „Nova”, ul. Kopernika 3/4A
14 kwietnia - Apteka „Staromiejska”, ul. Niepodległości 14
15 kwietnia – Apteka ul. Ostródzka 54
16 kwietnia – Apteka mgr Adam Justyn Cichoń, ul. Gen. Wł. Andersa 3
17 kwietnia - Apteka Społeczna Na Kopernika Gr. Nowa Farmacja, ul. Kopernika 5A/1
18 kwietnia – Apteka „GEMINI”, ul. Jana III Sobieskiego 45
19 kwietnia - Apteka „Nova”, ul. Kopernika 3/4A
20 kwietnia – Apteka „DBAM O ZDROWIE”, ul. Królowej Jadwigi 6
21 kwietnia – Apteka „DBAM O ZDROWIE”, ul. Królowej Jadwigi 6
22 kwietnia – Apteka „Dla Ciebie”, ul. Skłodowskiej 25C
23 kwietnia - Apteka „Eskulap”, ul. Grunwaldzka 1
24 kwietnia – Apteka „Lipowy Dwór”, ul. Dąbrowskiego 46B/1A
25 kwietnia – Apteka ul. Ostródzka 54
26 kwietnia – Apteka „DBAM O ZDROWIE”, ul. Aleja Jana Pawła II14
27 kwietnia – Apteka „Nova”, ul. Kopernika 3/4A
28 kwietnia – Apteka „Staromiejska”, ul. Niepodległości 14
29 kwietnia – Apteka ul. Ostródzka 54
30 kwietnia – Apteka mgr Adam Justyn Cichoń, ul. Gen. Wł. Andersa 3

Zmiana numerów telefonów Powiatowego
Urzędu Pracy. „Chcemy usprawnić
kontakt z klientem”
Od poniedziałku 1 marca zmieniły się numery telefonów do pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Iławie. Zmiany są efektem prac, których celem jest usprawnienie obsługi klientów, szczególnie w zakresie tzw. „Tarczy antykryzysowej”.
Aby dodzwonić się do konkretnego pracownika Powiatowego Urzędu Pracy w Iławie, zamiast dotychczasowego numeru 89 649 55 02
i numeru wewnętrznego, należy wybrać bezpośredni numer do urzędnika.
Wykaz wszystkich nowych numerów telefonów pracowników Powiatowego
Urzędu Pracy w Iławie, który obowiązuje od 1 marca, dostępny jest już
na stronie internetowej urzędu. Zmiana numerów telefonów ma związek
z przeprowadzoną modernizacją urzędowej sieci telefonicznej. Ta wiązała
się z rezygnacją z dotychczasowej centrali telefonicznej i była konieczna z uwagi na zwiększone zainteresowanie kontaktem z pracownikami
urzędu, obsługującymi tzw. „Tarczę antykryzysową” i inne instrumenty
wsparcia, jak chociażby dotacje na założenie działalności gospodarczej.
- Zależy nam na tym, by komunikacja mieszkańców powiatu z pracownikami
urzędu była jak najszybsza i jak najwygodniejsza, a osoba zainteresowana konkretnym wsparciem od razu trafiała do właściwego pracownika
- informuje Agata Steiner-Dembińska, dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy
w Iławie. - Zmiana numerów telefonów zawsze wiąże się z przejściowymi
problemami, ale w dłuższej perspektywie komunikacja z urzędem przebiegać będzie sprawniej, co obecnie jest dla nas szczególnie ważne - dodaje.
Zmianie nie uległy numery telefonów do pracowników Inkubatora Technologicznego w Iławie, który jest częścią urzędu pracy.

OGŁOSZENIE
Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami
(t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1990 ze zm.)

STAROSTA POWIATU IŁAWSKIEGO
informuje, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie
Starostwa Powiatowego w Iławie oraz na stronie
Biuletynu Informacji Publicznej pod adresem:
http://bip.powiat-ilawski.pl, zamieszczony
został wykaz nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Skarbu Państwa, oznaczonej
w ewidencji gruntów w obrębie nr 8 miasta Iławy jako działka nr 38/1 o powierzchni 1,8766
ha, przeznaczonej do użyczenia.

