
Powiat Iławski jako samorząd aktywnie wspiera jednostki powiatowe, m.in. szpital i Domy Pomocy Społecznej, ale także spółdzielnie 
zrzeszające sprzedawców. Wszystko, by chronić przed zakażeniem tych najbardziej zagrożonych koronawirusem. Ponadto samorząd 
powiatowy  jest pośrednikiem w przekazywaniu  środków ochrony osobistej, które napływają od prywatnych przedsiębiorców.

Pełna mobilizacja w walce 
z koronawirusem!

 str. 2, 3, 17, 18

PRACA  • str. 4 SPOŁECZEŃSTWO  • str. 18BEZPIECZEŃSTWO • str. 16
PUP rozdysponuje 12,5 mln zł 

Zmiany na rynku pracy, 
obsługa części instrumentów 
pomocowych z tzw. Tarczy 
Antykryzysowej i pomoc 
w dobraniu odpowiednich form 
wsparcia - to cześć wyzwań 
i zadań przed którymi stoi 
dziś Powiatowy Urząd Pracy 
w Iławie.

Koronawirus w Powiecie Iławskim 
- kto i jak łamał kwarantannę?

Walka z epidemią trwa i toczy się 
na wielu frontach. Ustawodawca 
wprowadza regulacje prawne 
a służby mundurowe dbają o to, 
byśmy stosowali się do zasad. 
Policja zdaje raport z ostatnich 
trudnych tygodni i apeluje o prze-
strzeganie obostrzeń!

Blisko 100 tysięcy złotych na laptopy  
dla uczniów ze szkół powiatowych

Czasowe ograniczenie funkcjonowania jednostek 
systemu oświaty na wiele tygodni wymusiło nowe 
standardy prowadzenia zajęć edukacyjnych. Mowa 
o zajęciach online. Już 1 kwietnia Powiat Iławski 
złożył wniosek o sfinansowanie zakupu laptopów 
dla uczniów, którzy nie posiadają sprzętu umożli-
wiającego im realizację zdalnych lekcji. Wniosek 
uwzględniono i zakupiono w sumie 47 laptopów. 
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S tarosta Powiatu Iław-
skiego Bartosz Bielaw-
ski na bieżąco informuje 

o kolejnych dostawach uszy-
tych przez panie z  Centrum 
Kształcenia Zawodowego 
Nr 1 w Iławie (ul. 1-go Maja) 
maseczek ochronnych. O akcji 
szycia maseczek informowali-
śmy już 20 marca, od tamtej 
pory pracownicy nie ustają 
w wysiłkach, by maseczki tra-
fiały do jak największej liczby 

osób, które tego szczególnie 
potrzebują. Mówimy tu głów-
nie o personelu medycznym. 
Każdego dnia do Powiatowe-
go Szpitala im. Wł. Biegań-
skiego w Iławie trafia   około 
400 maseczek uszytych przez 
panie z Centrum.

- Pracujemy nieustannie od 
18 marca i nie brakuje nam 
energii, choć nie ukrywam, 
że były momenty zmęczenia 
– mówi Bożena Marchewka, 

dyrektor Centrum Kształce-
nia Zawodowego Nr 1 w Iła-
wie, która koordynuje pracę. 
Chętnych do pomocy przy-
bywa, mamy w gronie nawet 
jednego pana. Jest też jedna 
pani z Lubstynka koło Luba-
wy, która szyje w domu, a my 
tylko dostarczamy materiał 
i  odbieramy gotowe maski. 
Na miejscu w Centrum   szy-
jemy maseczki jednorazowe 
i te wielokrotnego użytku. Na 
przykład dziś, tj. 1 kwietnia, 
do szpitala trafi 1000 mase-
czek. Materiał jest dostar-
czany na bieżąco, o  co dba 
starosta. Chciałabym w  tym 
miejscu powiedzieć, że wspie-
ra nas bardzo iławska firma 
Smakosz, która każdego dnia 
dostarcza nam ciepłe posiłki. 
Serdecznie im za ten dar dzię-
kujemy. Naszą ekipę tworzą 
dziś: Anna Zielińska, Irena 
Lutoborska, Anna Dunaj-
ska, Ewa Piątkowska, Maria 

Puchniarz, Danuta Gnieciak, 
Grażyna Zakrzewska, Bożena 
Marchewka i Grzegorz Czar-
necki.

Maseczki trafiają nie tyl-
ko do szpitala, o czym mówi 
Bartosz Bielawski, Starosta 
Powiatu Iławskiego.

- To prawda, bardzo cieszy-
my się, że dotarcie jest coraz 
szersze – mówi starosta Bar-
tosz Bielawski. – 100 masek 
zostało przekazanych wszyst-
kim jednostkom Ochotni-
czych Straży Pożarnych na 
terenie powiatu iławskiego, 
120 trafiło do sprzedawców 
sklepów GS, 80 do policji, ale 
także do innych jednostek po-
wiatowych takich jak DPS-y, 
jednostki Powiatowego Zarzą-
du Dróg oraz do szkół powia-
towych. Serdecznie dziękuję 
wszystkim osobom, które 
zaangażowały się w akcję szy-
cia maseczek,    za ogromne 
poświecenie, obecność i czas.

Tysiące maseczek trzywarstwowych 
i z fizeliny trafiają do powiatowych służb
Kilka tysięcy  maseczek trzywarstwowych 
z tkaniny bawełnianej oraz maseczek 
z fizeliny medycznej – to efekt pracy 
pracowników   oraz osób chętnych do 
pomocy, Centrum Kształcenia Zawodowego 
Nr 1 w Iławie, którzy od 18 marca 
nieustannie szyją maseczki ochronne. 

starosta Powiatu Iławskiego Bartosz Bielawski na bieżąco informuje 
opinię publiczną o działaniach władz powiatu w walce z koronawirusem
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Ś rodki ochrony osobi-
stej w  postaci przyłbic 
ochronnych trafiły już 

do: Niepublicznego Zakładu 
Opieki Długoterminowej pw. 
„Szpital św. Jerzego” w Luba-
wie (30 sztuk), do Spółdzielni 
Rolniczo-Handlowej Rolnik 
w  Lubawie, która prowa-
dzi piekarnie i  sieć sklepów 
w gminie i mieście   Lubawa 
(30 sztuk), Cukierni Szcze-
pańscy z Lubawy (10 sztuk), 
PSS Społem Iława (35 sztuk)   
oraz Piekarni Grzegorza Nie-
siobędzkiego (10 sztuk).

Przypomnijmy, Zespół Szkół 
w Lubawie aktywnie uczest-
niczy w  produkcji przyłbic 
ochronnych wykonywanych 
w technologii druku 3D. Wy-
druk pierwszych typów stelaży 
do przyłbic trwał około 2 go-
dzin. Dzięki optymalizacji pa-
rametrów druku czas wytwo-
rzenia jednego stelaża uległ 
skróceniu do około godziny 
i dwudziestu minut. Materiał 
wykorzystywany do druku 
3D pochodzi ze szkolnych za-

sobów. Wydrukowane stelaże 
przekazywane są do Staro-
stwa Powiatowego w  Iławie, 
które zajmuje się składaniem 
przyłbic i    rozpowszechnia-
niem ich.    Po przeczytaniu 
artykułu o  rozpoczęciu prac 
nad wytworzeniem stelaży, 
do produkcji dołączył się tak-
że Bartosz Osmański z Tylic, 
któremu serdecznie dzięku-
jemy za pomoc. Przypomnij-
my w ZS w Lubawie   przyłbice 
produkuje nauczyciel Jędrzej 
Bojarski. Prace trwają i będą 
one kontynuowane tak dłu-
go, jak będzie to potrzebne. 
Do tej pory udało się wydru-
kować 200 stelaży do przy-
łbic ochronnych. Wierzymy, 
że przydadzą się one służbom 
w  walce z  koronawirusem. 
Tak podsumowano pracę 
w  Zespole Szkół w  Lubawie. 
Wytworzone w Zespole Szkół 
przyłbice będą rozdysponowa-
ne   mieście i gminie Lubawa.

Akcja wytwarzania przyłbic 
trwa także w Zespole Szkół 
im. Bohaterów Września 

1939 Roku w  Iławie, czym 
w szkole zajmuje się nauczy-
ciel informatyki Rafał Za-
krzewski. Przypomnijmy, 
uruchomione są trzy dru-

karki 3D, co pozwala na wy-
tworzenie 10 przyłbic w cią-
gu jednego dnia. Produkcja 
będzie trwała tak długo jak 
będzie potrzeba.

Powiat Iławski zabezpiecza w środki ochrony 
nie tylko personel medyczny ale też sprzedawców
Powiat Iławski od kilku tygodni zaangażowany jest w zabezpieczanie wszelkich możliwych środków ochrony osobistej jednostkom 
medycznym powiatu, ale nie tylko. Dostarcza je także instytucjom i osobom, wszystkim tym, którzy mają bezpośredni kontakt 
ze społeczeństwem, np. sprzedawcom. W Zespole Szkół w Lubawie oraz w ZS im. Bohaterów Września 1939 Roku w Iławie   
produkowane są nadal przyłbice ochronne, które stanowią filar tej działalności. Pomoc oferują także prywatni przedsiębiorcy.

grzegorz niesiobędzki, właściciel piekarni także otrzymał przyłbice 
dla pracowników

Prezes spółdzielni Rolniczo-Handlowej w Lubawie Mirosława Lempek 
przyjęła przyłbice ochronne dla swoich pracowników

Lubawski sklep owocowo-warzywny jest już zaopatrzony w przyłbi-
ce ochronne (9 sztuk) wykonane przez pracowników Zespołu szkół 
w Lubawie

siostra dyrektor ewa Markowska z   niepublicznego Zakładu opieki 
długoterminowej pw. „szpital św. Jerzego” w Lubawie

cukiernia szczepańscy w Lubawie już zaopatrzona
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Z miany na rynku pracy, 
obsługa części instru-
mentów pomocowych 

z tzw. Tarczy Antykryzysowej 
i  pomoc w  dobraniu odpo-
wiednich form wsparcia – to 
część wyzwań i zadań, przed 
którymi stoi dziś Powiatowy 
Urząd Pracy w Iławie.

Praca urzędu bez zmian
Wraz z  wprowadzeniem 

stanu epidemicznego w Pol-
sce system pracy Powiato-
wego Urzędu Pracy w Iławie 
nie zmienił się. Oczywiście, 
wprowadzono odpowiednie 
środki bezpieczeństwa, jed-
nak urząd pracuje i wykonu-
je swoje obowiązki w dotych-
czasowym zakresie. Podobnie 
działa Inkubator Technolo-
giczny w  Iławie, który jest 
częścią urzędu pracy.

– Już po ogłoszeniu stanu 
epidemicznego przyznaliśmy 
prawie 60 dotacji na rozpo-
częcie działalności gospo-
darczej i  tyle samo na pod-
niesienie kwalifikacji wśród 
pracodawców i pracowników 
– informuje Walerian Polak, 
dyrektor Powiatowego Urzędu 
Pracy w Iławie. – Także Inku-
bator Technologiczny cały czas 
działa i udziela porad, choć do 
odwołania musieliśmy wpro-
wadzić pewne ograniczenia 
w zakresie wynajmu przestrze-
ni szkoleniowej – dodaje. 

Choć bezpośrednia obsługa 
klientów nie została wstrzy-

mana, w  trosce o  zdrowie 
i  bezpieczeństwo klientów 
i pracowników urzędu, prefe-
rowanymi formami kontaktu 
z pracownikami Powiatowe-
go Urzędu Pracy w Iławie są 
kontakt telefoniczny i e-ma-
ilowy (wykaz kontaktów do 
pracowników znaleźć można 
na stronie www.pup.ilawa.
pl). Warto pamiętać, że część 
spraw załatwić można elek-
tronicznie za pośrednictwem 
portalu praca.gov.pl.

tarcza antykryzysowa
Powiatowy Urząd Pracy 

w Iławie wraz z Inkubatorem 
Technologicznym odpowie-
dzialni są za wdrażanie na 

terenie powiatu iławskiego 
części tzw. Tarczy Antykryzy-
sowej. I to nie tylko przyjmując 
i  rozpatrując wnioski, ale też 
udzielając szerokiej informacji 
na temat możliwości wsparcia 
przedsiębiorców. 

– Do 17 kwietnia przyjęliśmy 
ponad 450 wniosków na łącz-
ną kwotę ponad 2,5 mln zł. 
W chwili obecnej dysponuje-
my łączną kwotą 12,5 mln. zł 
na wsparcie przedsiębiorców 
z  terenu powiatu iławskiego 
– informuje Walerian Polak. – 
Uruchomiliśmy też specjalną 
infolinię odnośnie wszystkich 
form wsparcia. Pracownicy 
urzędu, którzy odpowiadają 
za wdrażanie instrumentów, 
udzielają też szczegółowych 
informacji odnośnie konkret-
nych form. Każdego dnia od-
powiadamy na setki różnych 
pytań – dodaje. 

W  Powiatowym Urzędzie 
Pracy w  Iławie przyjmowane 
są wnioski o udzielenie nisko-
oprocentowanej pożyczki dla 
mikroprzedsiębiorców (art. 15 
zzd ustawy), dofinansowania 
części kosztów wynagrodzeń 
pracowników dla mikroprzed-
siębiorców, małych i  średnich 
przedsiębiorców (art. 15 zzb 
ustawy), dofinansowania części 
kosztów wynagrodzeń pracow-
ników dla organizacji pozarzą-
dowych (art. 15 zze ustawy) oraz 
dofinansowania części kosztów 

prowadzenia działalności go-
spodarczej dla przedsiębiorców 
samozatrudnionych - niezatrud-
niających innych pracowników 
(art. 15 zzc ustawy). Pod artyku-
łem znaleźć można szczegółowe 
informacje dotyczące formy 
składania wniosków oraz kon-
takt do pracowników odpowie-
dzialnych za konkretne formy 
wsparcia, u których można uzy-
skać szczegółowe informacje. 

Dodatkowo, w Inkubatorze 
Technologicznym wprowa-
dzono nową usługę, polega-
jącą na udzielaniu wsparcia 
w zakresie cyfrowej transfor-
macji biznesu. Dla przykładu, 
mikroprzedsiębiorcom, którzy 
prowadzą sklep stacjonarny, 
a chcieliby otworzyć dodatko-
wo sklep internetowy lub po 
prostu przenieść część usług 
do sieci, pracownicy inkubato-
ra pomogą dobrać odpowied-
nie rozwiązania w tym zakre-
sie. Pełną ofertę Inkubatora 
Technologicznego dla przed-
siębiorców z  terenu powiatu 
iławskiego znaleźć można na 
stronie www.inkubator.ila-
wa.pl. Tam też uruchomiono 
nowy dział „Koronawirus – in-
formacje dla przedsiębiorców”, 
gdzie publikowane są infor-
macje nie tylko o tzw. Tarczy 
Antykryzysowej, ale też inne 
informacje, które mogłyby 
być cenne dla przedsiębiorców 
w obecnym czasie.

Powiatowy Urząd Pracy w Iławie rozdysponuje 
wśród przedsiębiorców 12,5 miliona złotych!

Informacja o aktualnych naborach, zasady i wzory wniosków: 
www.pup.ilawa.pl
1. Dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników dla mikro-
przedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorców (art. 15 zzb ustawy)
informacje: 
Klaudia Rutkowska, tel.: 89 649 55 02, wew. 257, e-mail: k.rutkowska@ 
pup.ilawa.pl

2. Dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności gospo-
darczej dla przedsiębiorców samozatrudnionych - niezatrudniających 
innych pracowników (art. 15 zzc ustawy)
informacje: 
Michał Młotek tel.: 89 671 79 10, e-mail: m.mlotek@pup.ilawa.pl
Wojciech Wierzchowski tel. 89 671 79 11, e-mail: w.wierzchowski@
pup.ilawa.pl

3. Niskooprocentowane pożyczki dla mikroprzedsiębiorców do 5 tys. zł 
(art. 15 zzd ustawy)
informacje: 
Ewa Dorociak tel.: 89 649 55 02, wew. 279, e-mail: e.dorociak@pup.
ilawa.pl

4. Dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników dla 
organizacji pozarządowych (art. 15 zze ustawy)
informacje: 
Klaudia Rutkowska, tel.: 89 649 55 02, wew. 257, e-mail: k.rutkowska@ 
pup.ilawa.pl

składanie wniosków w ramach wszystkich form wsparcia:

Forma elektroniczna: wypełniony elektronicznie wniosek wraz z umową 
w formacie pdf i innymi załącznikami należy przesłać poprzez serwis 
www.praca.gov.pl, przy wykorzystaniu kwalifikowanego podpisu elektro-
nicznego lub profilu zaufanego. 

Forma papierowa: pobrany ze strony Powiatowego Urzędu Pracy 
w Iławie wniosek wraz ze wszystkimi załącznikami należy wypełnić, 
wydrukować i podpisać, włożyć do zaadresowanej koperty z dopiskiem 
określającym formę wsparcia, a następnie wrzucić do specjalnie ozna-
kowanej skrzynki na dokumenty znajdującej się przy wejściu w siedzibie 
Powiatowego Urzędu Pracy w Iławie (wniosek 1, 2, 4) lub w siedzibie 
Inkubatora Technologicznego (wniosek 3)

lub przesłać pocztą tradycyjną (liczy się data wpływu) na adres: Powiatowy 
Urząd Pracy w Iławie, ul. 1 Maja 8b, 14-200 Iława. (wniosek 1, 2, 4) lub In-
kubator Technologiczny w Iławie, ul. Andersa 12, 14-200 Iława (wniosek 3).

Powiatowy Urząd Pracy w Iławie mieści się przy ulicy 1 Maja 8B. 

 Inkubator technologiczny w Iławie znajduje się przy ulicy andersa 12

Uwaga! 
Ustawą z dnia 16 kwietnia 2020 roku o szczególnych instrumentach 
wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2, 
wprowadzono zmiany w ustawie z dnia 2 marca 2020 roku o szczegól-
nych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem 
i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych 
nimi sytuacji kryzysowych. Zmiany te odnoszą się też do instrumentów, 
które obsługuje Powiatowy Urząd Pracy w Iławie. W przypadku pożyczek 
(art. 15 zzd ustawy) rozszerzony został krąg mikroprzedsiębiorców, 
którzy są uprawnieni do skorzystania z pożyczki o podmioty, które nie 
zatrudniają oraz nigdy nie zatrudniały pracowników.
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Pandemia pokazała nam, co tak naprawdę się liczy 
i gdzie powinny być inwestowane pieniądze

POMIMO PANDEMII STARAMY SIĘ FUNKCJONOWAĆ NORMALNIE
Od wykrycia pierwszego w kraju 
przypadku koronawirusa minęły 
niemal dwa miesiące. W tym 
czasie rząd wprowadził szereg 
obostrzeń, obowiązują również 
szczególne ustawowe rozwiązania 
związane z COVID-19. Dotyczą 
one także postępowań admini-
stracyjnych prowadzonych przez 
organy samorządu terytorialnego, 
w tym starostę.

N a mocy przepisu art. 
15zzs ust. 1 i  7 ustawy 
z  dnia 2 marca 2020 

r.  o  szczególnych rozwią-
zaniach związanych z  za-
pobieganiem, przeciw-
działaniem i  zwalczaniem 
COVID-19, innych chorób 
zakaźnych oraz wywołanych 
nimi sytuacji kryzysowych 
(Dz. U. z  2020 r., poz. 374 
ze zm.) w  okresie stanu za-
grożenia epidemicznego lub 
stanu epidemii ogłoszonego 

z  powodu COVID-19 bieg 
terminów w postępowaniach 
administracyjnych nie rozpo-
czyna się, a rozpoczęty ulega 

zawieszeniu na ten okres. 
Czynności dokonane przez 
organ w tym okresie są jed-
nak skuteczne.

W Wydziale Ochrony Śro-
dowiska i Rolnictwa, podob-
nie jak i pozostałych wydzia-
łach Starostwa Powiatowego 
w Iławie, wprowadzony sys-
tem pracy zdalnej pozwala 
zachować ciągłość realizowa-
nych zadań. Wnioski są pro-
cedowane mimo obowiązują-
cego okresu stanu epidemii, 
zaś wszelkie czynności oraz 
sporządzane dokumenty zo-
stały dostosowane do obec-
nej sytuacji i związanych z nią 
wytycznych oraz przepisów 
prawa. 

W  czasie epidemii CO-
VID-19 nie jest na przykład 
możliwe bezpośrednie za-
poznanie się przez strony ze 
wszystkimi dokumentami 
w prowadzonej przez organ 
sprawie, czego wymaga Ko-
deks Postępowania Admini-
stracyjnego. Niemniej jednak 
strony postępowania mogą 

uzyskać informacje na temat 
zgromadzonych w  postępo-
waniu dowodów i  materia-
łów oraz zgłoszonych żądań, 
mogą uzupełnić materiał do-
wodowy oraz składać ewen-
tualne dodatkowe pisemne 
wyjaśnienia i  dokumenty 
poprzez kontakt e-mailowy 
z  pracownikiem, korespon-
dencyjnie pocztą tradycyjną 
lub za pośrednictwem plat-
formy ePUAP. Jeżeli pomi-
mo braku możliwości bez-
pośredniego zapoznania się 
z  dowodami i  materiałami, 
strony oczekują od organu 
wydania rozstrzygnięcia, de-
cyzja w danej sprawie może 
zostać wydana. Niezbędne 
jest w tym przypadku zgod-
ne oświadczenie o jej wydanie 
złożone przez wszystkie stro-
ny. Należy jednak pamiętać, 
że wydawane obecnie decyzje 
staną się ostateczne dopiero 

po odwołaniu stanu zagro-
żenia epidemicznego lub 
stanu epidemii, wtedy bo-
wiem zgodnie z ww. ustawą 
rozpoczną bieg terminy do 
złożenia odwołania i  zrze-
czenia się prawa do złożenia 
odwołania. 

Wprowadzenie stanu epi-
demii nie spowodowało 
znaczącego zmniejszenia 
ilości wniosków, które do 
nas wpływają, dlatego ro-
bimy wszystko, aby sprawy 
rozpatrywane były na bieżą-
co. Nowa sytuacja spowodo-
wana zagrożeniem wiruso-
wym wymusza wiele nowych 
rozwiązań w  naszym życiu, 
w tym także w administracji. 
W  najbliższych tygodniach 
powinniśmy spodziewać się 
zmian w prawie, które mogą 
znacząco przyspieszyć proces 
cyfryzacji w  polskich urzę-
dach. Mateusz Szauer

Mateusz szauer - dyrektor wydziału ochrony Środowiska 
i Rolnictwa starostwa Powiatowego w Iławie  

„Jakichkolwiek konsekwencji 
pandemia nie będzie miała dla 
gospodarki, na pewno się z tego 
podniesiemy. Oby jak najszyb-
ciej” - mówi Przewodnicząca 
Sejmiku Województwa Warmiń-
sko-Mazurskiego, Bernadeta 
Hordejuk. Jakie piętno koronawi-
rus już odcisnął na samorządzie 
województwa? Jakie zapadły 
decyzje? O tym więcej w wywia-
dzie poniżej.

Pani Przewodnicząca, walka 
z pandemią koronawirusa 
trwa na wszystkich możli-
wych frontach. Najtrudniej 
jest we wszystkich placów-
kach służby zdrowia, gdzie 
personel jest szczególnie na-
rażony...
- To prawda, właśnie pra-

cownikom szpitali i  innych 
placówek medycznych kła-
niam się najniżej. 7 kwiet-
nia obchodziliśmy Światowy 
Dzień Zdrowia. Święto to ob-
chodzimy od 70 lat, ale w tym 
roku ma ono wymiar szcze-
gólny. Uwaga nas wszystkich 

koncentruje się obecnie na 
pandemii COVID-19, która 
bezpośrednio lub pośrednio 
dotknęła wszystkich, dia-
metralnie zmieniając nasze 
życie. Nieprzypadkowo też 

to właśnie 7 kwietnia w całej 
Polsce o godzinie 13:00 Pola-
cy oddali hołd pracownikom 
służby zdrowia, którzy każde-
go dnia z determinacją i od-
wagą ratują życie i  zdrowie 

innych. Walka, którą obser-
wujemy, daje nam wszystkim 
nadzieję. I za to wszyscy bar-
dzo jesteśmy im wdzięczni.

Jak pandemia zmieniła tryb 
pracy Sejmiku i Pani działal-
ność w ostatnim czasie? Czy 
zapadają ważne dla regionu 
decyzje, czy przeszliście 
Państwo w tryb pracy zdalnej 
i sprawy idą do przodu?
- 30 marca pierwszy raz 

w historii pracy Sejmiku Wo-
jewództwa Warmińsko-Ma-
zurskiego sesja odbyła się bez 
publiczności i  bez mediów. 
W  obradach wzięło udział 
24 radnych. Podczas tej sesji 
zapadły decyzje niezbędne, 
by prowadzić skuteczną wal-
kę z rozprzestrzenianiem się 
koronawirusa. Oczywiście, 
sytuacja z dnia na dzień się 
zmienia, czego mamy świa-
domość. Analiza szpitalnych 
potrzeb, a także zdecydowane 
działania zarządu wojewódz-
twa pozwoliły wygospoda-
rować na wsparcie służby 

zdrowia w  regionie 75 mln 
zł.   Pandemia koronawirusa 
odcisnęła swoje piętno na 
wszystkich 30 podległych 
samorządowi województwa 
instytucjach – żadna z  nich 
nie pracuje, a więc także nie 
zarabia. Ponadto, uziemio-
na została działalność Portu 
Lotniczego Olsztyn-Mazury, 
a transport publiczny nie bi-
lansuje się. Organizowane 
przez samorząd wydarzenia 
sportowe, kulturalne, czy 
biznesowe, zostały odwoła-
ne, a  zarząd województwa 
szuka oszczędności w  każ-
dym wymiarze. We wtorek, 
30 marca zarząd wojewódz-
twa rozdysponował rezerwę 
kryzysową w wysokości 2 mln 
zł na środki ochronne i pilne 
inwestycje wojewódzkich 
placówek zdrowia. Sejmik 
jednomyślnie przyjął także 
uchwałę oddającą do dys-
pozycji dodatkowe 5 mln na 
realizację nagłych potrzeb 
szpitali. Zaangażowanie sa-
morządu województwa jest 

duże, ale chciałabym zwrócić 
uwagę, że ten ciężar biorą na 
siebie też powiaty i gminy.  

Dziś wszyscy pracujemy nad 
tym, by ograniczyć rozprze-
strzenianie się wirusa. Ale 
wiele mówi się już o tym, 
co będzie, gdy to wszystko 
się skończy...
- Świat na pewno się zmie-

ni, w  wielu obszarach. Są-
dzę, że wiele zmieni się, jeśli 
chodzi o system pracy, także 
o edukację. Na pewno wiele 
spraw się też przewarto-
ściuje, ograniczony zostanie 
bezmyślny konsumpcjonizm. 
Pandemia koronawirusa po-
kazała nam, co tak napraw-
dę się liczy i gdzie powinny 
być inwestowane pieniądze. 
Liczę, że teraz w  większym 
wymiarze doceniona zosta-
nie ochrona zdrowia. Ja-
kichkolwiek konsekwencji 
pandemia nie będzie miała 
dla gospodarki, na pewno 
się z tego podniesiemy. Oby 
jak najszybciej.

Bernadeta Hordejuk podczas ostatniej sesji sejmiku województwa 
w dniu 30 marca 
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Metalowe serce na plastikowe nakrętki
Przed kisielickim magistratem pojawi się niebawem pojem-

nik w kształcie serca na plastikowe nakrętki. 
Pojemnik to nie tylko dbałość o segregację odpadów, ale tak-

że podanie pomocnej dłoni potrzebującym - „To dar z serca 
na pomoc potrzebującym”. 

Zbieranie nakrętek. O co chodzi w akcji oraz jakie nakrętki zbierać?
Zbieranie nakrętek to jedna z najpopularniejszych akcji spo-

łecznych, jakie są organizowane w Polsce od kilku lat. To akcje 
charytatywno-ekologiczne, do których może włączyć się każdy. 
Codziennie pozbywamy się bezużytecznych dla nas nakrętek, 
które są zamknięciem plastikowych butelek, kartonów po so-
kach, mleku, napojach, oleju, lub po detergentach. Podobnie jest 
z plastikowymi butelkami. Wyrzucamy je w ogromnych ilościach, 
jednak to recykling nakrętek jest bardziej opłacalny. Butelki są 
trudniejsze w obróbce. Wymagają bardziej zaawansowanego, więc 
i kosztowniejszego sprzętu. Dodatkowo większa jest również cena 
ich składowania, ponieważ zajmują po prostu więcej miejsca niż 
małe plastikowe korki. Jednak tym, co łączy butelki i nakrętki, 
jest fakt, że każde gospodarstwo domowe codziennie pozbywa 
się i jednych, i drugich. Dlaczego więc nie pomóc innym, odkła-
dając nakrętki, zamiast je wyrzucać? Teoretycznie moglibyśmy po 
prostu umieszczać taką nakrętkę w specjalnym koszu w ramach 
domowej segregacji śmieci. Jednak postępując tak, tracimy szansę 
na realną pomoc komuś, kto jej potrzebuje. Codziennie w całej 
Polsce do śmietników trafiają tony nakrętek z tysięcy gospodarstw 
domowych. Cała sztuka w tym, żeby to wykorzystać. Robią to or-

ganizacje charytatywne – fundacje, stowarzyszenia – organizując 
zbiórki nakrętek. Robić będziemy to również w Urzędzie Miejskim 
w Kisielicach. Celem jest zgromadzenie ich w hurtowych ilościach, 
które później można sprzedać w punktach skupu, a zarobione w ten 
sposób pieniądze przeznaczyć na szczytny cel. Prawdą jest, że aby 
kupić np. wózek inwalidzki za kilkanaście tysięcy złotych, trzeba 
zebrać kilka ton nakrętek. Dla pojedynczej osoby jest to niemal 
niemożliwe. Nas, zwykłych konsumentów, wrzucenie nakrętki do 
oddzielnego woreczka nic nie kosztuje. Nasze dziecko może go 
później przynieść i wrzucić do tego specjalnego pojemnika. 

GMina kisielice szyje Maseczki dla Mieszkańców!
Wszyscy obawiamy się o zdrowie i życie naszych bliskich, 

dlatego samorząd Gminy Kisielice wyszedł z inicjatywą, by za-
pewnić większe poczucie bezpieczeństwa poprzez wyposażenie 
Was i Waszych najbliższych w podstawowe środki ochronne. 
W tym trudnym czasie musimy się nawzajem wspierać i czuć, 
że możemy na siebie liczyć. Zapewniam Państwa, iż dołożę 
wszelkich starań, aby zapewnić mieszkańcom naszej gminy, 
w ramach moich możliwości, bezpieczeństwo. 

Biorąc po uwagę wzrastającą pandemią koronawirusa, pod-
jąłem decyzję o rozpoczęciu akcji szycia maseczek ochronnych 
dla mieszkańców naszej gminy.

Poprzez tę akcję chcemy sprawić, aby ludzie bez większych 
obaw, z zachowaniem wymaganych środków bezpieczeństwa, 
mogli przemieszczać się w przestrzeni publicznej lub przeby-
wać ze swoimi bliskimi. Jak wiemy od 16 kwietnia Minister-
stwo Zdrowia wprowadziło obowiązek zasłaniania ust i nosa 

w miejscach użyteczności publicznej. Nakaz obowiązywać ma 
podczas przebywania w miejscach ogólnodostępnych, w tym 
na drogach i placach, w obiektach kultu religijnego, obiektach 
handlowych, w placówkach handlowych i na targowiskach. 

Mimo dużych braków materiałowych na polskim rynku, 
Gmina na swoim terenie znalazła osoby, dzięki którym 

Rafał Ryszczuk - Burmistrz Kisielic, 
tel. 791 085 405; e-mail: rafalryszczuk@interia.pl
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uszyto ponad 4500 maseczek ochronnych, które zgod-
nie z moimi zapowiedziami trafią do Państwa. Rozdałem 
maseczki ochronne sołtysom, którzy sukcesywnie przeka-
zują je Państwu. Wszystkie maseczki otrzymają Państwo 

bezpłatnie. Maseczki nieodpłatnie nosiła po domach Mi-
lena Wielachowska, część materiału na maseczki kupiła 
Kamila Rachowicz. Szyciem zaś zajęły się Pani Renata 
Gołembiewska i Pani Wiesława Gołkowska.

trzeci etap reMontu budynku sportoweGo zakończony
Od kilku lat remontowaliśmy zniszczony budynek Olimpii 

Kisielice. Obiekt ten wybudowany w latach 90. ubiegłego 
wieku, wymagał już gruntownego remontu. W  związku 
z tym, że całość skosztorysowana została na wysoką kwotę, 
postanowiliśmy roz-
łożyć ciężar robót 
na kilka lat. W  tym 
roku ostatecznie 
zakończyliśmy pra-
ce w  tym obiekcie. 
Efekt jest imponu-
jący, a  szczególnie 
różnicę zauważą Ci, 
którzy widzieli w jak 
opłakanym stanie 
był ten budynek jesz-
cze w roku 2017. Od 
lat staramy się po-
prawiać stan obiek-
tów użyteczności 
publicznej na tere-
nie Gminy Kisieli-
ce. Wspomnijmy tu 
kapitalne remonty: 

biblioteki w Kisielicach, świetlicy wiejskiej w Jędrychowie, 
Urzędu Miejskiego, pomieszczeń Policji, budynku nowej 
szkoły czy remizy i biblioteki w Goryniu.

koMunikat Miejsko-GMinneGo ośrodka 
poMocy społecznej
Szanowni Państwo, w trosce o nasze wspólne bezpieczeń-

stwo, Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kisie-
licach informuje, że pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej 
na bieżąco rozpatrują wszystkie sprawy, pisma i zgłoszenia, 
pomimo ograniczeń związanych z funkcjonowaniem jednostki 
oraz bezpośredniej obsługi interesantów.

Priorytetowo traktowane są sprawy dotyczące zagrożenia 
zdrowia i życia.

Wszystkie podania, pisma i zgłoszenia zostawiacie Państwo 
w skrzynce pocztowej, na pierwszym piętrze w budynku Miej-
sko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kisielicach na  
ul. Sienkiewicza 18. Niezbędne druki znajdziecie Państwo przy 
skrzynce na stole.

Korespondencję można wysyłać również na adres e-mail: 
sekretariat@mgops.kisielice.pl

W celu sprawnego załatwiania spraw przy składaniu podań, wnio-
sków, pism, prosimy o podanie numeru telefonu do kontaktu, gdyż 
zgodnie z Ustawą z dnia 31 marca 2020 r. poz. 568 o zmianie ustawy 
o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, prze-
ciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych 
oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych 
ustaw, stosując się do art. 150, rodzinny wywiad środowiskowy 
będzie przeprowadzony przez pracownika socjalnego na podstawie 
rozmowy telefonicznej, a niezbędną dokumentację, o której mowa 
w art. 107 ust. 5b ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy spo-
łecznej, a także ich kopii należy dostarczyć do MGOPS za pośred-
nictwem poczty polskiej, wkładając do naszej skrzynki lub poczty 
elektronicznej. Pracownicy odbiorą korespondencję i na wskazany 
przez Państwa adres oryginały dokumentów będą odsyłane.

Mając na uwadze zdrowie i bezpieczeństwo naszych miesz-
kańców apelujemy o zrozumienie i wyrozumiałość dla wpro-
wadzanych rozwiązań, nawet jeśli spowodują one pewne 
niedogodności. O  wszelkich zmianach będziemy Państwa 
informować na bieżąco.

W przypadku wątpliwości prosimy o kontakt telefoniczny:
- sekretariat: 55 275 64 41
- świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny i 500+: 55 234 85 05
- kierownik: 55 230 76 09
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Podziękowania od dyrekcji Powiatowego 
Szpitala im. Wł. biegańskiego w Iławie

Szanowni Państwo,
Skierowany przez nas apel 

z prośbą o wsparcie, w związ-
ku z  rozprzestrzeniającą się 
pandemią koronawirusa 
spotkał się z dużym odzewem 
z Waszej strony. 

Każdego dnia dołączają 
do listy darczyńców kolejne 
firmy, instytucje, fundacje 
i  osoby prywatne. Wasze 
wsparcie jest nieocenione 
i wiele dla nas znaczy. 

Wszystkim Wam serdecznie 
dziękujemy, tj.:

1. Pani Janina Krukowska 
2. Pan Paweł Czopek 
3. Pan Marcin Fornahl
4. Pan Michał Schlieske
5. Bar Bistro Centrum Ma-

rek Dembiński Iława
6. United Chicken Iława
7. Yotto Sushi Bar 
8. ALGIDA
9. Hurtownia Artykułów 

Biurowych i  Papierniczych 
T Plus P Marzena i  Robert 
Otręba z Lubawy 

10. Przedsiębiorstwo Usług 
Inwestycyjnych Andrzej 
Dzieniszewski z Iławy

11. Pan Piotr Lisicki z Uni-
ted Trade SC. z Łomianek

12. Zakład Karny w Iławie
13. Koło łowieckie „Ody-

niec”
14. „LIBRO” Fabryka Mebli
15. Szynaka Meble sp. z o.o.
16. Amelo Sp. z o.o. 
17. Grupa Sympetrum Sp. 

z o.o. ze Strzelec Opolskich
18. Auto Land Polska S. A. 

filia w Iławie
19. Fundacja Wielka Orkie-

stra Świątecznej Pomocy
20. Fundacja TVN Nie Je-

steś Sam
21. Zespół Szkół im. Boha-

terów Września 1939 Roku 
w Iławie

22. Zespół Szkół w Lubawie
23. Centrum Kształcenia 

Zawodowego nr 1 w Iławie
24. Krajowa Administracja 

Skarbowa
25. Nadleśnictwo Iława

26. Robert Bosch Sp. z o. o. 
Warszawa

27. Zakład Produkcji Odzie-
ży „EXELLENT”

Ponadto, dziękujemy 
Starostwu Powiatowemu 
w  Iławie oraz jednostkom 
powiatowym, które zaan-
gażowały się w  pomoc dla 
naszej placówki. Szczegól-
ne podziękowania kieruję 
również do „anonimowych 
przyjaciół” naszego Szpitala, 
osób prywatnych, którzy po-
magają nam każdego dnia. 
To dla nas ogromny dar, nie 
tylko materialny, ale także 
znak, że solidaryzujecie się 
ze służbą zdrowia w  tym 
trudnym czasie. Z góry też 
przepraszamy tych, którzy 
nie znaleźli się jeszcze na 
naszej liście, będziemy ją 
na bieżąco aktualizować. 
Pamiętamy o Was! Dziś Wy 
jesteście naszymi bohate-
rami.
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na zdjęciu jedna z darczyńców, która wsparła szpital, w towarzystwie anny Makuch, kierownika działu 
Farmacji Powiatowego szpitala im. wł. Biegańskiego w Iławie.

D yrekcja Powiatowego 
Szpitala im. Wł. Bie-
gańskiego w  Iławie 

zwraca się z apelem i prośbą 
do mieszkańców powiatu 
o wszelkie   możliwe wsparcie, 
głównie w zakresie środków 
ochrony osobistej personelu 
medycznego w placówce, ale 
forma pomocy może być tak-
że finansowa. [SZCZEGÓŁY 
W PIŚMIE DYREKCJI].

„Dar dla Szpitala” - pod tym 
hasłem trwa akcja pomocy 
dla Powiatowego Szpitala im. 
Władysława Biegańskiego.

- Powiatowy Szpital w Iławie 
jak większość placówek służ-
by zdrowia   w  naszym kraju 
znalazł się w trudnej sytuacji. 
Rozprzestrzeniająca się pan-
demia koronawirusa sprawi-
ła, że każdego dnia walczy-
my, aby personelowi naszego 
Szpitala zapewnić bezpieczne 
warunki pracy. To oni sto-

ją na pierwszej linii frontu, 
a  ich bezpieczeństwo jest dla 
nas priorytetowe – czytamy 
w  liście do mieszkańców dy-
rekcji szpitala - Spotykamy 
się z Waszej strony z wielkim 
odzewem. Wasza pomoc jest 
bezcenna i  natychmiast wy-
korzystywana. Nieważne, czy 
jest to sto sztuk, tysiąc sztuk, 
czy dziesięć. Każda ilość to dla 
nas wielki dar. Dziękuję Wam 
wszystkim i każdemu z osobna.  

AktuAlnie SzpitAl 
najbardziej potrzebuje:  
— maseczek FFP3 i FFP2,  
— kombinezonów ochronnych,  
— maseczek chirurgicznych,  
— rękawic jednorazowych,  
— gogli,  
— przyłbic,
— fartuchów jednorazowych 
i barierowych,  
— płynów do dezynfekcji rąk 
i powierzchni.  

— Wszystkie te środki są 
nam niezbędne do dalszej 
pracy personelu medycz-
nego — mówi dyrektor pla-
cówki Iwona Orkiszewska.

Jeżeli chcesz wesprzeć iław-
ski szpital w walce z korona-
wirusem, możesz to zrobić, 
wpłacając dowolną kwotę na 
konto Powiatowego Szpitala 
w Iławie:  

 25 2030 0045 1110 0000 
0178 3970 

z dopiskiem: „Dar dla Szpi-
tala w Iławie”.

Liczy się każda wpłata, każ-
da przysłowiowa złotówka.

- Przekazane przez Państwa 
środki finansowe w  całości 
zostaną przeznaczone na ten 
cel - dodaje Iwona Orkiszew-
ska. - Dziękujemy, że jesteście 
z nami w tym trudnym czasie.

„Dar dla Szpitala” – apel z prośbą o wsparcie placówki w środki ochrony osobistej
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Dziś jeszcze bardziej niż 
zwykle są narażeni na 
zagrożenie. Aby zapew-

nić zarówno pacjentom 
jak i  właśnie personelowi 
najbardziej bezpieczne wa-
runki pracy, oprócz zagwa-
rantowania im środków 
ochrony osobistej, zdecydo-

waliśmy się na przebudowę 
Izby Przyjęć i  Szpitalnego 
Oddziału Ratunkowego. 
Widzimy, że każdego dnia 
w  kraju przybywa zakażo-
nych na koronawirusa, nie 
wiemy jak sytuacja dalej się 
potoczy. W  związku z  tym 
podjęliśmy decyzję, że wy-

dzielimy dodatkowe po-
mieszczenia dla pacjentów 
z podejrzeniem lub zakażo-
nych na COVID-19.  Do tej 
pory, pomimo braku takiego 
obowiązku, mieliśmy w SOR 
jedną izolatkę, do której je-
żeli zachodzi taka potrzeba 
trafia pacjent z podejrzeniem 

choroby zakaźnej. Jak tylko 
pojawił się koronawirus 
w naszym kraju przekształ-
ciliśmy kolejną salę w SOR 
w izolatkę przeznaczoną dla 
pacjentów przywożonych 
przez zespoły ratownictwa 
medycznego. Kolejne dwie 
izolatki aktualnie przygo-

towujemy, aby w  przypad-
ku wzrostu zachorowalno-
ści być przygotowanym na 
przyjęcie większej liczby pa-
cjentów. Podzieliliśmy SOR 
i Izbę Przyjęć na strefy: czer-
woną, pomarańczową i zielo-
ną, wydzielając w ten sposób 
obszary „podwyższonego ry-

zyka” i obszary „bezpieczne”. 
Oprócz tego wprowadzamy 
nowe schematy i  algoryt-
my postępowania, tak aby 
w możliwie najskuteczniej-
szy sposób dostosować nasz 
Szpital nowych warunków 
w jakich przyszło nam pra-
cować.

Szpital przebudowuje Izbę Przyjęć i Szpitalny Oddział 
Ratunkowy. Wszystko to w związku z koronawirusem
W czasie gdy przyszło nam mierzyć się z podstępnym przeciwnikiem jakim jest koronawirus  COVID0-19 praca w wielu miejscach 
jest dziś wyzwaniem i niełatwym zadaniem. Szczególnie mocno przekonują się o tym pracownicy służby zdrowia. 
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AKTUALNOŚCI Z gMINY IŁAWA
ruszyły przebudowy i reMonty dróG
Wczesną wiosną rozpoczęła się przebudo-

wa i regeneracja dróg gminnych. Gmina suk-
cesywnie poprawia infrastrukturę drogową 
i w  tym roku przeznaczy na ten cel ponad 
1 mln 300 tys.  złotych.

W ramach umów, które zostały podpisane 
jeszcze w ubiegłym roku, drogi wymagające 
napraw  cząstkowych powierzchni bitumicz-
nej, na terenie całej gminy, zostaną wyre-
montowane przy użyciu remontera.

W  miejscowościach: Dziarnówko, Mó-
zgowo, Radomek, Stanowo i  w  Wikielcu 
zostaną przebudowane drogi gruntowe 
poprzez stabilizację mechaniczną kru-
szywem łamanym i utrwalenie powstałej 
nawierzchni emulsją asfaltową modyfi-
kowaną i grysami. Łączna długość prze-
budowanych dróg wyniesie ponad 1800 
metrów. Całkowity koszt inwestycji wynie-
sie prawie 270 tysięcy zł i zostanie sfinan-
sowany z budżetu gminy.

Aktualnie realizowane są przebudowy dróg  
w miejscowościach:

Frednowy – długość ok. 170 m, koszt 
130.358,61, dofinansowanie 82.173,60 zł

Szymbark (wieś) - długość ok. 560 m, koszt 
303.417,00 zł, dofinansowanie 187.857,60 zł

Szymbark (do drogi wojewódzkiej.) - dłu-
gość ok. 540 m, koszt 187.178,35 zł, dofinan-
sowanie 131.024,85 zł

Gulb – Wólka - długość ok.1800 m, koszt 
404.074,00 zł, dofinansowanie 249.326,39 zł

Na wyżej wymienione inwestycje gmi-
na pozyskała dofinansowanie z  Funduszu 
Dróg Samorządowych.

Naprawy powierzchni dróg zostaną ukoń-
czone w terminie do 30 czerwca br., a prze-
budowy dróg do 30 lipca br.

Milionowe inwestycje w GMinie iława
Ponad 3,2 mln złotych pozyskała gmina na 

przebudowę dróg. Środki pochodzą z Fundu-
szu Dróg Samorządowych. Za pozyskane środ-
ki zostanie dofinansowana przebudowa drogi 
gminnej Dół-Ławice. Wartość tej inwestycji 
wyniesie 3,2 mln złotych, a dofinansowania 2,5 
mln złotych. Przebudowana zostanie również 
ul. Księżycowa w Nowej Wsi. Ogólna wartość 
tego zadania wyniesie 900 tys. złotych, a dofi-
nansowania 720 tysięcy. Termin realizacji obu 
zadań ustalono na koniec sierpnia br.

będzie jaśniej i bezpieczniej
Prawie 100 nowoczesnych punktów oświe-

tleniowych typu LED powstanie w tym roku 
w gminie Iława. Gmina przeznaczy na ten 
cel 385.000 zł. Stosowną umowę podpisał 
15 kwietnia br. Wójt Gminy Iława Krzysztof 
Harmaciński z firmą Instalacje Budowlane 
Michał Chmielewski z Rybna.

Jak podkreśla Wójt  to kolejny etap działań 
w zakresie poprawy infrastruktury oświetle-

niowej na terenie gminy. To bardzo ważne 
z  punktu widzenia bezpieczeństwa miesz-
kańców i  użytkowników dróg. Inwestycja 
wpłynie również na zwiększenie wydajności 
oświetlenia i podniesienie komfortu życia.

Nowe oświetlenie zyskają miejscowości: 
Dziarny, Frednowy – Rudzienice, Gulb, 
Katarzynki, Laseczno, Ławice, Mątyki-
-Przejazd, Nowa Wieś, Radomek, Rudzie-
nice, Siemiany, Starzykowo, Stradomno, 
Tynwałd, Wiewiórki, Gromoty, Wikielec 
oraz Ząbrowo (ul. Owocowa. Zakończenie 
inwestycji zaplanowano na 31 sierpnia br.

prawie 70 tysięcy złotych na laptopy 
dla uczniów
Zamknięcie szkół spowodowane pande-

mią koronawirusa wymusiło zmiany w sys-
temie prowadzenia zajęć. Uczniowie zamiast 
w szkolnych ławach zasiedli przed monitora-
mi komputerów.

Już w dniu 1 kwietnia br. gmina Iława złoży-
ła wniosek o sfinansowanie zakupu laptopów 
dla uczniów, którzy nie posiadają sprzętu po-
trzebnego do udziału w lekcjach online.

- 15 kwietnia br. otrzymaliśmy potwierdze-
nie, że wniosek został zweryfikowany po-
zytywnie. Łącznie gmina otrzymała środki 
w wysokości 69  982,08 zł. Jest to maksymalna 
kwota, którą można było pozyskać - informuje 
Wójt Gminy Iława Krzysztof Harmaciński.

Dzięki pozyskanym środkom gmina zaku-
pi 32 laptopy z niezbędnym oprogramowa-
niem. Sprzęt  zostanie przekazany do szkół 
gminnych i użyczony  najbardziej potrzebu-
jącym uczniom.

Zakup zostanie w 100 % sfinansowany ze 
środków   Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego w  ramach Programu Opera-
cyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

szpital powiatowy w iławie otrzyMał 
specjalistyczny sprzęt ochronny 
Gmina Iława zakupiła specjalistyczny sprzęt 

ochronny dla szpitala powiatowego w Iławie. 
W budżecie przeznaczono na ten cel 17  000 
zł.  Jest to  1000 szt. półmasek  ochronnych  
filtrujących typu FFP2.

Maseczki ochronne dla Mieszkańców 
16 kwietnia br. został wprowadzony obo-

wiązek zasłaniania ust i nosa w miejscach 
publicznych. W  związku z  tym gmina za-
kupiła dla wszystkich swoich mieszkańców  
maseczki ochronne. Ponadto,  w  ramach 
ogólnopolskiej, charytatywnej akcji „Ma-
seczki dla Polski”  gmina Iława otrzymała 
13 tysięcy maseczek. Są one  nieodpłatnie 
przekazywane mieszkańcom gminy poprzez 
sołtysów w  poszczególnych sołectwach,  
z zachowaniem obowiązujących zasad bez-
pieczeństwa.

- Pamiętajmy, że nosząc maseczkę, chro-
nimy życie i zdrowie, swoje i innych. Pamię-

tajmy więc o obowiązku noszenia maseczek 
– apeluje wójt Krzysztof Harmaciński.

jubileusz józefa kuleszy
2020 rok to rok, w którym obchodzimy 110. 

jubileusz urodzin rzeźbiarza z Nowej Wsi Jó-
zefa Kuleszy. Zaplanowane uroczyste obchody 
z powodu panującej epidemii koronawirusa 
musiały zostać przełożone.

Józef Kulesza mieszkał w Nowej Wsi. Uro-
dził się 9 kwietnia 1910 r. w  Kramkowie 
nad Narwią (woj. podlaskie). Tam spędził 
dzieciństwo, cztery lata podstawowej nauki 
szkolnej, tam również potem pracował na 

roli i w kuźni. Wykształcenie uzyskał przy-
należąc do Związku Młodzieży Wiejskiej 
Rzeczypospolitej Polskiej „Wici” w Wiźnie. 
Tam też brał udział w działalności zespo-
łów artystycznych i oświatowych. Do Nowej 
Wsi rzeźbiarz wraz z rodziną sprowadził się 
w 1966 r. Mniej więcej w tym okresie zaczął 
rzeźbić. W  latach 70-tych XX w. został 
członkiem  Iławskiego Oddziału Stowarzy-
szenia Społeczno-Kulturalnego „Pojezierze”. 
Artysta zmarł w 2005 r.

Kulesza rzeźbił w drewnie lipowym bardzo 
proste formy – czyste, prymitywistyczne. 
Specyfika rzeźb Kuleszy tkwiła w ludowym 

wójt gminy Iława Krzysztof Harmaciński
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nadnarewskim pochodzeniu. Ulubionymi 
motywami w jego twórczości były: tradycyjne 
prace polowe (orka, siejba, kowalstwo), po-
staci historyczne (król Stefan Batory, Kazi-
mierz Wielki, Wincenty Witos), tematy woj-
skowe i patriotyczne (ułani) oraz sakralne 
(Matka Boża, Chrystus ukrzyżowany).

Podczas  Iławskich Przeglądów Twórczości  
zdobył trzy  Laury Iławy  (1981, 1986, 1999). 
Jego pracom przyznano również wyróżnie-
nia na:   Wojewódzkim Triennale Plastyki 
Nieprofesjonalnej w  Olsztynie, Plenerze 

Rzeźby Ludowej w Sępopolu i Suwalskim 
Jarmarku Folklorystycznym oraz w Muzeum 
Budownictwa Ludowego w Olsztynku, Mu-
zeum Etnograficznym w Toruniu, Krajowym 
Klubie Twórców wsi w Krakowie, a nawet 
w „Piwnicy pod Baranami”.

Józef Kulesza był odznaczony Srebrnym 
Krzyżem Zasługi, Medalem za Obronę 
Ojczyzny w 1939 r., Złotą Odznaką Zasłu-
żonych dla Warmii i Mazur oraz odznaką 
Zasłużony Działacz Kultury.

opracował: robert jankowski, uG iława
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W prowadzono pomoc 
podmiotom prowa-
dzącym działalność 

gospodarczą i  najbardziej 
dotkniętym obecną sytu-
acją epidemiczną poprzez 
spadek obrotów lub zawie-
szenie działalności. Szcze-
gólnie dotkliwe jest to dla 
branży turystycznej. Firmy 
mogą zgłaszać wnioski do 
odpowiednich regionalnych 
zarządów Wód Polskich 
o przesunięcie terminu płat-
ności o 90 dni za dzierżawy 
gruntów pokrytych wodami. 
Po tym terminie będzie moż-
liwość rozłożenia ich na raty 
lub umorzenie.

Za kluczowe obszary, 
w zakresie związanym z go-
spodarowaniem mieniem 
Skarbu Państwa, należy 
uznać te, które związane są 
z działalnością gospodarczą 
prowadzoną przez podmio-
ty najbardziej narażone na 
sytuację epidemiologiczną. 
W  szczególności dotyczy to 
branż, które prowadzą:

- szeroko rozumiane usłu-
gi turystyczne – czyli hotele, 
pensjonaty, żegluga tury-
styczna;

- usługi gastronomiczne;
- usługi związane z  trans-

portem wodnym.
Zastosowane rozwiązania 

dotyczą przedsiębiorców 
prowadzących działalność 
gospodarczą wskazaną 
w  przepisach Rozporządze-
nia Rady Ministrów z  dnia 

31 marca 2020 r., w sprawie 
ustanowienia określonych 
ograniczeń, nakazów i zaka-
zów w  związku z  wystąpie-
niem stanu epidemii.

Zarządzenie Prezesa PGW 
Wody Polskie zakłada, moż-
liwość przesunięcia do 90 
dni terminu płatności opłat 
za korzystanie z  gruntów 
pokrytych wodami udostęp-
nianych na podstawie art. 
261 ustawy Prawo wodne 
oraz innych nieruchomości 
udostępnionych na podsta-
wie art. 264 ustawy Prawo 
wodne na podstawie wniosku 

zainteresowanego podmiotu 
będącego stroną umowy. 
Wprowadzone rozwiązanie 
ma charakter pomocowy 
w  sytuacji braku rozwiązań 
ustawowych. Ma na celu 
przesunięcie wymagalności 
należności do czasu, kiedy za-
interesowane podmioty będą 
mogły występować o zastoso-
wanie rozwiązań wskazanych 
w  Zarządzeniu nr 44/2019, 
zgodnych z przepisami usta-
wy o finansach publicznych.

Postanowienia niniejsze-
go Zarządzenia nie naru-
szają postanowień innych 

obowiązujących aktów we-
wnętrznych Państwowego 
Gospodarstwa Wodnego 
Wody Polskie, a w szczegól-
ności Zarządzenia Prezesa 
Wód Polskich 44/2019 z dnia 
2 września 2019 r. w  spra-
wie ulg w spłacie należności 
w  Państwowym Gospodar-
stwie Wodnym Wody Polskie. 
Wobec tego podmioty oprócz 
regulacji wskazanej w  tym 
nowym Zarządzeniu będą 
mogły ubiegać się również  
później o  umorzenia, odro-
czenia lub rozłożenia na raty 
należności czyli ulgi w spłacie 

należności. Całkowite zawie-
szenie lub zmniejszenie kosz-
tów związanych z opłatami za 
dzierżawę, najem i użytkowa-
nie w okresie kiedy podmiot 
nie prowadzi działalności 
gospodarczej ze względu 
na ograniczenia wynikające 
z  przepisów Rozporządze-
nia Rady Ministrów z  dnia 
31 marca 2020 r., w sprawie 
ustanowienia określonych 
ograniczeń, nakazów i zaka-
zów w  związku z  wystąpie-
niem stanu epidemii.

Zainteresowany podmiot 
może złożyć do właściwego 

miejscowo dyrektora Pań-
stwowego Gospodarstwa 
Wodnego Wody Polskie re-
gionalnego zarządu gospo-
darki wodnej wniosek wraz 
z  uzasadnieniem, które za-
wiera:

a) numer i  datę umowy 
użytkowania, dzierżawy lub 
najmu nieruchomości;

b) rodzaj prowadzonej 
działalności gospodarczej, 
wymienionej w  przepisach 
Rozporządzenia Rady Mi-
nistrów z  dnia 31 marca 
2020 r., w sprawie ustanowie-
nia określonych ograniczeń, 
nakazów i zakazów w związku 
z wystąpieniem stanu epide-
mii (Dz. U. z 2020 r. poz. 566 
z późniejszymi zmianami),

c) wykaz nieruchomości 
niezbędnych dla prowadzo-
nej działalności gospodarczej,

d) oświadczenie woli o nie-
prowadzeniu działalności 
gospodarczej i niepobieraniu 
opłat w związku z korzysta-
niem tej nieruchomości,

e) proponowany termin 
przesunięcia płatności, nie 
więcej niż 90 dni od termi-
nu pierwotnego.

Zawierany jest następnie 
aneks do obowiązującej 
umowy przesuwający termin 
płatności. Po tym terminie 
pomioty gospodarcze mogą 
rozważać złożenie wniosku 
o umorzenia, odroczenia lub 
rozłożenia na raty należności.  

Źródło: państwowe Gospodarstwo wodne 

„wody polskie”

Wody Polskie pomagają przedsiębiorcom
Przesunięcie terminu płatności za dzierżawy gruntów pokrytych wodami czy możliwość rozłożenia płatności na raty  
lub ich umorzenie – taką pomoc oferuje przedsiębiorcom Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie (PGWWP).

Komunikat dotyczy zmiany terminów zarejestrowania 
pojazdu, zawiadomienia o jego nabyciu i zbyciu.
Zgodnie z przepisem art. 31i ustawy z dnia 
02.03.2020 r. o szczególnych rozwiązaniach 
związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem 
i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych 
oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych
(Dz. U. 2020, poz. 374, 567, 568),
wydłuża się do 180 dni
terminy określone w art. 71 ust. 7 i art. 78 ust. 2 pkt 1
ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu 
drogowym, tj. terminy na:
a) zarejestrowanie pojazdu używanego 

sprowadzonego z terytorium państwa 
członkowskiego Unii Europejskiej,
b) zawiadomienie o nabyciu lub zbyciu pojazdu 
zarejestrowanego w Polsce.

waŻne
Przepisy mają zastosowanie dla pojazdu 
sprowadzonego z UE i pojazdu krajowego nabytego 
lub zbytego po wejściu w życie ustawy (tj. od 
31.03.2020 r.) oraz do 30 dni przed tym dniem.
Wydłużony do 180 dni termin będzie obowiązywał 
do 31.12.2020 r.

starosta powiatu iławskiego

Komunikat dla klientów Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego w Iławie
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Zdjęcie ilustracyjne — ekomarina w Iławie
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P rzez lata pracy jako dy-
rektor konsekwentnie 
zabiegał o wzbogacenia 

bazy dydaktycznej oraz wy-
strój szkoły. Wspierał różne 
formy samorządności mło-
dzieży, np. turnieje między-
klasowe, sejmiki oraz sesje 
popularnonaukowe. W 1976 
roku nadzorował organiza-
cję i  przebieg Jubileuszu 
30-lecia szkoły, połączone-
go z  I  Zjazdem Absolwen-

tów. W 1980 roku w Zespole 
Szkół Zawodowych (ówcze-
sna nazwa „Mechanika”) 
powstała filia Katowickiego 
Zespołu Szkół Górniczych 
(nadzór: Kopalnia Węgla 
Kamiennego „Staszic”). Dy-
rektor Zasuwa zainicjował 
w  1984 roku i  w  znacznej 
mierze zrealizował rozbudo-
wę obiektu szkoły – powsta-
ło wówczas nowe skrzydło 
budynku. 

Pożegnanie ś.p. Józefa Zasuwy, 
dawnego dyrektora iławskiego „Mechanika” 
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Ś.p. Józef Zasuwa pełnił funkcje dyrektora dzisiejszego Zespołu Szkół im. Konstytucji 3 Maja w Iławie, w latach 1975-1986.  
Był nauczycielem przedmiotów zawodowych, a wcześniej przez kilkanaście lat (1958-1975) kierownikiem warsztatów szkolnych. 
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gmina wsparła medyków i służby

K upiono m.in. fartuchy 
medyczne, czepki, ochra-
niacze na buty, maseczki 

jednorazowe i wielokrotnego 
użytku oraz przyłbice, ręka-
wice i   płyn do dezynfekcji. 
Dystrybucja sprzętu rozpo-
częła się 9 kwietnia.

W  pierwszej kolejności 
środki ochrony indywidu-
alnej trafiły do placówek 
ochrony zdrowia i pracowni-
ków suskiego Domu Pomocy 
Społecznej oraz pracowni-
ków medycznych – ratowni-
ków i pielęgniarek środowi-
skowych. W kolejnym kroku 
sprzęt dotrze do lokalnych 
służb i  podległych Gminie 
Susz jednostek organizacyj-
nych.

- W tej trudnej dla wszyst-
kich sytuacji staramy się nie 
załamywać rąk, tylko działać. 
Dlatego uruchomiłem rezer-
wę zarządzania kryzysowego, 
którą w części przeznaczyłem 
na zakup środków ochrony 
dla lokalnych podmiotów 
ochrony zdrowia i  pracow-
ników medycznych. Wciąż 
nie mamy żadnego potwier-
dzonego przypadku zachoro-
wania w gminie, ale w każdej 
chwili może to nastąpić, dla-
tego niezależnie od statystyk 
prowadzimy intensywne pra-
ce nad zwiększeniem zakresu 
działań, chroniących naszych 
mieszkańców   – mówi Bur-
mistrz Susza Krzysztof Pie-
trzykowski.

P rogram umożliwia sa-
morządom zakup kom-
puterów i  tabletów do 

szkół ze środków finanso-
wanych z budżetu Unii Eu-
ropejskiej. Projekt „Zdalna 
szkołą” jest odpowiedzią na 
obecną sytuację szkolnictwa, 
związaną z wprowadzeniem 
na obszarze Rzeczypospoli-
tej Polskiej stanu epidemii, 
spowodowanym zakażenia-
mi koronawirusem.

Zamknięcie placówek oświa-
towych na wiele tygodni 
wymusiło nowe standardy 
prowadzenia zajęć edukacyj-
nych. Zakupione przez suski 
samorząd w ramach programu 
„Zdalna szkoła” komputery, 
pomogą nieposiadającym 
sprzętu uczniom   i  nauczy-
cielom szkół podstawowych   
w Babiętach Wielkich, w Jaw-
tach Wielkich i Suszu,  w reali-
zacji zdalnych lekcji.

-   Program nie przewiduje 
wkładu własnego ze strony 
samorządu. Na zakup sprzę-
tu można było pozyskać od 
35 tysięcy do 100 tysięcy 
złotych w zależności od liczby 
uczniów w gminie. W dniu 8 
kwietnia złożyliśmy elektro-
niczny wniosek do Centrum 
Projektów Polska Cyfrowa 
i  dziś wiemy już, że został 
on oceniony pozytywnie pod 
względem formalno-mery-

torycznym. Teraz skupiamy 
się   na podpisaniu umowy 
o powierzenie grantu i     jak 
najszybszym zakupie sprzętu  
– mówi Zastępca Burmistrza 
Susza Lucyna Górnik.

Program „Zdalna szkoła” 
jest finansowany ze środ-
ków Europejskiego Fundu-
szu Rozwoju Regionalnego 
w ramach Programu Opera-
cyjnego Polska Cyfrowa   na 
lata 2014-2020.

Laptopy dla trzech szkół

Jeszcze przed Świętami lokalni medycy 
i służby otrzymali środków ochrony 
indywidualnej, zakupione decyzją 
Burmistrza Susza ze środków rezerwy 
zarządzania kryzysowego budżetu gminy.

Do trzech szkół, prowadzonych przez Gminę Susz, trafi w najbliższym czasie 
kilkadziesiąt nowych laptopów. Kwotę 70 tys. złotych na ten zakup gmina  
pozyskała z programu Ministerstwa Cyfryzacji „Zdalna szkoła“.
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gminne jednostki szyją maseczki 

Maski na terenie 
Gminy Susz szyte są 
także m.in. w Ulnowie.

A pel Burmistrza Susza 
i przewodniczącego Rady 
o  społeczną solidarność 

w  obliczu epidemii korona-
wirusa nie pozostał bez echa. 
W odpowiedni na to wezwanie 
radni Rady Miejskiej zadekla-
rowali wpłatę kwietniowych 
diet na zakup materiałów 
do wytwarzania maseczek 
ochronnych. Z  pierwszych, 
przekazanych już przez rad-
nych, środków, zakupiono fi-
zelinę, bawełnę i gumki.

Produkcją maseczek zajęło 
się Koło Gospodyń Wiejskich 
w  Ulnowie. Panie już od 15 
kwietnia br. kroją, szyją i pra-
sują, wspierając bezintere-

sownie gminę i jej mieszkań-
ców w  tym trudnym czasie. 
Przewodzi im pani Barbara 
Sikorska, sołtys Ulnowa 
i radna Rady miejskiej, która 
podkreśla także, ze KGW na 
różne sposoby, bardzo wspie-
rają liczni mieszkańcy Ulno-
wa. Serdecznie dziękujemy 
wszystkim zaangażowanym 
w te inicjatywę!

Szyje też Ulnowo

Rozpoczęcie lokalnej pro-
dukcji masek było możliwe 
dzięki decyzji Burmistrza 
Susza. Wraz z  poleceniem 
zakupu najpilniejszych 
środków ochrony osobistej 
dla lokalnych służb i placó-
wek medycznych, burmistrz 
tego samego dnia zdecydował 
także o zakupie czterech ma-

szyn do szycia oraz materia-
łów, koniecznych do powsta-
nia maseczek.

-Decyzję tę podjąłem, kie-
dy tylko rząd poinformował 
o wprowadzeniu od 16 kwiet-
nia obowiązku zakrywania 
usta i nosa. Materiały i ma-
szyny dotarły do nas po Świę-
tach. Szyciem maseczek zaję-

ły się pracownice gminnych 
jednostek - żłobka, przed-
szkola oraz Szkoły Podsta-
wowej w Babiętach Wielkich. 
Nasze gminne zapotrzebo-
wanie to nawet kilkadziesiąt 
tysięcy sztuk, uwzględniając 
wymianę masek wielokrotne-
go użytku – mówi burmistrz 
Krzysztof Pietrzykowski.

I dodaje: - Dziękuję także 
mieszkańcom za oddolne 
inicjatywy i  wsparcie na-
szych działań samodzielnym 
szyciem masek na własne 
potrzeby i  ich produkcją na 
rzecz innych mieszkańców 
Gminy Susz. Nie mamy 
jeszcze na naszym terenie 
potwierdzonego przypadku 

zarażenia koronawirusem 
i oby ten stan, dzięki naszym 
wspólnym wysiłkom, potrwał 
jak najdłużej.

W  pierwszej kolejności 
uszyte przez gminne jed-
nostki maseczki trafią do 
jednostek i  podmiotów go-
spodarczych, obsługujących 
mieszkańców naszej gminy, 
w tym do służb komunalnych, 
odpowiedzialnych za zaopa-
trzenie mieszkańców Gminy 
Susz w wodę, odprowadzenie 
ścieków oraz oczyszczanie 
i  odbiór odpadów. Ciągłość 
w  realizowaniu tego typu 
usług jest szczególnie ważna 
w okresie epidemii, dlatego 
odpowiedzialni za działania 

sanitarne pracownicy musza 
być odpowiednio zabezpie-
czeni przed wirusem.

Maseczki będą także sukce-
sywnie rozprowadzane wśród 
najbardziej potrzebujących 

mieszkańców w ramach moż-
liwości produkcyjnych. Dys-
trybucją zajmie się Miejsko-
-Gminny Ośrodek Pomocy 
Społecznej oraz sołtysi oraz 
Rady Sołeckie.

Pracownicy podległych gminie 
jednostek rozpoczęli w dniu 17 kwietnia 
szycie maseczek, które trafią do 
służb komunalnych oraz najbardziej 
potrzebujących mieszkańców Gminy Susz.

Zdjęcia wykonano w dniu 15.04, przed wprowadzeniem obowiązkowych maseczek.
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Czy łamiemy zasady kwarantanny i wprowadzone ograniczenia?
Walka z epidemią nadal trwa 
i toczy się na wielu frontach. 
Ustawodawca wprowadza regula-
cje prawne a służby mundurowe 
dbają o to, byśmy stosowali 
się do zasad. Medycy skupiają 
się na leczeniu zarażonych, 
natomiast służby sanitarne o to, 
by było ich jak najmniej. Jednak 
najwięcej zależy od nas samych. 
Niestety wielu wciąż lekceważy 
okoliczności w jakich wszyscy 
się znaleźliśmy.

W   codziennej służbie 
policjanci sprawdzają, 
czy mieszkańcy na-

szego powiatu stosują się do 
obowiązujących ograniczeń 
w  związku z  rozprzestrze-
nianiem się koronawirusa 
w  kraju. Niestety, pomimo 
licznych apeli i ostrzeżeń, nie 
wszyscy poważnie traktują 
wprowadzone zasady. Funk-
cjonariusze interweniując 
w  takich sprawach przypo-
minają i pouczają o tym, jak 
powinno wyglądać ich za-
chowanie w obecnej sytuacji. 
To jednak nie zawsze przynosi 
odpowiedni skutek i  wobec 
takich osób policjanci wycią-
gają surowe konsekwencje. 
Każdorazowo w przypadkach 
rażących naruszeń prawa, po-
licjanci przekazują informację 
o  tym fakcie do właściwych 
stacji sanitarno-epidemiolo-
gicznej. To właśnie służby sa-
nitarne dyscyplinują te osoby 
poprzez nakładanie na nie kar 
finansowych w drodze decyzji 
administracyjnych. Tak i dzie-
je się na terenie naszego po-
wiatu.

Na osoby nie stosujące się 
do zasad kwarantanny oprócz 
prowadzonych czynności 
wyjaśniających przez poli-
cjantów Powiatowy Inspek-
tor Sanitarny wydaje decyzję 
administracyjną. Jak ustalili 
mundurowi jeden z mężczyzn 
jako miejsce kwarantanny 
podał ogródki działkowe ale 
zapomniał poinformować 
o tym sanepid, że będzie tam 
mieszkał z właścicielem dział-
ki. Kiedy wyszło to na jaw Po-
wiatowy Inspektor Sanitarny 
nałożył na mężczyznę karę 
pieniężną w  kwocie 1000 zł 
z  rygorem natychmiastowej 
wykonalności. Kolejny miesz-
kaniec powiatu iławskiego 
zaprosił do domu znajomą 
i również Powiatowy Inspek-
tor Sanitarny nałożył na niego 
karę pieniężną w kwocie 1000 
zł z rygorem natychmiastowej 
wykonalności. Natomiast 
wobec dwóch mieszkańców 
Iławy, którzy wielokrotnie 
nie stosowali się do obowią-
zujących zasad za co byli ka-
rani mandatami. Powiatowy 
Inspektor Sanitarny, wydał 
decyzję administracyjną i na-
łożył na mężczyzn karę pie-
niężną w kwocie po 5000 zł.

Natomiast po przeprowa-
dzeniu czynności wyjaśnia-
jących jeden z mieszkańców 
naszego powiatu po tym 
jak wrócił z zagranicy będąc 
zarazem osobą podejrzaną 
o  nosicielstwo koronawiru-
sa nie przestrzegał nakazów 
zawartych w przepisach o za-
pobieganiu chorób zakaź-
nych opuszczając miejsce 

zamieszkania czym naruszył 
zakaz odbycia obowiązko-
wej kwarantanny domowej. 
W  związku z  powyższym po 
przeprowadzeniu postępo-
wania sądowego 25 - latek 
usłyszał wyrok kary grzywny 
w wysokości 3000 zł.

Drugi z mężczyzn będąc po-
dejrzanym o nosicielstwo ko-
ronawirusa nie stosował się 
do zakazów zawartych w prze-
pisach o  zapobieganiu oraz 
zwalczaniu zakażeń i chorób 
zakaźnych u  ludzi również 
opuszczał miejsce domowej 
kwarantanny. W tym przypad-
ku także po przeprowadzeniu 
postępowania sądowego 41 
- latek usłyszał wyrok kary 
grzywny w wysokości 2000 zł.

Policjanci podczas codzien-
nej służby sprawdzają czy 
mieszkańcy naszego powiatu 
stosują się do wydawanych 
zaleceń, jednak wciąż zdarzają 
się sytuacje, które narażają nas 
wszystkich na ryzyko zaraże-
nia. Funkcjonariusze w ostat-
nim czasie ujawnili łącznie 
już 313 przypadków nie sto-
sowania się do rozporządze-
nia w  tym 64 osoby zostały 
pouczone, 176 osób zostało 
ukaranych mandatami a na 73 
osoby sporządzono wnioski do 
sądu o ukaranie. W większości 
interwencje dotyczyły osób, 
które za nic miały obowiązu-
jące zakazy i spotykały się, by 

między innymi wspólnie wy-
pić alkohol, porozmawiać przy 
sklepie, pojeździć na rowerze, 
pograć w piłkę, czy potrenować 
triki na rowerze. Policjanci za 
każdym razem przypomi-
nali o  aktualnie obowiązują-
cych przepisach.

paMiętajMy! 
Nie przestrzegając zasad, 

narażamy życie i  zdrowie 
innych osób! Weźmy odpo-
wiedzialność za siebie oraz 
swoich najbliższych! Respek-
tujmy prawo, respektujemy 
zapisy obowiązujących ustaw 

oraz rozporządzeń - to nasze 
wspólne dobro!

Solidaryzujmy się z  całym 
społeczeństwem, przystępu-
jąc do akcji #zostanwdomu.

joanna kwiatkowska

oficer prasowy 

komendanta powiatowego policji w iławie
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S tarostwo Powiatowe 
w  Iławie od początku 
zagrożenia koronawi-

rusem aktywnie uczestniczy 
w akcjach pomocy, organizu-
je i produkuje środki ochrony 
osobistej, pośredniczy także 
w  przekazywaniu darów od 
przedsiębiorców i  dba by 
dotarły w miejsca docelowe. 
To właśnie do Starostwa 
zgłaszają się konkretne oso-
by, przedsiębiorstwa, chcące 

wesprzeć Powiatowy Szpital 
im. Wł. Biegańskiego w Iła-
wie. Za wszelką pomoc i gesty 
solidarności Starosta Powiatu 
Iławskiego Bartosz Bielawski 
serdecznie dziękuje! 

*** Hurtownia Artykułów 
Biurowych i  Papierniczych 
T Plus P Marzeny i Rober-
ta Otrębów z  Lubawy oraz 
Przedsiębiorstwo Usług In-
westycyjnych Andrzeja Dzie-

niszewskiego z Iławy zasiliło 
Powiatowy Szpital w Iławie 
w  artykuły ochronne.   Dla 
pracowników ratownictwa 
medycznego przygotowano   
50 pakietów   składających 
się z:przyłbicy, płynu dezyn-
fekującego do rąk i z rękawi-
czek. Dodatkowo szpitalowi 
przekazano 8 opakowań 
gumowych rękawiczek,   20 
kombinezonów w rozmiarze 
XL, mydła antybakteryjne, 

płyny dezynfekujące do rąk 
i do powierzchni.

*** Prezes Zarządu Spół-
ki Amelo w  Iławie, Tomasz 
Lorenz, przekazał Powia-
towemu Szpitalowi im. Wł. 
Biegańskiego w Iławie 2000 
sztuk certyfikowanych mase-
czek ochronnych. Serdecznie 
dziękujemy w  imieniu    dy-
rekcji szpitala i  personelu. 
Maski przyjechały do Iławy   
prosto z Chin.  

***   Michał Schlieske, wła-
ściciel firmy projektującej 
strony WWW (michal-s net) 
sfinansował i przesłał do sta-
rostwa 50 kompletnych przy-
łbic ochronnych wykonanych 
techniką 3D. Każda była za-
pakowana w osobny worek. 
Trafiły one do personelu 
medycznego powiatowego 
szpitala.  

*** Szpital otrzymał także 
100 sztuk certyfikowanych 

przyłbic ochronnych, które 
ufundował    Piotr Lisicki, 
przedsiębiorca, właściciel fir-
my United Trade SC z Łomia-
nek. Skontaktował się on tej 
w sprawie z radną powiatową 
Ewą Junkier, która przyłbice 
przekazała staroście.

*** Ochronne przyłbice 
i  płyn do ich dezynfekcji 
przekazał szpitalowi przed-
siębiorca z  Iławy, Marcin 
Fornahl. www.powiat-ilawski.pl

Starostwo Powiatowe w Iławie pośredniczy w przekazywaniu darów. 

Wielkie podziękowania dla darczyńców! 

Hurtownia artykułów Biurowych i Papierniczych t Plus P Marzeny i Roberta otrębów z Lubawy oraz 
Przedsiębiorstwo Usług Inwestycyjnych andrzeja dzieniszewskiego z Iławy zasiliło Powiatowy szpital 
w Iławie w artykuły ochronne

Zarząd spółki amelo w Iławie  (prezes tomasz Lorenz) przekazał szpitalowi 200 sztuk certyfikowanych 
maseczek ochronnych.

Przyłbica wykonana przez firmę Michała schlieske. 50 kompletnych 
trafiło do szpitala

Piotr Lisicki, przedsiębiorca, właściciel firmy United trade sc z ło-
mianek przysłał szpitalowi 100 sztuk przyłbic z certyfikatem

ochronne przyłbice i płyn do ich dezynfekcji przekazał szpitalowi 
przedsiębiorca z Iławy, Marcin Fornahl
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Powiatowe Centrum Zarządzania 
Kryzysowego w Iławie przekazało 
Domowi Pomocy Społecznej 
w Lubawie (Filia w Iławie – ul. 
Dąbrowskiego 15 B) oraz 
Domowi Pomocy Społecznej 
w Suszu, środki ochrony przed 
rozprzestrzenianiem się wirusa 
SARS-CoV-2. Są to jednostki or-
ganizacyjne Powiatu Iławskiego.

W  sumie do obu domów 
przekazanych zostało:   100 
sztuk  kombinezonów   z włók-
niny MercatorMedical   (roz-
miar XL), 100 sztuk kombine-
zonów z tego samego włókna 
o rozmiarze XXL – 100 sztuk,  
płyn do dezynfekcji rąk Hand-
san –  20 litrów, płyn do dezyn-
fekcji powierzchni    Baktsan  
– 20 litrów,  rękawice foliowe  

– 400 sztuk,  rękawice winylo-
we   MercatorMedical rozmiar 
M – 400 sztuk, rękawice nitry-
lowe rozmiar XL – 400 sztuk, 
przyłbice ochronne model 

EX2 – 8 sztuk oraz maseczki 
bawełniane – 200 sztuk.

Dom Pomocy Społecznej 
w Suszu opiekuje się aż 90 
mieszkańcami. Są to dzie-

ci, młodzież i  osoby doro-
słe (10-60 lat), z niepełno-
sprawnością intelektualną. 
Dyrektor placówki Henryk 
Stańczyk bardzo szybko za-

reagował na rekomendację 
Wojewódzkiej Stacji Sani-
tarno-Epidemiologicznej 
i  wprowadził zakaz odwie-
dzin już 5 marca. Dotyczył 

on rodzin podopiecznych 
i osób postronnych. 

- Nie czekaliśmy na naka-
zy, zareagowaliśmy już przy 
rekomendacji i  to była do-
bra decyzja – mówi Henryk 
Stańczyk, dyrektor DPS Susz. 
– Przy takiej liczbie pod-
opiecznych trzeba być bardzo 
ostrożnym  i przewidującym. 

Dyrektor jest zadowolony 
także ze współpracy ze Staro-
stwem Powiatowym w Iławie 
i władzami województwa. 

- Na tę chwilę niczego nam 
nie brakuje, jeśli chodzi o środ-
ki ochrony osobistej, przyłbice, 
maski, rękawiczki. Wszystko to 
mamy – mówi dyrektor. – Je-
steśmy na bieżąco zaopatrywa-
ni, za co bardzo dziękuję wła-
dzom powiatu.  www.powiat-ilawski.pl

bezpieczeństwo Domów Pomocy Społecznej w Powiecie Iławskim zapewnione

Moment przekazywania środków ochrony osobistej do dPs Iława  
(na zdjęciu Jan Krajnik, pracownik starostwa Powiatowego w Iławie 
oraz szymon werfel, pracownik dPs Iława) wszystkie te rzeczy trafiły do obu domów Pomocy społecznej 

Fo
t. 

Po
wi

at
 Ił

aw
sk

i (
M

. R
og

at
ty

)

W piątek 17 kwietnia Starostwo 
Powiatowe w Iławie przekazało 
środki ochrony osobistej dla 
strażników Społecznej Straży 
Rybackiej działającej na terenie 
powiatu iławskiego.

Strażnicy nie zwalniają tem-
pa i także w okresie epidemii 

zajmują się czynnościami kon-
trolno - prewencyjnymi w za-
kresie przestrzegania ustawy 
o  rybactwie śródlądowym 
i przepisów wydanych na jej 
podstawie. Terenem działa-
nia straży są wody śródlądowe 
położone na terenie powiatu 
iławskiego. Jak podkreśla 

Dyrektor Wydziału Ochrony 
Środowiska Mateusz Szauer, 
to typowo społeczna służba, 
która w  tym trudnym czasie 
potrzebuje naszego szczegól-
nego wsparcia.

Do strażników trafiły m.in. 
przyłbice ochronne, ma-
seczki, rękawiczki, środki 

dezynfekcyjne, a  także blu-
zy polarowe oraz materiały 
biurowe niezbędne przy wy-
konywanych czynnościach. 
– W  imieniu strażników 
dziękuję, że powiat iławski 
po raz kolejny o nas pamięta 
– mówił Komendant Jacek 
Czychewicz. powiat-ilawski.pl

Starostwo Powiatowe w Iławie z pomocą dla Społecznej Straży Rybackiej

Czasowe ograniczenie funkcjono-
wania jednostek systemu oświaty 
na wiele tygodni wymusiło nowe 
standardy prowadzenia zajęć 
edukacyjnych. Uczniowie zamiast 
w szkolnych ławkach zasiadają 
przed monitorami komputerów. Jest 
to duże wyzwanie zarówno dla mło-
dzieży, rodziców jak i nauczycieli. 

Dyrektorzy szkół, dla których 
organem prowadzącym jest 
Powiat Iławski, we współpra-
cy z nauczycielami, rodzicami 
uczniów lub pełnoletnimi 
uczniami dokonali analizy 
potrzeb w  zakresie sprzętu, 
oprogramowania i  dostępu 
do Internetu.

Już 1 kwietnia Powiat Iławski 
złożył wniosek o sfinansowanie 
zakupu laptopów dla uczniów, 
którzy nie posiadają sprzętu 
umożliwiającego im realizację 
zdalnych lekcji. „10 kwietnia 
otrzymaliśmy potwierdzenie, 
że wniosek o przyznanie grantu 

został zweryfikowany pozytyw-
nie, w sumie powiat pozyskał 
środki w  kwocie 99 969, 00 
złotych. Dzięki dużemu za-
angażowaniu pracowników 
Starostwa, Mariusza Korpal-
skiego i Tomasza Gamalskiego, 
zakupiono 47 laptopów z nie-
zbędnym oprogramowaniem, 

które jak najszybciej zostaną 
przekazane do szkół, które uży-
czą najbardziej potrzebującym 
uczniom sprzęt komputerowy 
do nauki zdalnej – mówi Re-
nata Motylińska, dyrektor 
Wydziału Edukacji, Kultury, 
Sportu i  Promocji Starostwa 
Powiatowego w Iławie.

Projekt  „Zdalna szkoła”. blisko 100 tys. zł na laptopy dla uczniów z powiatowych szkół

do starostwa Powiatowego w Iławie dotarło 47 laptopów. na zdjęciu informatyk urzędu tomasz gamalski
Zanim trafił do uczniów został przetestowany przed dział informaty-
czny urzędu. na zdjęciu Robert osicki, informatyk
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R ozpowszechniona w ca-
łym kraju edukacyjna 
akcja pn. „Kartka dla 

Medyka”, nie musiała długo 
czekać na odzew. Sytuacja, 
w której znaleźli się ucznio-
wie, ich najbliżsi i nauczy-
ciele spowodowała, że coraz 
częściej rozmowy toczą się 
wokół tematów związanych 
z  tolerancją i  szacunkiem 
do drugiego człowieka. 
Jest to czas na rozwijanie 
postaw wzajemnej pomo-
cy, wsparcia najbliższych 
i  ludzi w  potrzebie. Wielu 
nauczycieli i  opiekunów 
wykorzystało ten czas na 
rozmowy i debaty, rysunki, 
a  nawet wypracowania na 
temat pracy lekarzy, pielę-
gniarek, ratowników me-
dycznych i  pracowników 
służby zdrowia. Przybliże-
nie tego tematu ma na celu 
wykształcenie w  uczniach 
szacunek dla tych zawodów 
i refleksję nad swoim zdro-
wiem i trybem życia.

„Jeden doświadczony 
lekarz wart jest stu 
wojowników”. (homer)

Uczennice, mieszkające 
w Internacie Zespołu Szkół 
im. Konstytucji 3 Maja 
w  Iławie również przyłą-
czyły się do ogólnopolskiej 
akcji „Kartka dla Medyka”, 
która polegała na stwo-
rzeniu kartki z  życzeniami 
wielkanocnymi lub podzię-
kowaniami dla przedsta-
wicieli służb medycznych 
za walkę z koronawirusem. 
„ Dziś gesty i  słowa mają 
ogromną moc. Motywują 
do działania, dają nadzieję 
na lepsze jutro. Są wśród 
nas ludzie, którzy stają na 
pierwszym froncie w walce 
o  nasze zdrowie. Naraża-
ją własne życie, aby każdy 
z  nas czuł się bezpiecznie. 
W tym szczególnym czasie, 
to właśnie im należą się naj-

większe podziękowania. Nie 
możemy zrobić tego osobi-
ście, więc wyrazy szacunku 
i podziwu przekazujemy za 
pomocą e-kartek, które zo-
stały przesłane do Iławskie-
go oraz Ostródzkiego szpi-
tala” mówią organizatorki 
akcji w  iławskim „Mecha-
niku”, Wioletta Snowacka 
oraz Anna Gnaczyńska. 

Uczennice przygotowały 
piękne kartki z  podzięko-
waniami i  słowami otuchy 
dla wszystkich pracowni-
ków służby zdrowia, któ-
rzy stoją na pierwszej linii 
frontu walki z  wirusem. 
„Mamy nadzieję, że w  ten 
sposób  wyrazimy wdzięcz-
ność wszystkim ludziom 
pracującym w służbie zdro-
wia za ich poświęcenie, trud 
oraz walkę o nasze zdrowie 
i życie,  którą toczą każdego 
dnia narażając własne życie. 
Dziękujemy!!!” – mówią 
uczestniczki akcji.

źródło: zs im. konstytucji 3 Maja w iławie

OgÓLNOPOLSKA AKCJA 
„KARTKA DLA MEDYKA”
W IŁAWSKIM MEChANIKU
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SPOTKANIA Z CIEKAWYMI OSObAMI POMAgAŁY W ROZWOJU MOSW I DODAWAŁY 
NIECO SPLENDORU. ZAŚ DLA UCZNIÓW-ŻEgLARZY STANOWILI NIEWĄTPLIWĄ 
ATRAKCJĘ I MOŻLIWOŚĆ POZNANIA ZNANYCh OSÓb [cz. III historii iławskiego MOS-u]

C zęść trzecia historii iław-
skiego MOSU ukazująca 
dokonania i sylwetki naj-

bardziej zasłużonych lokal-
nych żeglarzy, wywodzący 
się ze szkolnych baz wod-
nych. Przesłaniem książki pn. 
Przystanie ciepłych wiatrów” 
Marka Siwickiego są pożytki 
płynące z działalności szkol-
nych ośrodków żeglarskich. 
Zjednywanie do żeglarstwa, 
poprzez przywoływanie jego 
tradycji i  rozbudzanie do 
żeglarskiej pasji, która – po-
dobnie jak i  mazurski cud 
natury – nie zna granic.

RoZwÓJ oŚRodKa
Ośrodek działał według 

planu pracy, planów szkole-
niowych sekcji, kalendarza 
imprez sportowych i  tury-
stycznych. W  celu uspraw-
nienia działalności została 
zorganizowana klasa z  roz-
szerzonym programem 
wychowania fizycznego 
w Szkole Podstawowej nr 3 
w Iławie. W czasie szkolenia 
żeglarskiego wiele uwagi 
poświęcano nauce pływania. 
Mobilizowano do aktywności 
samorząd młodzieżowy, rów-
nież do prowadzenia stosow-
nej dokumentacji. Starano 
się o nawiązywanie kontak-
tów ze szkołami, z  którymi 

rekrutowali się członkowie 
ośrodka oraz bezwzględny 
nakaz dostarczania przez 
nowych członków sekcji za-
świadczeń lekarskich, po-
twierdzających brak prze-
ciwwskazań do uprawiania 
sportów wodnych. W  celu 
ściślejszej współpracy z  ro-
dzicami żeglarzy powołano 
przy MOSW komitet ro-
dzicielski. Za czasów, kiedy 
placówką kierował Anto-

ni Gierszewski, najwyższą 
władzą była Młodzieżowa 
Rada MOSW, w skład której 
wchodził: przewodniczący, 
kapitan portu, bosman, se-
kretarz i kronikarz, a w razie 
potrzeby kapitanowie załóg 
wszystkich żaglówek ośrod-
ka. Każdy z funkcyjnych mu-
siał spełniać kryteria, które 
były spójne z oczekiwaniami 
Gierszewskiego. Radę sta-
nowili  wyłącznie uczniowie 

Liceum Ogólnokształcącego 
im. Żeromskiego w  Iławie. 
Byli wybierani przez Walne 
Zebranie MOSW i stanowili 
władzę wykonawczą, którą 
sprawowali przez rok. Pra-
ca Rady polegała między 
innymi na inicjowaniu prac 
społecznych na rzecz ośrod-
ka: malowanie płotu, pomoc 
w  praktycznym szkoleniu 
żeglarzy, dokonywanie rocz-
nego bilansu wykorzystania 

sprzętu wodnego oraz prace 
społeczne, typowanie naj-
lepszych członków ośrodka 
do nagród, organizowanie 
pomocy w przygotowywaniu 
i przeprowadzaniu regat, dy-
żury w przystani. Pod koniec 
roku odbywały się zebrania 
wszystkich członków MOSW. 
Służyły wyborowi nowych 
władz i  ocenie minionego 
sezonu oraz planowaniu za-
dań na kolejny. Ustępujący 
przewodniczący czytał spra-
wozdanie, które było zwykle 
pretekstem do przywołania 
wspomnień i  wyłuskiwania 
najciekawszych i  najzabaw-
niejszych epizodów z rejsów 
i obozów.

Emocje towarzyszyły zwy-
kle wyznaczaniu kapitanów 
na poszczególne żaglówki. 
Omawiano sprawy płace-
nia i  niepłacenia składek. 
Mówiono o  przygotowaniu 
sprzętu, co powodowało 
czasem ostre spory, któ-
re musiał łagodzić swoim 
autorytetem Gierszewski. 
Przebieg jednego z  takich 
spotkań w przededniu wiosny 
1965, odnotowano w kroni-
ce SOSW:

„(...) Wybierani zostają 
członkowie Rady, Andrzej 
Burza stawia poważne za-
rzuty przeciwko Andrzejo-

wi Niklewskiemu, który ma 
być kapitanem portu. Burza 
chce, aby otoczyć Andrzeja 
czułą opieką, Andrzej, jako 
Że niedługo skończy 18 lat, 
stwierdził, że nie potrzebuje 
już opiekunów, gdyż jest dość 
dorosły. Stawia on, przed sa-
mym zakończeniem zebrania, 
zarzuty kronikarce. Twierdzi, 
że sekcja kronikarska jest za 
mało prężna i że należałoby 
ją wzmocnić”.

sPotKanIa Z LUdŹMI 
ZasłUŻonyMI dLa 
ŻegLaRstwa
W  ośrodku organizowano 

spotkania z  ciekawymi oso-
bami m.in. Włodzimierzem 
Puzio, Antonim Zajkowskim, 
Zygmuntem Smalcerzem. 
W  Iławie bywał też Franci-
szek Groń Gąsienica, brą-
zowym medalista z  Cortina 
d’Ampezzo, bo był znajomym 
Antoniego Gierszewskiego 
z obozów iławskiej młodzie-
ży w górach, gdzie Gąsienica 
był instruktorwem.

Z gościnności MOSW i jego 
żeglarskich czy kajakowych 
atrakcji korzystał m.in. pro-
fesor Jan Zygmunt Jakubow-
ski, polonista z Uniwersytetu 
Warszawskiego. Przyjeżdżał 
też Mieczysław Pawlikowski 

filmowy Zagłoba w  „Panu 

Lata sześćdziesiąte. Porządki na terenie przystani ośrodka szkolnego w Iławie.

Rok 1962. Plaża miejska w Iławie. od lewej elżbieta Zastawana, witold sędlewski, Burza i Zbyszek Rabczyński Rok 1961 lub 1962. BMki na przystani ośrodka wodnego w Iławie.
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Wołodyjowskim” Jerzego 
Hoffmana, bo znali się z dy-
rektorem Hertlem choć, ofi-
cjalnie o  kontakt z  aktorem 
postarała się Młodzieżowa 
Rada MOSW. Pawlikowski 
wziął udział w ognisku, wzbo-
gacając je występem. Goście 
byli z wielu powodów ważni 
dla ośrodka, bo mogli dzię-
ki swoim wpływom pomóc 
w  rozwoju MOSW i  dodać 
jej swoją obecnością nieco 
splendoru, a dla uczniów-że-
glarzy stanowili niewątpliwą 
atrakcję i możliwość pozna-
nia znanych osób.

KonKURs na BandeRĘ Mosw 
I nowI wycHowawcy
Wśród pomysłów wycho-

wawczych, mających inte-
grować młodzież, było za-
projektowanie, wykonanie 
i  sposób używania bandery 
MOSW. Ogłoszono konkurs, 
w którym wzięło udział 250 
uczniów, głównie ósmych 
klas. Było bardzo wiele cieka-
wych propozycji, ale pierw-
szej nagrody nie przyznano. 
Wręczono za to dwie drugie. 
Nagrodami były wartościo-
we książki sprowadzone 
z „Domu Książki” w Gdańsku. 
Konkurs był dobrze przepro-
wadzony dzięki zaangażowa-
niu Witolda Jareckiego i An-
drzeja Niklewskiego z Rady 
MOSW. Drugie miejsce za-
jęli: Jan Wiśniewski i Tade-
usz Araszkiewicz i otrzymali 
w nagrodę album „Ermitaż”, 

trzecie miejsce zajął Edward 
Król – dostał album „Lewia-
tan”. Wyróżnienia przyzna-
no Janowi Wiśniewskiemu 
i  Grażynie Kuczyńskiej. 
Uroczyste wręczenie na-
gród odbyło się w obecności 
wszystkich uczniów szkoły 
i grona nauczycielskiego.

Uczniowie starsi byli wysy-
łani na szkolenia żeglarskie 
i po skończeniu specjalistycz-
nych kursów oraz zdobyciu 
uprawnień, prowadzili zaję-
cia. Odbywało się to za przy-
zwoleniem Gierszewskiego, 
który umiejętnie wyłuskiwał 
osoby z predyspozycjami do 
uczenia młodszych kolegów. 
W  działaniach wychowaw-
czych wyróżniał się dyrektor 
Stanisław Hertel. „Skóra albo 
matura”, mówił młodzieży, 
a  robił to tak ujmująco, że 
nawet najbardziej krnąbr-
nych mobilizował do nauki 
i sportu. Otwierał uroczyście 
zawody, gratulował zwycięz-
com, witał przyjeżdżających 
z  zimowisk i  wędrówek na 
dworcu. Zawsze planował 
w  harmonogramie roku 
szkolnego kilka dni święta 
sportu. O  tym, że w  szkole 
dobrze się działo, świadczy-
ły pochwały. Również w pra-
sie. Pisano, że rozwój sportu 
w  Liceum Ogólnokształcą-
cym w  Iławie to zasługa 
miedzy innymi zaangażowa-
nia młodzieży i właściwej at-
mosfery stwarzanej przez do-
rosłych.

PRogRaMy wycHowawcZe 
„PoZnaJ własny KRaJ”, 
„ByĆ PatRIotĄ” I Inne
W  latach 80tych program 

wychowania ideowo-pa-
triotycznego realizowano 
w MOSW według kilku ha-
seł. Miedzy innymi „Poznaj 
własny kraj”, którego wdra-
żaniem w  życie zajmowali 
się instruktorzy ośrodka. Za-
chęcali do lektury czasopism 
i  map, a  także odwiedzenia 
wystaw. podczas biwaków, 
wycieczek, rajdów, rejsów 
zapoznawali młodzież z walo-
rami najbliższej okolicy i re-
gionu. Okazją do poznawa-
nia innych części kraju były 
wyjazdy na regaty. W czasie 
podróży trenerzy mieli na-
kazane wręcz, by zwracać 
uwagę młodzieży na okolice, 
które mijali. Mówić im o tym. 
„Być patriotą”, to hasło reali-
zowano na każdej niemal 
imprezie, organizowanej 
w MOSW lub z udziałem jej 
członków. Chodziło o  hoł-
dowanie pewnym formom 
zachowań, tak by młodzież 
umiała z szacunkiem odno-
sić się do obiektów kultury, 
zabytków czy symboli naro-
dowych, ale także świąt pań-
stwowych – aktywnie w nich 
uczestnicząc. „Służyć socjali-
stycznej ojczyźnie”. realizacja 
tego hasła zobowiązywała in-
struktorów do  podkreślania 
wartości każdego człowieka 
w budowie socjalizmu. To ha-
sło było akurat mało chętnie 

powtarzane, ale jego realiza-
cja wielce pożyteczna. Pod-
opieczni wykonywali bowiem 
wszystkie prace sumien-
nie, dobrze się ucząc, mieli 
pomagać słabszym, dbać 
o  zdrowie i  bezpieczeństwo 
własne i  innych, być uczyn-
nymi. „Solidarność z ludźmi 
na świecie” polegała na wy-
korzystaniu regat do spotkań 
towarzyskich z rówieśnikami 
z  innych państw. Kontakty 
miały służyć nawiązywaniu 
przyjaźni, wymianie listów, 
poznawaniu kultury innych 
narodów, odwiedzaniu się. 
„Walczyć o pokój” kadra i za-
wodnicy mieli włączać się 
w  nurt walki o  pokój, soli-
daryzować się ze wszystkimi 
ludźmi na świecie walczący-
mi o pokój. Część młodzieży 
z  liceum, będąca członkami 
MOSW, mieszkała w  inter-

nacie, którego jednym z pod-
stawowych zadań była troska 
o stan zdrowia i rozwój fizycz-
ny wychowanków. W  tym 
celu funkcjonowały w  nim 
zespoły sportowe oraz koło 
turystyczno-krajoznawcze. 
Ta działalność pozytywnie 
wpływała na jakość pracy wy-
chowawczej. Sport i turystyka 
dawały młodzieży możliwość 
przeżywania zorganizowanej 
przygody, co było szczególnie 
ważne w wieku dojrzewania. 
Pierwszy obóz wędrowny zo-
stał zorganizowany w 1958 r. 
i  zachęcił młodzież do co-
rocznego organizowania tego 
typu imprez. Za obozami 
pieszymi poszły narciarskie, 
później rowerowy po Warmii 
i Mazurach, wreszcie spływy 
żeglarskie i kajakowe. Obo-
zy narciarskie odbywały się 
w  Karpaczu, Zakopanem, 

Wiśle, Ustrzykach Dolnych. 
Stanowiły osobną działalność 
MOSW i były formą nagro-
dy dla jego członków – mło-
dzieży internatu czy liceum. 
Przy typowaniu brane były 
pod uwagę wyniki w  nauce 
i  zachowaniu oraz postawa 
społeczna. Liczyła się też ak-
tywność sportowa. Kandydat 
musiał wyróżniać się niena-
ganną postawą moralną. Nie 
było mowy o paleniu papie-
rosów czy piciu alkoholu. 
Decydujący głos w  sprawie 
kwalifikowania na kandy-
datów miała Młodzieżowa 
Rada MOSW.

tekst: „przystanie ciepłych wiatrów”

Marek siwicki

opracowanie: joanna babecka

W następnym wydaniu Życia 
Powiatu Iławskiego kolejna część 
historii iławskiego MOS-u

historia

Rok 1963. spływ kanałem ostródzko-elbląskim. antoni gierszewski z wychowankami.

Rok 1968 lub 1969. Przygotowania w Mos przed wypłynięciem na obóz żeglarski andrzej Karkulak, obok 
andrzej Burza i Michał Rogatty ( w czapce, wysoki).

Po lewej - Lata sześćdziesiąte. Żaglówki BM należące do szkolnego ośrodka wodnego w Iławie. Po prawej - 
Zawodnicy Bazy podczas regat bojerowych. wiesław Marcińczyk dźwiga na barkach wojciecha nowickiego.
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działania oGólne
Zabezpieczono miejsca do 
kwarantanny (CAL).
Zakupiono maseczki, 

jednorazowe rękawice oraz płyn do dezynfekcji 
dla pracowników urzędu i jednostek podległych 
działających na pierwszej linii.
Uruchomiono przez MOPS dla osób najbardziej 
potrzebujących.
Rozpoczęto szeroką kampanię informacyjną 
i edukacyjną nt. prawidłowych zachowań chroniących 
przed zakażeniem.
By sprostać wszystkim wyzwaniom, burmistrz 
podjął decyzję o wzmocnieniu Wydziału Zarządzania 
Kryzysowego poprzez przeniesienie jednego pracownika.

środki ostroŻności
Przede wszystkim ratusz i jednostki podległe restrykcyjnie 
stosują się do ogólnych zaleceń przeciwdziałania zarażeniu.
Odwołano dużą część wydarzeń kulturalnych i sportowych, 

ograniczono także kontakt z interesantem w miejskich jednostkach 
organizacyjnych. Wprowadzono ograniczenia w kursowaniu autobusów 
miejskich, a od 1 maja zostanie uruchomiony bilet online, który będzie 
dostępny w bezpłatnych aplikacjach SkyCash i moBILET.
Przeprowadzane są dezynfekcje w budynkach użyteczności publicznej, 
przystanków autobusowych i innych strategicznych miejsc w mieście.

Maseczki dla iławian
Burmistrz Iławy złożył wniosek w ramach ogólnopolskiej 
akcji #MASECZKIDLAPOLSKI. Dzięki temu do iławian 
trafi 30 tys. maseczek. Są one sukcesywnie rozdawane 
mieszkańcom na podstawie deklaracji śmieciowych.
Z kolei w ramach miejskiej akcji „Bezpieczny 
w sklepie” do kilkuset sklepów na terenie Iławy trafiły 
pakiety zawierające maseczkę wraz z instrukcją oraz 
płyn do dezynfekcji rąk, dodatkowo maseczki trafiły do 
miejskich jednostek organizacyjnych i parafii.
W Centrum Aktywności Lokalnej uruchomiono małą 
produkcję maseczek. W tym celu zakupiono niezbędne 
materiały do szycia. Obecnie przy szyciu maseczek 
pracują panie z przedszkoli pracownicy miejskich 
jednostek organizacyjnych oraz wolontariusze, a chętni 
mogą pobierać materiały do szycia w swoich domach.

działania inwestycyjne
Co mają inwestycje do koronawirusa? W obecnym 
okresie wiele firm ogranicza swoją działalność. Burmistrz 
miasta Iławy podjął decyzję, by kontynuować miejskie 
inwestycje, aby utrzymać lokalne miejsca pracy i w ten 
sposób dodatkowo wspierać przedsiębiorców.

.
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poMoc dla osób starszych i niepełnosprawnych
Apelujemy aby osoby starsze były otwarte na wsparcie, które oferują osoby 
z najbliższego otoczenia, rodzina, sąsiedzi lub znajomi. Wszystkie działania 
mają w chwili obecnej charakter profilaktyczny i są realizowane w celu 
przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2.
Nie masz kogo poprosić o wsparcie? Zadzwoń!
Koordynator wsparcia osób starszych - Danuta Nastaj MOPS 509 679 913
W godzinach pracy MOPS (od 7:15 do 15:15)

porady psycholoGiczne na telefon
Dzwoniąc do Ośrodka na numer 89 649 92 00 lub 609 410 150 uzy-
skacie Państwo wskazówki i informacje na temat telefonicznej konsul-
tacji ze specjalistami w zakresie: pomocy psychologicznej, poradnic-
twa rodzinnego i wychowawczego, poradnictwa prawnego, poradnictwa 
w sytuacji przemocy, uzależnienia w rodzinie, kryzysu w rodzinie.
Więcej szczegółów na stronie www.ilawa.pl

zMiany w kursowaniu Miejskich autobusów
W związku ze zniesieniem ograniczeń dotyczących między innymi swo-
bodnego przemieszczania się, Zakład Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o. 
w Iławie przywraca z dniem 21 kwietnia 2020r. pełny sobotni rozkład 
jazdy, bez ograniczeń godzinowych.

dziękuję!
Drodzy Mieszkańcy Iławy,
Wyjątkowo trudna sytuacja, która 
dotyka nas wszystkich sprawia, że 
każdy akt pomocy i solidarności 
jest na wagę złota. Każda pomoc 
wzmacnia nas wewnętrznie i dodaje 
sił do dalszej walki.
Dlatego serdecznie dziękuję 
wszystkim służbom, lekarzom, 
pielęgniarkom, ratownikom 
medycznym oraz pracownikom 
administracyjnym służby zdrowia za 
codzienną gotowość do pomocy.
Dziękuję pracownikom urzędu 
miejskiego, zwłaszcza Wydziałowi Zarządzania Kryzysowego, Wydzia-
łowi Komunikacji Społecznej, podległych jednostek oraz całej załodze 
iławskiego MOPS-u za szybkie wdrożenie potrzebnych działań, zwłasz-
cza wobec osób najbardziej potrzebujących.
Dziękuję radnym Rady Miejskiej, którzy aktywnie włączyli się w pomoc 
naszej lokalnej społeczności.
Szczególne podziękowania kieruję do wszystkich wolontariuszy, w tym 
przede wszystkim do harcerzy Hufca ZHP Iława, członków WOPR za 
nieocenione wsparcie w tej trudnej dla nas sytuacji.
Dziękuję też wszystkim tym, którzy pracują przy kasach sklepowych, 
w magazynach, przy szeroko pojętej obsłudze klienta. Dzięki Wam, 
możemy w miarę normalnie funkcjonować.
Dziękuję iławskim mediom za sprawne rozpowszechnianie najważniej-
szych informacji.
Jestem przekonany, że uda nam się przetrwać ten kryzys, ale wiele 
zależy od każdego z nas, dlatego dziękuję za każdy gest solidarności.

iławski pakiet wparcia (dla przedsiębiorców)
Iławski Pakiet Wsparcia jest odpowiedzią iławskiego magistratu na 
negatywny wpływ COVID-19 na sytuację ekonomiczną lokalnych firm. 
Głównym elementem pomocy jest umorzenie/odroczenie/zwolnie-
nie z opłat podatkowych lub kosztów dzierżawy obiektów miejskich. 
Oprócz tego urząd służy doradztwem i informacją w zakresie opraco-
wanego Pakietu, rządowej tarczy antykryzysowej, 
wsparcia BGK oraz innych form pomocy.
Zapytania można kierować na adres mailowy:  
doradztwo@umilawa.pl lub telefonicznie 89 649 01 39. 
Więcej informacji znajduje się na stronie  
www.ilawa.pl w zakładce #WspierajIławskiBiznes.

WSpArcie
Uruchomiono telefoniczną pomoc psychologiczną w Ośrodku 
Psychoedukacji oraz infolinię 24 h dla osób objętych kwarantanną.

Powołano funkcję Koordynatora Wsparcia Osób Starszych w MOPS.
Uruchomiono żywienie dla dzieci należących do miejskich szkół i przedszkoli.
W ramach programu „Zdalna szkoła” przez pracowników urzędu został złożony wniosek 
o dofinansowanie 100 tys zł do zakupu laptopów dla uczniów.

pAkiet WSpArciA 
dla przedsiębiorców

Iławski magistrat przeznaczył ponad 1,5 mln zł na pomoc 
dla przedsiębiorców. Ma ona polegać przede wszystkim 

na wprowadzeniu różnego rodzaju umorzeń, odroczeń, 
rozłożeniu płatności na raty, doradztwie i informowaniu 
o zewnętrznych formach pomocy.

uruchoMiono Grupę 
„iława na wynos”
Wydział Komunikacji Społecznej uruchomił na 
portalu Facebook grupę, która skupia w jednym 
miejscu oferty iławskich restauracji, pizzerii 
i innych podmiotów branży gastronomicznej 
i spożywczej, które świadczą usługi dostawy 
do klienta w ramach akcji #zostanwdomu.

dotychczas wydano
Do tej pory wydano na walkę z koronawirusem ponad 
81 tys. zł (stan na 16 kwietnia br.) na maseczki, rękawice 
jednorazowe i maseczki ochronne oraz na wyposażenie 
pomieszczeń przeznaczonych na kwarantannę. Już 
teraz wiadomo, że zostanie uruchomiona kolejna 
rezerwa budżetowa, która pokryje wydatki związane 
z przeciwdziałaniem zagrożeniu COVID-19.
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Działania strażaków w walce z wirusem SARS CoV-2
Na terenie powiatu iław-

skiego trwają wzmożo-
ne działania związane 

z  przeciwdziałaniem roz-
przestrzenianiu się epide-
mii koronoawirusa.

Jednostki ochotniczych 
straży pożarnych powiatu 
prowadzą cykliczną akcję 
polegającą na przekazywa-
niu komunikatów poprzez 
urządzenia nagłaśniające 
w  pojazdach pożarniczych 
informując o  konieczności 
pozostania w  domu i  zasa-
dach bezpieczeństwa.

W ostatnich 2 tygodniach 
strażacy iławskiej JRG po 
raz kolejny (tym razem 
w  miejscowości Lubawa) 
przygotowali na bazie na-
miotu pneumatycznego 
punkt poboru próbek. Za-
dania strażaków polegają 
na rozstawieniu namiotu 
oraz po zakończeniu czynno-
ści inspekcji sanitarnej jego 
dekontaminacji, odkażeniu 
i  przygotowaniu do dalsze-
go użytkowania. Działania 
te podjęte zostały również 
w miejscowości Rumienica.

Na terenie gminy Luba-
wa strażacy przeprowadzili 
akcję dystrybucji maseczek 
ochronnych wśród miesz-
kańców. Przygotowane go-

towe paczki dedykowane 
dla danej posesji strażacy za-
bezpieczeni w środki ochro-

ny osobistej umieszczali 
w  skrzynkach pocztowych, 
zawieszali na płotach oraz 

pozostawiali przed wejściami 
do budynków tak aby wyklu-
czyć kontakt z mieszkańcami.

Jako pierwsze jednostki 
do pracy przystąpiły OSP 
Kazanice i  Rożental, jed-

nostki z Targowiska i Rako-
wic. Kolejne partie masek 
dostarczane sukcesywnie 
do jednostek OSP przeka-
zywane są mieszkańcom 
poszczególnych gmin.

W  obecnej sytuacji sys-
tem wzajemnego wspar-
cia jednostek Państwowej 
Straży Pożarnej i jednostek 
Ochotniczych Straży Po-
żarnych jest podstawowym 
narzędziem wspierania 
służb sanitarnych w zakre-
sie zwalczania zakażeniami 
wirusem COVID-19.

Strażacy ochotnicy po-
wiatu iławskiego prowadzą 
wspomniane cykliczne ak-
cje informacyjne w zakresie 
rozgłaszania komunikatów 
głosowych przez systemy 
samochodów pożarniczych 
dotyczące akcji „Zostań 
w domu!”, ale też dostarcza-
ją paczki żywnościowe do 
osób kwarantannowanych.

Jednym z  ważnych zadań 
była również pomoc w peł-
nieniu służby w  KP PSP 
w  Nowym Mieście Lubaw-
skim. Iławscy strażacy na 
przemian z kolegami z Dział-
dowa i z Nidzicy zapewniali 
pełną gotowość operacyjną 
w sąsiednim powiecie.

 opracował: st. kpt. krzysztof rutkowski
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Z   uwagi na ogłoszony 
w  Polsce stan epidemii, 
Agencja Restrukturyza-

cji i  Modernizacji Rolnictwa 
informuje o możliwości ubie-
gania się o odroczenie termi-
nu spłaty zadłużenia wobec 
ARiMR do czasu odwołania 
stanu zagrożenia epidemicz-
nego i  stanu epidemii ogło-
szonych w związku z zakaże-
niami wirusem SARS-CoV-2.

W  celu ułatwienia sko-
rzystania z  ulgi w  spłacie 
zobowiązań, Agencja Re-
strukturyzacji i  Moderniza-
cji Rolnictwa przygotowała 
specjalny druk wniosku, 
który dostępny jest na stro-
nie www.arimr.gov.pl

Wnioski  o  odroczenie spła-
ty zadłużenia należy kierować 

do Centrali ARiMR, Oddzia-
łów Regionalnych oraz Biur 
Powiatowych, w  następują-
cy sposób:

1. za pośrednictwem plat-
formy ePUAP - ePUAP[1]: 
https://epuap.gov.pl/wps/
portal

2. pocztą elektroniczną 
na adres Centrali ARiMR - 
INFO@arimr.gov.pl

3. pocztą tradycyjną
W  sytuacji braku możli-

wości skorzystania z powyż-
szych rozwiązań, wnioski 
o odroczenie terminu spłaty 
zadłużenia mogą być rów-
nież przekazywane przy 
użyciu wrzutni udostępnia-
nych w  placówkach tereno-
wych ARiMR.

 www.arimr.gov.pl

czynne od 23:00 do 7:00 dnia następnego. 

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

23 maja Apteka „DBAM O ZDROWIE” - ul. Królowej Jadwigi 6, 
24 maja Apteka „Dla Ciebie” - ul Skłodowskiej 25C, 
25 maja Apteka „Eskulap” - ul. Grunwaldzka 1, 
26 maja Apteka „Lipowy Dwór” - ul. Dąbrowskiego 46B/1A, 
27 maja Apteka - ul. Ostródzka 54 
28 maja Apteka „DBAM O ZDROWIE” - ul. Aleja Jana Pawła II 14, 
29 maja Apteka „Nova” - ul. Kopernika 3/4A, 
30 maja Apteka „Staromiejska” - ul. Niepodległości 14, 
31 maja Apteka - ul. Ostródzka 54

Można ubiegać o odroczenie terminu 
spłaty zadłużenia w ARiMR

DYŻURY APTEK – MAJ 2020 r.
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