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Ponad 1800 uczniów klas
pierwszych rozpoczyna naukę
w szkołach Powiatu Iławskiego

Już wiemy, że w placówkach prowadzonych przez Powiat Iławski, 2 września pierwszy dzwonek zabrzmi na pewno dla 1816 uczniów
klas pierwszych, w tym 853 uczniów, którzy będą kontynuowali edukację po gimnazjum oraz 963 po klasie ósmej. s. 3
Z ŻYCIA POWIATU
Za nami już dwie wycieczki zorganizowane przez Powiat Iławski
Za nami wyjątkowa, bo dwudniowa,
wycieczka rowerowa zielonym szlakiem rowerowym z Iławy do Buczyńca. To już druga z czterech wypraw
na dwóch kółkach z cyklu „Szlakiem
Legend i Podań Powiatu Iławskiego”,
który w tym roku zaplanowano pod
hasłem „Poznajemy sąsiadów”.

• str. 2-3 SAMORZĄD

• str. 12-13 SPOTKANIA Z HISTORIĄ

Samorządowiec z krwi i kości

Wojna widziana oczami małej dziewczynki

Eugeniusz Dembek od 16 lat
jest samorządowcem – najpierw
trzy kadencje jako radny miejski
w Iławie, a aktualnie radny powiatowy drugiej kadencji. Zawodowo
wykonywał pracę maszynisty
pociągów, co jego zdaniem,
wyrabia w człowieku charakter
i odpowiedzialność.

Przejmujące wspomnienia z okresu wojny
Genowefy Cebeniak, mieszkanki Siemian.
Doświadczona tak trudnymi przeżyciami
swoje dorosłe życie wypełnia jako społecznik. Ludzie czytając jej historię, wciąż pytają,
skąd ma tyle radości w sercu. Odpowiedzią
jest jej najbliższa rodzina, której dedykuje
wspomnienia, by to wszystko się już nigdy
nie powtórzyło…

• str. 19
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Za nami wyjątkowa, bo dwudniowa,
wycieczka rowerowa zielonym szlakiem
rowerowym z Iławy do Buczyńca
(docelowo biegnie on aż do Elbląga).
To już druga z czterech wypraw na dwóch
kółkach z cyklu „Szlakiem Legend i Podań
Powiatu Iławskiego”, który w tym roku
zaplanowano pod hasłem „Poznajemy
sąsiadów”. Miłośnicy dwukółek zwiedzili
już Powiat Nowomiejski i Elbląski, kolejne
trasy obejmą Biskupiec oraz Kisielice.

T

o już piąty cykl wycieczek, organizowanych
przez Powiat Iławski.
Trasy są bardzo zróżnicowane, zarówno pod względem
krajobrazowym jak i rodzajów nawierzchni. Z roku na
rok wzrasta zainteresowanie tematyką rowerową i nie
ma się co dziwić. Jednoślad
to nie tylko wygodny środek transportu, dający nam
swobodę przemieszczania
się i zwiedzania ciekawych
miejsc w okolicy, ale to również walory zdrowotne, do
których nikogo chyba nie
trzeba przekonywać. Jazda
na rowerze wpływa korzystnie na wydolność organizmu,
kształtuje wytrzymałość i siłę
mięśni, polepsza samopoczucie i eliminuje stres.
O tym, że to działa mogli
się przekonać uczestnicy

Wyprawa dwudniowa do Buczyńca

ostatnich dwóch wypraw.
Pierwsza wycieczka z Iławy
do Nowego Miasta Lubawskiego biegła m.in. nową
ścieżką rowerową wybudowaną na trasie dawnej linii
kolejowej. Prawdziwą perełką okazały się m.in. malowniczo usytuowana Droga Krzyżowa w Kurzętniku.
Rozpoczyna się ona u stóp
kurzętnickiego wzgórza, od
gotyckiego kościoła pw. św.
Marii Magdaleny (ok. XIV
w.) prowadząca na szczyt
Góry Zamkowej, gdzie wybudowano amﬁteatr służący
także jako punkt widokowy,
z którego można zobaczyć
panoramę Kurzętnika i rzekę
Drwęcę. Na szczycie znajdują
się też ruiny XIV-wiecznego
kurzętnickiego zamku z którym wiążą się rozmaite legendy, których nie zabrakło

Fot. Paweł Maruszak, Dariusz Paczkowski

Odkrywali piękno Krainy Kanału

Pamiątkowe zdjęcie uczestników wycieczki, pierwszej z tego cyklu, z dnia 18 sierpnia
również i na tej wyprawie.
Wśród ciekawych miejsc nie
mogło zabraknąć przepięknych wnętrz Bazyliki św. Tomasza Apostoła w Nowym
Mieście Lubawskim, Bramy
Brodnickiej oraz ruin Klasztoru w Łąkach Bratiańskich.
Kolejna, wyprawa biegła
szlakiem Krainy Kanału
Elbląskiego, zielonym szlakiem można dojechać od
Iławy do Elbląga. Po raz
pierwszy zaproponowano
dłuższą wyprawę dwudniową, połączoną z noclegiem

w urokliwym, pochodzącym
z XIX w. Dworku Sople oraz
rejsem statkiem po pochylniach na Kanale Elbląskim.
Trasa obejmowała w sumie blisko 130 km i biegła
przez takie miejscowości
jak Sople, Buczyniec, Zalewo, Jerzwałd i Siemiany. Tu
również nie mogło zabraknąć licznych atrakcji, wśród
niech m.in. Zamek w Karnitach, dom w którym tworzył
oraz grób Zbigniewa Nienackiego, budynek Zespołu
Parków Krajobrazowych

Pojezierza Iławskiego oraz
Wzgórz Dylewskich w Jerzwałdzie, wieża widokowa
i plaża w Siemianach oraz
ta największa czyli wyjątkowy w skali świata zespół
pięciu pochylni na Kanale
Elbląskim. Ta niespotykana budowla hydrotechniczna z XIX w. ciągnąca ciężkie
statki ‘po trawie’, bez użycia
prądu, a tylko za pomocą siły
spadającej wody, zachwyca
do dziś. Tylko kilka osób
wśród 40 uczestniczących
w tej wyprawie płynęło już

po pochylniach. Zainteresowanie na tę trasę było
bardzo duże, dlatego powtórzymy je w przyszłym roku
i dołożymy kolejne ciekawe
destynacje.
Zapraszamy na dwie kolejne wyprawy, 8 września do
Biskupca oraz 15 września
do Kisielic. W Kisielicach
odbędzie się podsumowanie całego cyklu połączone
z ogniskiem. Obydwie wycieczki są w niedzielę, start
godz. 09:00, Port Śródlądowy w Iławie.

Elbląskiego
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Pierwszy dzwonek zabrzmi dla 1816 uczniów klas
pierwszych w szkołach Powiatu Iławskiego
- Rok szkoły 2019/2020 będzie
rokiem szczególnym dla szkolnictwa ponadpodstawowego
w naszym powiecie – mówi Renata
Motylińska, naczelnik Wydziału
Edukacji, Kultury, Sportu i Promocji
Starostwa Powiatowego w Iławie.
- Do szkół powróciły 4-letnie licea,
5-letnie technika, od 2017 r. kontynuują swoją działalność branżowe
szkoły I stopnia, zakończył się etap
istnienia Gimnazjum Publicznego
w Zespole Szkół Ogólnokształcących im. Stefana Żeromskiego
w Iławie.

W

związku ze zmianą
ustroju szkolnego,
samorząd
intensywnie przygotowywał się do
przyjęcia, tzw. podwójnego
rocznika, analizowano potrzeby uczniów, możliwości lokalowe, kadrowe poszczególnych
szkół. Tworzenie oferty edukacyjnej szkół ponadpodstawowych jest zadaniem powiatu,
dlatego podjęto działania
służące zaspokojeniu potrzeb
naszych mieszkańców. W Powiecie Iławskim przygotowano
miejsca dla 1958 pierwszoklasistów - ostatnich absolwentów
gimnazjów i pierwszych absolwentów szkół podstawowych.
Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych
przebiegła
sprawnie i młodzież znalazła
kierunki, w których będzie mogła się kształcić, chociaż nie zawsze były to szkoły pierwszego
wyboru. Należy za to podziękować komisjom rekrutacyjnym,
ponieważ nabór w tym roku
wymagał dużego wysiłku logistycznego i organizacyjnego.
Już wiemy, że w placówkach
prowadzonych przez Powiat
Iławski, 2 września pierwszy
dzwonek zabrzmi na pewno
dla 1816 uczniów klas pierwszych, w tym 853 uczniów,
którzy będą kontynuowali
edukację po gimnazjum oraz
963 po klasie ósmej.
Młodzież będzie pobierała
naukę w 6 zespołach szkół:
— w Zespole Szkół Ogólnokształcącym im. Stefana ŻeGAZETA IŁAWSKA
tel. 89 648 77 36
REDAKTOR WYDANIA
Mateusz Partyga

Fot. Powiat Iławski (M.Rogatty)
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Renata Motylińska od 1 sierpnia 2019 roku jest nowym naczelnikiem
Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Promocji Starostwa Powiatowego
w Iławie
romskiego w Iławie, w liceum
ogólnokształcącym
naukę
rozpocznie 419 pierwszoklasistów, w tym 197 uczniów po
gimnazjum, 222 uczniów po
ósmej klasie,
— w Zespole Szkół im. Bohaterów Września 1939 Roku
w Iławie naukę rozpocznie
357 uczniów. Do techników
przyjęto 324 osoby, w tym po
gimnazjum - 162, po ósmej
klasie – 162. Młodzież będzie
kształciła się w zawodach:
technik ekonomista, technik
budownictwa, technik informatyk, technik graﬁki i poligraﬁi cyfrowej, technik przemysłu mody.
Mniejszym
zainteresowaniem uczniów cieszyła
się kontynuacja edukacji w
branżowej szkole I stopnia
w zawodzie monter zabudowy
i robót wykończeniowych w budownictwie, przyjęto tylko 33
uczniów, 16 po gimnazjum i 17
po klasie ósmej.
— w Zespole Szkół im. Konstytucji 3 Maja w Iławie naukę
rozpocznie 417 pierwszoklasistów. Do techników przyjęto
219 uczniów (95 po gimnazjum,
124 po ósmej klasie), którzy
będą kształcić się w zawodach:
technik handlowiec, technik
reklamy, technik hotelarstwa,
technik pojazdów samochodo-

wych, technik żywienia i usług
gastronomicznych,
technik
technologii żywności. W branżowej szkole I stopnia, do klas
wielozawodowych, przyjęto 198
uczniów (po gimnazjum 94, po
ósmej klasie 104),
— w Zespole Szkół w Lubawie naukę rozpocznie największa grupa pierwszoklasistów –
447. Do techników przyjęto 121
uczniów (58 po gimnazjum, 63
po szkole podstawowej), którzy będą się kształcić w zawodach: technik elektryk, technik rachunkowości, technik
logistyk, technik rolnik. W liceum kształcić będzie się 116
uczniów (69 po gimnazjum, 47
po ósmej klasie).
W branżowej szkole I stopnia, w klasach wielozawodowych naukę rozpocznie 210
uczniów (94 po gimnazjum,
116 po szkole podstawowej),
— w Zespole Szkół im. Ireny Kosmowskiej w Suszu, naukę rozpocznie 160 uczniów.
W technikach 99 osób (41 po
gimnazjum, 58 po szkole podstawowej), młodzież będzie
kształciła się w zawodach:
technik ekonomista, technik
informatyk, technik żywienia
i usług gastronomicznych,
technik logistyk. W branżowej
szkole I stopnia w klasach wielozawodowych naukę rozpoczREDAKCJA
ul. Jana III Sobieskiego 1/1/k,
14-200 Iława tel. 89 648 77 36;
www.ilawa.wm.pl;
e-mail: ilawa@gazetaolsztynska.pl

nie 61 uczniów (27 po gimnazjum, 34 po ósmej klasie),
— w Zespole Szkół Rolniczych im. H i S Sierakowskich w Kisielicach uczniowie
do branżowej szkoły I stopnia po ósmej klasie przyjęto
16 uczniów.
Dzięki zaangażowaniu dyrekcji i pracowników, w szkołach,
w których zachodziła obawa,
że infrastruktura będzie niewystarczająca dla zwiększonej liczby uczniów dokonano
adaptacji, modernizacji pomieszczeń, m. in. w ZS im.
Boh Września 1939 r. w Iławie
przygotowano dwie sale lekcyjne do nauki języków obcych,
w ZS im. Konstytucji 3 Maja
w Iławie utworzono 2 sale dla
technikum żywienia. W szkołach trwają obecnie intensywne prace nad przygotowaniem
planów zajęć lekcyjnych, aby
nauka odbywała się przede
wszystkim w systemie jednozmianowym.
Przygotowaliśmy się również
do zwiększenia miejsc noclegowych, zapewnienia opieki
uczniom zamieszkującym poza
miejscowością, w której będą
pobierali naukę. W Zespole
Szkół im. Konstytucji 3 Maja
w Iławie utworzono internat
dla dziewcząt dysponujący
45 miejscami.
Z inicjatywy
rodziców
uczniów z niepełnosprawnościami, w poprzednim roku
szkolnym,
zainicjowano
funkcjonowanie klas integracyjnych, również w tym roku
przeprowadzono rekrutację
do klas integracyjnych w Zespole Szkół im. S. Żeromskiego
w Iławie – 1 oddział, w Zespole
Szkół im. Boh. Września 1939
R. – 2 oddziały.
Uczniowie z niepełnosprawnościami mają także
możliwość kontynuowania
nauki w Zespole Placówek
Szkolno-Wychowawczych
w Iławie – w branżowej szkole I stopnia, w szkole przysposabiającej do pracy.
www.powiat-ilawski.pl
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Samorządy powiatu iławskiego
walczą o drogę ekspresową

Jeśli większość samorządów
z danego obszaru podejmuje
wspólne działania i to z taką
determinacją, oznacza to, że
musimy mieć do czynienia ze
sprawą istotną z punktu widzenia
wszystkich razem i każdego
z osobna. I tak w tym przypadku
jest, bo budowa drogi ekspresowej S5, która ma przebiegać
przez obszar powiatu iławskiego, to inwestycja strategiczna
i kluczowa z punktu widzenia
dalszego rozwoju i poszczególnych gmin, i całego powiatu.

W

yobraźmy sobie,
że przez środek
powiatu iławskiego przebiega dwujezdniowa
droga ekspresowa, którą
z jednej strony możemy bezpiecznie popędzić w kierunku
Grudziądza i autostrady A1,
z drugiej w kierunku Ostródy i drogi ekspresowej S7,
skracając czas przejazdu do
Torunia, Łodzi czy Gdańska.
Wyobraźmy sobie też, że droga ta omija Iławę od południa, pełniąc rolę obwodnicy
i wyprowadzając całkowicie
ruch samochodów ciężarowych z miasta (celowo nie
wspominam o problemach
z przejazdem kolejowym pomiędzy Iławą a Stradomnem,
które w jednej chwili po prostu przestałyby istnieć). Na
koniec wyobraźmy sobie, że
wzdłuż drogi, na obrzeżach
Iławy i Kisielic, powstają zakłady przemysłowe i hale logistyczne – tak, jak powstały
chociażby w Olsztynku, gdy
wybudowano nową S7, tworząc kilkaset miejsc pracy
wysokiej jakości.
To, co jeszcze dziś brzmi
nieprawdopodobnie, przestanie takie być z chwilą budowy
ostatniego odcinka drogi ekspresowej S5, który połączy
Nowe Marzy pod Grudziądzem z Ostródą. Problem
w tym, że po wprowadzonych
w ostatnich latach zmianach
w rządowych planach budowy dróg, nie wiadomo, kiedy to nastąpi. W tej chwili
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Budowa drogi ekspresowej S5 jest
strategiczną inwestycją dla wszystkich
gmin Powiatu Iławskiego
trudno nawet powiedzieć,
czy inwestycja zostanie rozpoczęta w ciągu najbliższych
kilku lat. Stąd wspólne działania samorządowców z terenu powiatu iławskiego, które
zainicjowała Przewodnicząca Sejmiku Województwa
Warmińsko-Mazurskiego
Bernadeta Hordejuk, by
rozpoczęcie inwestycji maksymalnie przyspieszyć – tak,
by inwestycja mogła zostać
ukończona do 2030 roku.
Odcinek S5 pomiędzy Nowymi Marzami a Ostródą to
część większej całości. Droga
ta łączyć ma autostradę A8
i Wrocław z drogą ekspresową S7 w okolicach Ostródy,
a w przyszłości być może
także z Olsztynem. Jej łączna długość wynosić będzie
prawie 450 km., z czego wybudowano już prawie połowę. Niewiadomą pozostaje
sprawa ostatniego odcinka,
będącego jednocześnie łącznicą pomiędzy autostradą
A1 a drogą ekspresową S7.
A to odcinek najważniejszy
z punktu widzenia samorządów zachodniej części
województwa warmińsko-mazurskiego, w tym powiatu iławskiego. Jego długość
wynosi około 100 km.
Według wstępnych projektów, odcinek ten ma po-

krywać się z przebiegiem
drogi krajowej nr 16, czyli
ma przebiegać przez teren
powiatu iławskiego, a konkretnie przez gminy Kisielice
i Iława. Dodatkowo, w ciągu
drogi ekspresowej powstać
ma południowa obwodnica
miasta Iławy. Budowa drogi
ekspresowej to zresztą jedyna
szansa na budowę obwodnicy miasta z prawdziwego
zdarzenia. Warto dodać, że
w ramach budowy S5 powstała już obwodnica Ostródy.
W ciągu ostatnich miesięcy samorządowcy z terenu
powiatu iławskiego, mając
świadomość znaczenia inwestycji dla rozwoju powiatu, wielokrotnie spotykali
się w sprawie budowy drogi
ekspresowej S5. O możliwościach przyspieszenia realizacji inwestycji rozmawiali
też z parlamentarzystami.
Podjęto nawet próbę organizacji spotkania, dotyczącego
budowy ostatniego odcinka S5 w Iławie, z udziałem
przedstawicieli Generalnej
Dyrekcji Dróg Krajowych
i Autostrad. Ostatnio Sejmik
Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Rada Powiatu Iławskiego, Rada Miejska
w Iławie, Rada Gminy w Iławie i Rada Gminy w Kisielicach wystosowały apel do

Prezesa Rady Ministrów
w sprawie budowy drogi
ekspresowej S5 na odcinku
Nowe Marzy (Grudziądz) –
Iława – Ostróda i, dodatko-

wo, udziału w konsultacjach
publicznych, dotyczących
oceny rozwoju Transeuropejskiej Sieci Transportowej
TEN-T – dokumentu, dotyczącego sieci drogowych,
kolejowych, wodnych i powietrznych na terenie Unii
Europejskiej.
Sprawa udziału w konsultacjach i w ten sposób ewentualnej zmiany w unijnych
dokumentach dotyczących
polityki transportowej była
niezwykle ważna z punktu
widzenia zagwarantowania
ﬁnansowania na budowę
drogi ze środków Unii Europejskiej i ostatecznego
ukończenia inwestycji do
2030 roku. Chodzi o zmianę statusu naszego odcinka
S5 – jego zmiana w unijnych
dokumentach pozwoliłaby na
szybsze uzyskanie ﬁnansowania, a tym samym na szybsze

rozpoczęcie realnych prac.
9 sierpnia na ręce Bernadety
Hordejuk oraz przedstawicieli
gmin, które wystosowały apel,
nadeszła odpowiedź z Ministerstwa Infrastruktury.
Można w niej przeczytać, że
Ministerstwo Infrastruktury
rozpoczęło już przygotowania do zbliżającej się rewizji
Transeuropejskiej Sieci Transportowej TEN-T. Powołany
został specjalny zespół, który
analizować będzie propozycje
modyﬁkacji sieci. Przed samorządowcami zatem wiele
pracy, by skutecznie zwrócić
uwagę na konieczność zmian
w dokumencie, a przede
wszystkim na potrzebę jak
najszybszej budowy drogi
ekspresowej S5 na odcinku
Nowe Marzy (Grudziądz) –
Iława – Ostróda.
Michał Młotek
Przewodniczący Rady Miejskiej w Iławie

Budowa drogi ekspresowej S5 w okolicach Grudziądza
Treść apelu Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego do Prezesa Rady Ministrów w sprawie
budowy drogi ekspresowej S5 na odcinku Nowe Marzy (Grudziądz) – Iława – Ostróda, przyjętego
przez sejmik na wniosek przewodniczącej Bernadety Hordejuk. Podobne apele przyjęte zostały przez
Radę Powiatu Iławskiego, Radę Miejską w Iławie, Radę Gminy Iława oraz Radę Miejską w Kisielicach.
Sejmik Województwa Warmińsko-Mazurskiego apeluje do Prezesa Rady Ministrów o wzięcie udziału w konsultacjach publicznych dotyczących oceny rozwoju Transeuropejskiej Sieci Transportowej TEN-T organizowanych
przez Komisję Europejską i wskazanie Komisji Europejskiej na konieczność wprowadzenia zmian w przebiegu
korytarzy sieci bazowej TEN-T, tak aby droga Nowe Marzy (Grudziądz) - Iława - Ostróda została włączona do
korytarzy sieci bazowej przebiegających przez Polskę. Zabieg ten pozwoliłby na budowę drogi ekspresowej S5
na odcinku Nowe Marzy (Grudziądz) - Iława – Ostróda do 2030 roku.
Od 24 kwietnia do 17 lipca 2019 roku trwają konsultacje publiczne dotyczące sieci TEN-T. W procesie tym
niezwykle istotna jest opinia państw członkowskich, ponieważ Komisja Europejska po zasięgnięciu ich opinii
i z pomocą koordynatorów europejskich, dokona przeglądu wdrażania sieci bazowej, a co za tym idzie dokona
aktualizacji przebiegu korytarzy sieci bazowej TEN-T. Jest to jedyna szansa na zmianę zapisów Transeuropejskiej
Sieci Transportowej TEN-T, odnoszących się do drogi Nowe Marzy (Grudziądz) - Iława - Ostróda, stanowiącej
brakujące ogniwo pomiędzy mającymi status „na sieci bazowej” ukończonych dróg A1 i S7.
Uwzględnienie przez Komisję Europejską odcinka drogi Nowe Marzy (Grudziądz) - Iława - Ostróda w sieci
bazowej wiązałoby się z nabyciem prawa do pozyskania środków na budowę drogi oraz wpłynęłoby to na dynamiczny rozwój gospodarczy i społeczny regionu, a co za tym idzie na likwidację wyłączenia komunikacyjnego,
którego województwo doświadcza. Włączenie powyższego odcinka drogi do sieci bazowej TEN-T przyczyniłoby
się również do tego, że województwo warmińsko-mazurskie będzie lepiej skomunikowane i zwiększy swoje
znaczenie na rynku transportowym UE.
Sejmik Województwa Warmińsko-Mazurskiego - z uwagi na ogromne znaczenie dla gospodarki regionu i całej północno-wschodniej Polski - oczekuje podjęcia działań, które mogłyby doprowadzić do jak najszybszej
budowy drogi ekspresowej S5 na odcinku od autostrady A1 do drogi ekspresowej S7. Wobec podjętych
wielu innych działań inwestycyjnych, które podporządkowane zostały planowanej budowie S5, to absolutny
priorytet dla samorządu województwa warmińsko-mazurskiego.
Bernadeta Hordejuk
Przewodnicząca Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego
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Mężczyźni toną częściej i wciąż głównym powodem wypadków na wodzie jest nietrzeźwość
Wodne Ochotnicze Pogotowie
Ratunkowe Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
jest jeszcze w trakcie sezonu,
mimo że wakacje się kończą.
Podsumowanie aktualnych
wydarzeń na wodach w regionie
będzie gotowe za rok, a dziś
prezentuję ubiegłoroczne efekty
pracy ratowników WOPR.

C

zy było bezpiecznie na
wodzie, co jest najczęstszą przyczyna utonięć
w naszym regionie, jakie incydenty miały miejsce oraz
jak wygląda sytuacja kadrowa
i techniczna tych służb, które
działają nie tylko latem ale także zimą na lodzie. O tym miedzy
innymi w poniższym artykule.
Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe Województwa
Warmińsko-Mazurskiego jest
specjalistycznym stowarzyszeniem kultury ﬁzycznej. Organizuje pomoc i ratuje ludzkie
życie w sytuacji zagrożenia
utraty życia i zdrowia na wodach. Na Warmii i Mazurach
jest 12 oddziałów terenowych
WOPR, zrzeszających 1100
czynnych ratowników.

Jakie mamy jednostki
terenowe w regionie?
- Elbląskie WORP
- Ełckie WOPR
- Mazurska Służba Ratownicza
- Oddział Gołdapsko-Olecki
w Olecku
- Oddział Miejsko-Powiatowy w Działdowie, z siedzibą
w Lidzbarku
- Oddział Miejsko-Powiatowy
w Ostródzie
- Oddział Miejsko-Powiatowy
w Bartoszycach
- Oddział Miejsko-Powiatowy
w Iławie
- Oddział Miejsko-Powiatowy
w Kętrzynie
- Oddział Miejsko-Powiatowy
w Mrągowie
- Oddział Miejsko-Powiatowy
w Olsztynie
- Oddział Miejsko-Powiatowy
w Szczytnie.
Obszar akwenów zabezpieczany
przez służby wynosi 90 000 h
wód śródlądowych.

Należy też zaznaczyć, że
poszczególne oddziały działają całorocznie (Olsztyn,
Okartowo, Iława – Przystań
WOPR i Zalewo – Eko Mari-

na) a inne sezonowo (Ostróda, Mrągowo).
Jakie były najczęstsze przyczyny utonięć w regionie
w ubiegłym roku? Przeróżne,
ale wciąż powtarza się jedna
przyczyna - nietrzeźwość
osób korzystających z wody
lub z lodu.
Dysponujemy
danymi,
z których wynika, że najwięcej wypadków śmiertelnych
na wodzie było w powiecie
olsztyńskim.
Najczęściej
ulegają im osoby dorosłe,
w grupie wiekowej 30-60 lat.
W 2018 roku śmiertelnym
wypadkom na wodzie uległy
dwie osoby nie mające 18 lat.
W większości oﬁary to mężczyźni, w 2018 roku było ich
46. W tym samym czasie wypadkom tym uległy 3 kobiety.
WOPR od wielu lat utrzymuje stałe dyżury ratowników wodnych w systemie
całodobowym przez cały rok
kalendarzowy. I tak w Olsztynie znajduje się samochód,
przyczepa z łodzią lub sprzętem do ratownictwa lodowego. W Iławie dodatkowo stacjonuje grupa ratownictwa

ekologicznego z kompletnie
wyposażoną łodzią. A od 1
czerwca tego roku przez cztery kolejne miesiące Powiatowy Szpital im. Wł. Biegańskiego w Iławie jest również
dysponentem karetki wodnej
na jeziorze Jeziorak. Wyznaczeni ratownicy podejmują
działania po otrzymaniu
wezwania droga telefoniczną lub radiową, bezpośrednio
z dyżurnym straży pożarnej
lub dyżurnym miasta.
Ponadto należy wspomnieć,
że Grupa Operacyjna stacjonująca w Olsztynie, może być
wezwana w dowolne miejsce
na terenie naszego województwa i realizować zadania z zakresu ratownictwa
wodnego, ale również jako
jednostka współpracująca
z systemem Państwowego
Ratownictwa Medycznego.
Dyżury ratowników wodnych realizowane są w formie Grup Interwencyjnych
w Iławie (Baza WOPR przy
ul. Sienkiewicza 24), w Mrągowie (Baza WOPR ul. Jaszczurcza Góra) i w Olsztynie
(Biuro WOPR ul. Polna).

CHARYTATYWNIE GRUNWALDZKIM SZLAKIEM

Mateusz Szauer
W sobotę, 3 sierpnia, odbyła się kolejna w tym roku
wycieczka edukacyjna z Lubawskim Stowarzyszeniem
Inicjatyw Społecznych zorganizowana w ramach zadania
publicznego „Cykl wycieczek
oraz spotkań związanych
z kulturą i historią miasta Lubawa oraz Ziemi Lubawskiej”
doﬁnansowanego przez samorząd powiatowy.
Niemal dziewięćdziesięciu uczestników przejechało

„Grunwaldzkim szlakiem” trasę długości ok. 45 km, a wydarzenie tym razem połączone
było z charytatywną zbiórką
na rehabilitację Kacpra z Targowiska Dolnego, chorującego na nowotwór mózgu.
Targowisko było pierwszym
punktem naszej wyprawy.
Marcin Deka ciekawie jak
zawsze przedstawił uczestnikom historię miejscowości oraz przybliżył rolę jaką
prawdopodobnie mogła odgrywać na dawnym handlowym bursztynowym szlaku.
Następnie peleton udał się
do Bratiana, gdzie o krzyżackim zamku będącym jedną
z głównych w regionie krzyżackich warowni opowiadał
Dariusz Kawka.
Najwięcej czasu spędziliśmy w Nowym Mieście Lubawskim. Tu na uczestników
czekał regeneracyjny posiłek,
po którym spacerem zwiedzili
zabytkową część miasta oraz

wnętrza Bazyliki Mniejszej
pw. Tomasza Apostoła, posiadającej największy w Polsce
zespół malowideł ściennych.
Najciekawsze miejsca oraz
historię tego pięknego obiektu przybliżył nam kościelny,
znający każdy zakamarek
Świątyni.
Kolejnym punktem wycieczki był Kurzętnik i góra zwana
Kurnikiem, na której do dziś
znajdują się ruiny dawnego
zamku krzyżackiego. Widok
rozpościerający się ze szczytu
zapierał uczestnikom dech
w piersiach, a o historii tego
miejsca opowiadał Dariusz
Kawka. Nie wszyscy zdawali
sobie sprawę, że to właśnie
pod Kurzętnikiem wojska
krzyżackie planowały stoczyć bitwę, która ostatecznie
w lipcu 1410 r. odbyła się na
polach grunwaldzkich.
Droga powrotna była okazją
do skorzystania z malowniczej
ścieżki rowerowej przebiega-

jącej po trasie dawnej linii
kolejowej łączącej Brodnicę
z Iławą. O jej historii uczestnicy usłyszeli na stacji Bratian,
która była ostatnim punktem
wyprawy. Tu również mogliśmy ogłosić, że podczas wycieczki udało się zebrać kwotę
1152 zł na rehabilitację Kacpra, który kilka dni wcześniej
obchodził swoje dziewiętnaste
urodziny. Kacprowi życzymy
szybkiego powrotu do pełni sił oraz społecznej służby
w harcerstwie i straży pożarnej, którą wcześniej z zapałem pełnił.
Wszystkim uczestnikom
dziękujemy za obecność i serca otwarte na pomoc. Taki
odzew inspiruje do dalszych
działań, dlatego już dziś planujemy kolejne wydarzenia.
Ciekawych i malowniczych
miejsc w regionie nie brakuje, potrzebujących naszej
pomocy również. Zatem do
Mateusz Szauer
zobaczenia!

W 2018 roku w 14 kursach
przeszkolonych zostało 87
nowych członków i uzyskali
oni uprawnienia ratownika
wodnego. Jest to jednak liczba niewystarczająca i z roku
na rok malejąca. Już dziś są
problemy z zatrudnieniem
osób z kwaliﬁkacjami, które
pozwolą mieszkańcom naszego regiony spokojnie wypoczywać na wodzie. Jakie są
tego przyczyny? Na pewno
brak dobrych umiejętności
pływackich młodzieży, która
mogłaby przystąpić do kursu
i zdać egzamin. Stosunkowo
niskie zarobki w porównaniu
z innymi służbami ratowniczymi. Niestety już wiadomo,
że sytuacja kadrowa z roku na
rok będzie się pogarszać.
Rok 2018 pod względem
wydarzeń na wodzie był rokiem w miarę bezpiecznym
– utonęło 49 osób. W przeprowadzonych akcjach ratowniczych w stosunku do
osób tonących, których było
259, uratowano wszystkie.
Oczywiście wszyscy mamy
świadomość, że w takich sytuacjach ogromna rolę od-

grywa pogoda, ale również
wielka w tym zasługa ratowników WOPR z Warmii
i Mazur.
Wszelkie sukcesy naszych
ratowników nie byłyby możliwe bez wsparcia ﬁnansowego udzielanego przez Urząd
Marszałkowski oraz przez
wojewodę warmińsko-maBernadeta Hordejuk
zurskiego.

Bernadeta Hordejuk, przewodnicząca sejmiku województwa
warmińsko-mazurskiego
w Olsztynie
E-mail: bernadeta.hordejuk@
warmia.mazury.pl. Zapraszamy
także na profil facebookowy:
https://www.facebook.com/bernadetahordejuk/.
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Finał sezonu Wrack Race
w Kisielicach!
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X finałowa edycja Wrak Race w Kisielicach!
Przypomnijmy, w kwietniu tego roku podczas organizowanego po raz pierwszy w Kisielicach wyścigu wraków pojawiły
się nieprzebrane tłumy mieszkańców gminy i gości przybyłych
z różnych stron Polski. Wszyscy goście doskonale się bawili
i emocjonowali widowiskowymi przejazdami pojazdów przygotowanych specjalnie na tor przy ulicy Kolejowej. Zgodnie
z obietnicą, jaką Państwu dałem, podjąłem rozmowy by zorganizować w Kisielicach 10. ﬁnałową edycję Warmińskiej Ligi
Wraków. I tak też będzie. Wszystkich miłośników motoryzacji
zapraszam na kisielicki tor wyścigowy w niedzielę 15 września.
O szczegółach będę na bieżąco informował na moim proﬁlu
Facebookom.
Dagmara Wejnarska od września tego roku będzie dyrektorem
Szkoły Podstawowej w Łęgowie. Konkurs na to stanowisko
rozstrzygnięto 30 lipca.
Komisja konkursowa pod przewodnictwem wiceburmistrz
Jolanty Chruszczewskiej, po sprawdzeniu kompletności złożonych dokumentów, wysłuchała koncepcji funkcjonowania
i rozwoju szkoły przedstawionej przez kandydatkę. Następnie
przedstawiciele kuratorium, Rady Rodziców, Rady Pedagogicznej oraz urzędu i związków zawodowych zadawali pani Dagmarze pytania dotyczące przedstawionej w prezentacji multimedialnej koncepcji pracy szkoły na najbliższe lata. Komisja
nie miała żadnych wątpliwości co do tego, że pani Wejnarska

BURMISTRZ MIESZKAŃCOM

jest odpowiednim kandydatem na dyrektora szkoły
w Łęgowie i w głosowaniu
tajnym,
bezwzględną
większością głosów poparła jej kandydaturę na
dyrektora Szkoły Podstawowej w Łęgowie. Nowa
pani dyrektor od dwudziestu lat pracuje w Zespole Szkół w Kisielicach
jako nauczyciel języka
niemieckiego. Cieszy się
nieposzlakowaną opinią
i uznaniem wśród lokalnej społeczności. Poniżej
wywiad z Panią Dagmarą.
Poniżej krótki wywiad
z nową Panią dyrektor.
Od 1 września obejmuje
Pani stanowisko dyrektora szkoły w Łęgowie. Jak
to się stało, że zdecydowała się Pani kandydować na dyrektora szkoły?

Podjęta przeze mnie decyzja, wynika z dotychczasowej
wiedzy o funkcjonowaniu szkoły i znajomości środowiska
lokalnego. Dostałam od losu szansę wykorzystania swoich
wewnętrznych zasobów z nadzieją, że pozwolą mi na sprawne
i innowacyjne kierowanie placówką.
Jakie cele stawia Pani przed sobą jako nowa dyrektor Szkoły
Podstawowej w Łęgowie?
Przez wiele lat zdobywałam wiedzę i umiejętności przydatne do skutecznej pracy z podopiecznymi, rodzicami i gronem
pedagogicznym. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom wizji
nowoczesnej szkoły, życzyłabym sobie żeby każdy uczeń,
otrzymał pożądane wsparcie w procesie edukacji, rozwijał
wewnętrzny potencjał w bezpiecznym i przyjaznym klimacie.
Reforma likwidująca gimnazja sprawiła, że szkoła znalazła
się w trudnej sytuacji. Jaki ma Pani na nią pomysł - wizję jej
dalszego funkcjonowania w obliczu obecnych problemów?
Szkoła to przede wszystkim ,,organizacja ucząca się”, podążająca za nowymi trendami, miejsce wszechstronnego rozwoju,
nieustającej pracy zespołowej. W czasie pracy na stanowisku
dyrektora, chciałabym wzbogacić ofertę edukacyjną, wpierającą placówkę o nowe zajęcia sensoryczne, poszerzające
dotychczasową terapię psychologiczno-pedagogiczną. Celem których będzie niwelowanie różnych dysfunkcji, utrudniających naukę w klasycznym systemie edukacji. Byłabym
usatysfakcjonowana, gdyby szkołę, kojarzono jako miejsce
z solidnym i kreatywnym nauczaniem.
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Czego chciałaby Pani życzyć w obecnym roku szkolnym
2019/2020 uczniom i gronu pedagogicznemu?
Najcenniejszym darem jest szczęśliwy uczeń oraz osoba
wspierająca jego sukcesy. Takiego prezentu życzę gronu pedagogicznemu, a uczniom poczucia spełnienia swoich wewnętrznych oczekiwań, wzajemnego szacunku i owocnych
osiągnięć w nowym roku szkolnym.
Może na zakończenie naszego wywiadu opowie nam Pani jakąś
ciekawą lub śmieszną historyjkę związaną z Pani doświadczeniem zawodowym?
Tak, było ich kilka. Od wielu lat koordynuję wyjazdy na
obozy językowe dla dzieci i młodzieży. Utkwiła mi w pamięci,
zimowa eskapada w góry, z nieliczną grupką osób. Wyczerpani
już kilkugodzinną podróżą, przesiadaliśmy się w dalszą trasę
dolnośląskimi kolejami. Wszystkie miejsca siedzące i stojące były już zajęte. Kierownik pociągu, widząc umordowane
i zmęczone dzieci, zaproponował miejsce w luku bagażowym.
Byliśmy upakowani jak sardynki w puszce. Dzieci rozbawione, roztańczone i rozśpiewane, umilały wolno płynące minuty
feryjnego wyjazdu. Nagle zauważyłam, że jeden z chłopców,
zaczął z wielkim zaciekawieniem, majstrować coś przy systemie zabezpieczającym. Po chwili drzwi zaczęły się rozsuwać.
Miałam tylko jedną wizję w głowie, wypadających nas z pociągu i fruwające bagaże. Nie zważając na przeszkody, jakie
leżały pod moimi nogami, dałam nura przez cały przedział
leżących plecaków, chcąc uniknąć niebezpieczeństwa, które
czyhało w moich oczach. Jednak chłopiec poradził sobie zamykając drzwi z powrotem, tuż przed czubkiem mojego nosa.
Poobijana, z wielkim trudem uniosłam głowę w jego kierunku,
a ,,Jaś” ze stoickim spokojem oznajmił, że niedostatecznie
kolej zadbała o bezpieczeństwo dzieci.
Rozmowa z Barbarą
Różańską, dyrektorem Miejsko-Gminnej
Biblioteki Publicznej
w Kisielicach
O walorach czytelnictwa w każdym wieku
oraz połączeniu życiowej pasji z pracą zawodową rozmawiamy
z Barbarą Różańską,
dyrektorem Miejsko-Gminnej Biblioteki
Publicznej w Kisielicach odchodzącą w tym
roku na emeryturę.
Pani dyrektor biblioteka, którą pani
prowadzi, to biblioteka z pani marzeń?
Bardzo lubię swoją pracę, daje mi ona ogromną satysfakcję.
Marzyłam o pięknej i nowoczesnej bibliotece, która miałaby pieniądze na książki, żeby ludzie pchali się do biblioteki drzwiami
i oknami. By biblioteka żyła. Bo ta praca ma tylko wtedy sens,
gdy ludzie wychodzą z biblioteki zadowoleni i uśmiechnięci. Teraz
mogę powiedzieć, że marzenia się spełniają. Pracuję w bibliotece
moich marzeń. Biblioteka w Kisielicach w 2019 roku została całkowicie zmodernizowana przez Pana Burmistrza Rafała Ryszczuka. Burmistrz obiecał gruntowny remont i tak się stało. W naszej
placówce wstawiono nowe okna, nowe drzwi wejściowe, zburzono ściany, dzięki którym uzyskano „przestrzeń biblioteczną”,
położono kafelki na podłodze, zmieniono instalację elektryczną
i centralnego ogrzewania, ściany pięknie pomalowano oraz zamontowano klimatyzację. Zakupiono nowe regały biblioteczne
dla dzieci i młodzieży. Powstały nowe stanowiska komputerowe,
zakupiono krzesła komputerowe i stół do czytelni. W bibliotece pojawiła się duża przestrzeń na działalność wystawienniczą
i multimedialną oraz stworzono komfortowe warunki do pracy
dla użytkowników. Biblioteka teraz jest jasna, przestronna, po
prostu piękna. Także samo dojście do biblioteki zostało wyremontowane: korytarz i klatka schodowa, zmieniono oświetlenie
oraz wymieniono drzwi wejściowe do budynku. Teraz aż chce
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się słuchać czytelników mówiących, „O jak tu się zmieniło, jak
ładnie, jaka przestrzeń”
Biblioteka poddana była wizytacji z Wojewódzkiej Biblioteki
Publicznej w Olsztynie. Kisielicka placówka otrzymała dużo
pochwał, czego dotyczyły?
Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Olsztynie sprawuje nadzór merytoryczny nad Miejsko-Gminną Biblioteką Publiczną
w Kisielicach. 13 sierpnia 2019 r. naszą bibliotekę odwiedziły:
z-ca dyrektora WBP Renata Pietrulewicz i kierownik Działu
Analiz i Współpracy z Regionem Adrianna Walendziak wraz
z pracownikami. Wszyscy byli pod wrażeniem wyglądu biblioteki. Pani Dyrektor pamiętała jeszcze „starą” bibliotekę. Nasze
nowe miejsce pracy dostało bardzo dużo pochwał za piękny
wygląd. Wszystko się bardzo podobało, kontrolujący zwrócili
uwagę na nowy wystrój, nowe oświetlenie, przestrzeń, meble
i piękne dopasowanie wszystkich elementów. Pani Dyrektor prosiła przekazać Panu Burmistrzowi serdeczne podziękowania za
„taki ogromny remont”. Na drugi dzień osobiście do Burmistrza
Kisielic zadzwonił Dyrektor Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej
z podziękowaniem za odnowienie lokalu bibliotecznego. Pani
Dyrektor zadowolona była także z faktu, że biblioteka w swoim
budżecie ma odpowiednie środki na zakup książek.
- Jaki jest poziom czytelnictwa w naszej gminie? kisieliczanie
czytają, czy nie czytają?
Dane na koniec 2018 r. Na 100 mieszkańców przypada 11,17
czytelnika. Zakupiono ogółem 618 woluminów, na 100 mieszkańców przypada 10 wol. Ogółem na 100 mieszkańców przypada 167,74 wypożyczeń. Najbardziej aktywna grupa czytelników
to przedział wiekowy od 25 do 60 lat oraz powyżej 60 roku
życia. Jeżeli chodzi o płeć to większość stanowią kobiety. Ogółem
Bibliotekę w 2018 r. odwiedziło 10112 użytkowników, którzy
wypożyczyli 9852 egz.(książka, czasopismo, audiobook).
- Najstarszy i najmłodszy czytelnik w gminie jest w wieku…
Najstarszy czytelnik ma 84 lata, a najmłodszą czytelniczką
jest 2 letnia Helenka.
- Skąd biblioteka pozyskuje środki finansowe na zakup książek?
Przede wszystkim z dotacji od gminy (w roku 2018 -10400
zł, 2019 -12000 zł) oraz doﬁnansowania ze środków Ministra
Kultury i Dziedzictwa Narodowego z „Narodowego Programu
Rozwoju Czytelnictwa” Priorytet 1 – Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych (w roku 2018 - 4770 zł, w roku
2019 - 4760 zł)
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- Książka to dobry prezent?
Wszyscy czujemy podekscytowanie, kiedy w ręku trzymamy
prezent i zastanawiamy się co takiego może skrywać ozdobne
opakowanie. Według mnie, książka to doskonały prezent - to
przedmiot z duszą, ma wartość bezcenną, uniwersalną i ponadczasową. Jest idealnym prezentem dla każdego, w każdym
wieku. Godzi się ją czytać po wielokroć, pożyczać, postawić
w domowej biblioteczce lub przekazać ją dalej znajomemu
albo bibliotece. Książka jako prezent to podarunek, który
niesie ze sobą dużo więcej!
- Dlaczego warto czytać książki?
Ponieważ czytanie książek daje nam wiele korzyści. Podczas
czytania zostajemy przeniesieni do innego świata, pozbawionego kłopotów i problemów dnia codziennego. Zdobywamy
nową wiedzę na temat możliwości i sposobu zachowania
w różnych sytuacjach, z którymi dotąd nie mieliśmy do czynienia. Kontakt z książką poszerza nasz zasób słownictwa,
poszerza nasze horyzonty, otwiera nas na nowe doświadczenia, po porostu nas kształtuje. Czytanie książek nas relaksuje
i daje poczucie dobrze wykorzystanego oraz mile spędzonego
czasu. Tak naprawdę pozytywnych czynników podczas obcowania z książką jest cała masa. Wie o tym każdy, kto choć raz
w życiu przeczytał jedną, dobrą książkę. Książki to kopalnie
wiedzy i wszelakiej mądrości, dlatego warto z nimi obcować
Dziękujmy za rozmowę.
jak najczęściej
Dożynki Gminne 2019

Rafał Ryszczuk - Burmistrz Kisielic,
tel. 791 085 405
e-mail: rafalryszczuk@interia.pl
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Rozmowa z Iwoną Śliwińską, specjalistką psychoterapii uzależnień, kierownikiem Oddziału Terapii Uzależnień od Alkoholu

Pierwsza rozmowa odnośnie
leczenia uzależnienia od
alkoholu odbyła się z Lucyną
Kaucz, specjalistką psychoterapeutką Poradni Terapii
Uzależnienia od Alkoholu
i Współuzależnienia. To tam
trafia człowiek, który jeszcze
nie jest pewien, czy jest
alkoholikiem. W oddziale,
którego pani jest kierownikiem, nie ma wątpliwości,
mamy do czynienia z pacjentem zdiagnozowanym….
— Tak, jeśli jest on skierowany przez Sąd Rejonowy
– Wydział Rodzinny i Nieletnich, gdyż wcześniej był
diagnozowany przez biegłych
sądowych. Ale są też osoby
zgłaszające się na leczenie,
które nigdy nie otarły się
o Poradnię Terapii Uzależnień, czy punkty konsultacyjne, tylko zgłosiły się pod
presją rodziny, ze skierowaniem od lekarza rodzinnego,
w którym jest wpisane Zespół
Zależności Alkoholowej, bez
jakiegokolwiek wywiadu. Pacjent dopiero w momencie
przyjścia na oddział słyszy po
raz pierwszy diagnozę, że jest
uzależniony. Bywa, że przeżywa coś w rodzaju szoku. Przy
przyjęciu pacjenta - zawsze
diagnozujemy, czy pacjent
jest uzależniony tylko alkoholu, czy też od innych środków
zmieniających świadomość –
narkotyków, leków, bo ma to
wpływ na przebieg leczenia.
Osoba, która trafia do oddziału musi mieć skierowanie, od terapeuty z poradni
czy od lekarza rodzinnego?
- Tak, jest wymagane skierowanie od lekarza rodzinnego bądź lekarza innej specjalizacji, również może być
z gabinetu prywatnego. Jednak zdarzają się przypadki,
kiedy przyjmowane są osoby
bez skierowania - są to pacjenci nie posiadający ubezpieczenia, takim pacjentom
oczywiście nie odmawiamy
możliwości leczenia.
Rozumiem, że w czasie trwania leczenia jest na zwolnieniu lekarskim tzw. „L4”?
- Oczywiście. Osoby zatrudnione w ramach umowy

Fot. Magdalena Rogatty

Osiem tygodni terapii w atmosferze pełnej

Iwona Śliwińska, specjalistka psychoterapii uzależnień, kierownik Oddziału Terapii Uzależnień od Alkoholu
Powiatowego Szpitala im. Wł. Biegańskiego w Iławie
o pracę otrzymują na czas
pobytu w oddziale zwolnienie, także osoby będące na
zasiłku dla bezrobotnych.
Wiele osób obawia się, że
znajomi z pracy, czy też bliższe i dalsze otoczenie dowie
się , na co jest chora i dlaczego jest na zwolnieniu….
Czy często takie obawy
towarzyszą pacjentom?
— Oczywiście wielu pacjentom towarzyszą obawy
i związany z tym lęk przed
przerwaniem zmowy milczenia wokół problemu
oraz lęk przed otoczeniem
i jego opinią. Jak zostanie to
przyjęte w pracy, w rodzinie
i wśród znajomych. Są też
osoby, które na okres 8 tygodni biorą urlop bezpłatny
lub zaległy wypoczynkowy,
i nie potrzebują „L-4”. Staramy się uspokoić pacjenta
poprzez jasne i czytelne informacje na temat leczenia,
by częściowo zmniejszyć jego
lęk przed zmianą. Zostaje
on poinformowany o swoich prawach i obowiązkach,
jak również o zaświadczeniu
wystawionym do zakładu
pracy o przyjęciu do szpitala.
Wówczas podpisuje stosowną zgodę na leczenie, którym

jest kontrakt terapeutyczny.
Zachowanie pełnej dyskrecji
leży po stronie pracodawcy,
do czego jest zobowiązany.
Na oddział trafia osoba,
która chce się leczyć, jest
zdeterminowana, czy raczej
niepewna, pełna obaw?
— Najczęściej na leczenie
odwykowe traﬁają osoby
zobowiązane przez sąd albo
zmuszone sytuacją np. kiedy
jest zagrożenie ograniczeniem praw rodzicielskich,
zagrożenie rozwodem, rozstaniem, zwolnieniem z pracy
lub poważnymi komplikacjami zdrowotnymi. Uzależnionym trudno jest podjąć decyzję z kilku powodów. Sama
choroba, jej specyﬁka, utrudnia podjęcie decyzji, lęk jest
silniejszy od chęci leczenia;
kolejna sprawa to lęk przed
kontaktowaniem się ze swoimi uczuciami na trzeźwo;
poczucie beznadziejności
i wewnętrzne przekonanie
alkoholika, że nie jest wart
niczyich starań. Warunkiem
powodzenia terapii odwykowej jest aktywny udział osoby uzależnionej w leczeniu.
Dlatego tak ważne jest, by
pacjent chciał się leczyć i by
znalazł motywację.

Czy może pani określić, jaki
procent pacjentów w oddziale to osoby zobowiązane
przez sąd do leczenia?
- Zazwyczaj około 25 %
wszystkich pacjentów to
osoby, które podjęły leczenie gdyż zobowiązał je do
tego sąd.
Jak wygląda leczenie w oddziale całodobowym? Ile
czasu trwa?
— Leczenie w oddziale trwa
osiem tygodni i jest oparte
przede wszystkim na ciężkiej
pracy pacjentów. Wymaga
dużego zaangażowania z ich
strony. Podstawową metodą
leczenia jest psychoterapia
grupowa i indywidualna,
dostosowana do możliwości pacjenta. Ważne jest aby
pacjent uznał psychoterapię
za najważniejszą aktualnie
sprawę życiową. Tylko udział
w terapii daje pacjentowi
szansę na poradzenie sobie
z uzależnieniem.
Wszystkie inne sprawy
schodzą na drugi plan w czasie leczenia. Chodzi o wzięcie
odpowiedzialności za własne
leczenie. Mimo, że terapeuta
prowadzi zajęcia, układa plan
terapii, poleca wykonywanie
zadań, to i tak zależy to od

pacjenta, jak z tego skorzysta. Nie wystarcza samo wykonywanie zadań i zaleceń
terapeutycznych.
Pacjent
musi włożyć wiele osobistej
pracy w zrozumieniu siebie,
uczenia się i wprowadzenia
zmian w swoim funkcjonowaniu. Nikt nie jest w stanie
za niego tego zrobić – to jest
ustawiczna praca nad sobą.
Ponadto pacjenci mają zapewnione konsultacje lekarskie według potrzeb, które
świadczy lekarz psychiatra
oraz dostęp do konsultacji
specjalistycznych (internista,, ginekolog, chirurg itp.),
badań laboratoryjnych, diagnostycznych i kontrolnych.
Podczas 8-tygodniowego
pobytu w oddziale jest realizowany także program
sesji rodzinnych, jako oferta dodatkowa oddziału, celem których jest stworzenie
mostu pomiędzy pacjentem
będącym na leczeniu a jego
rodziną, umożliwienie bezkonﬂiktowego przejścia od
leczenia do normalnego funkcjonowania; zapoczątkowanie, poprawnej komunikacji
z najbliższym otoczeniem;
praca nad akceptacją choroby
i plan dalszego leczenia oraz
rozpoznanie zagrożeń dla
trzeźwienia osoby leczonej.
Jak przebiega dzień w oddziale?
— Dzień w naszym oddziale
zaczyna się toaletą poranną,
gimnastyką. O godz. 8:00 jest
śniadanie a o 8:30 zebranie
społeczności terapeutycznej.
Natomiast od godz. 9:00 rozpoczynają się zajęcia terapeutyczne z przerwami na posiłki. W sumie w ciągu dnia jest
6 godzin psychoterapii grupowej oraz dwa razy w tygodniu kontakty indywidualne
ze swoim terapeutą.
O godz. 17:00 jest kolacja
i czas wolny na odrabianie
zadań terapeutycznych. Jest
to prowadzenie Dziennika
Głodu Alkoholowego, Dziennika Uczuć, zadbanie o czystość rzeczy osobistych (pranie, prasowanie). W oddziale
jest pralka i pomieszczenie do
suszenia odzieży wyposażone

w suszarkę. W tych godzinach
pacjenci korzystają także
z sali relaksacyjnej, sali malarskiej, sprzętu do ćwiczeń,
którymi dysponujemy. Wieczorem, o godzinie 20:00
następuje rozliczenie dnia,
a od 22:00 do 6 :00 rano jest
cisza nocna.
Natomiast w każdą sobotę
o godzinie 18:00, na terenie
oddziału odbywa się miting
grupy AA, w którym uczestniczą nasi pacjenci, oczywiście dobrowolnie.
Odwiedziny najbliższej
rodziny są w niedzielę w godzinach od 13:00 do 17:00
zgodnie z regulaminem oddziału.
Inaczej pracuje się z pacjentem który jest na tzw.
odtruciu i incydenty bycia na
oddziale są u niego normą,
a inaczej z kimś kto jest
pierwszy raz?
— Zaprzestanie picia alkoholu stwarza możliwość regeneracji organizmu, cofnięcia
się pewnych zmian lub ich
zatrzymanie, ale i tak część
zmian wywołanych wpływem
alkoholu na organizm jest
nieodwracalna, której nawet
detoksykacja nie przywróci.
Dla nas terapeutów nie
ma szczególnej różnicy, czy
pacjent przeszedł tzw. „detox”, czy jest pierwszy raz
na terapii. Pracujemy tak
samo. Istotne jest to, jak
duże spustoszenie poczynił
alkohol i inne środki zmieniające świadomość w jego
organizmie, by dostosować
psychoterapię do możliwości pacjenta.
W czasie 8 – tygodniowej
terapii zdarzają się różne
incydenty, np. złamanie
abstynencji przez pacjenta.
Wówczas jest on relegowany
z oddziału. Bywa, że pacjent
nie przestrzega regulaminu,
zachowanie jego odbiega od
norm panujących w oddziale,
np. gdy nie dba o codzienną higienę osobistą i inne (co
jest powodem nieporozumień między pacjentami).
My jako personel reagujemy
i pomagamy w rozwiązywaniu
tych problemów poprzez
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Powiatowego Szpitala im. Wł. Biegańskiego w Iławie

wsparcia i dyskrecji
dążenie do ich konstruktywnego rozstrzygnięcia, gdyż
zależy nam bardzo na prawidłowym procesie zdrowienia
naszych pacjentów.
W jakim wieku są pacjenci?
Czy może pani podać wiek
najmłodszego i najstarszego,
którego pani pamięta?
- Wiek pacjentów jest zróżnicowany, od 20 do 65 lat.
Najstarszy pacjent , który
był skierowany na terapię
miał 70 lat, a najmłodszy 19.
Czy jest więcej kobiet
czy mężczyzn?
- Jest więcej mężczyzn niż
kobiet w oddziale. Aktualnie
mamy w terapii 7 kobiet na
34 pacjentów, ale bywa, że
jest ich więcej.
Czy często spotyka się sytuacje, że osoba pijąca, chora,
obwinia kogoś z rodziny np.
żonę, męża o to, że pije?
— To jest nagminne. Trzeba sobie uświadomić, że osoba pijąca – alkoholik, pije
wyłącznie dlatego, że jest
uzależniona i broni się przed
zagrażającymi piciu treści,
by mieć komfort picia. Zmienia to co jest : np. poprzez
zaprzeczanie i minimalizowanie własnego uzależnienia, racjonalizowanie – czyli
usprawiedliwianie i wyjaśnianie przyczyn picia „Gdybym
nie wypił na imieninach, solenizant obraziłby się”, Obwinianie – zrzucanie odpowiedzialności za picie na innych
„Koledzy mnie namówili”
Intelektualizowanie – traktowanie spraw związanych
z alkoholem nie osobiście
lecz ogólnikowo „Każdy pije”,
zmienia to co było :np. przez
koloryzowanie wspomnień
alkoholowych, zapominanie
o przykrych konsekwencjach
picia zmienia to co będzie:
np. przez marzenia i snucie
iluzorycznych planów na
przyszłość po to, żeby uciec
od rzeczywistych problemów
np. mówi do żony „wiesz
kiedyś zabiorę się za remont
domu”. I tu osoba uzależniona nie mówi konkretnie kiedy
– tylko kiedyś. Dzieje się to
dlatego, że poprzez picie ulega uszkodzeniu zdolność do

spostrzegania i osądu, co prowadzi do samouszkodzenia
i zagubienia w złudzeniach.
Zniekształcenia poznawcze
obejmują to, co uzależniony
myśli, widzi i słyszy.
Ile sal jest w oddziale, ilu
pacjentów możecie przyjąć?
— W oddziale jest pięć sal
6-osobowych oraz jedna sala
4-osobowa. Oddział może
przyjąć tylko 34 osoby, bo tyloma łóżkami dysponujemy.
Do terapii są także trzy sale
terapeutyczne, trzy gabinety
terapeutyczne, a na niższej
kondygnacji znajdują się
jeszcze – sala ćwiczeń, w której jest atlas do ćwiczeń oraz
stół do tenisa, sala malarska,
sala relaksacyjna i mała sala
terapeutyczna. Ponadto za
zewnątrz budynku mamy
piękne patio, z którego pacjenci podczas przerw, chętnie korzystają. Po tym jak
ponad 4 lata temu oddział
przeszedł gruntowny remont
posiadamy w oddziale także
specjalistyczną kabiną dla
palaczy. Jest to miejsce stworzone specjalnie dla palących
pacjentów, w którym usuwany
jest dym i oczyszczane powietrze. W ten sposób zapewniona jest skuteczna ochrona
przed biernym zaciąganiem
się dymem przez pozostałe
osoby. Z kabiny pacjenci bardzo intensywnie korzystają.
Jak liczebny jest personel?
- Zatrudnionych w oddziale jest dwóch specjalistów
psychoterapii uzależnień,
dwóch instruktorów terapii
uzależnień i jeden młodszy
asystent w trakcie specjalizacji. Jest także jeden lekarz
psychiatra, sześć pielęgniarek
i jeden pracownik socjalny
i psycholog.
Czy przez cały rok jest obłożenie w oddziale, jeśli nie to
co jest czynnikiem kształtującym? Mówi się, że pory
roku maja wpływ na stan
psychiczny a co za tym idzie
nastawienie na picie…
- Obłożenie w oddziale zazwyczaj się zmniejsza
w okresach przedświątecznych - Boże Narodzenie czy
też Wielkanoc. Niekoniecznie

pory roku mają na to wpływ.
Aktualnie mamy okres letni
i wszystkie łóżka są zajęte.
Wiele też zależy od determinacji rodziny, która podejmuje kroki w kierunku leczenia
członka rodziny i do końca
podtrzymuje decyzję, nie daje
się zmanipulować i wycofać.
Są też pacjenci tzw. dobrowolni, którzy sami zabiegają
o miejsce w oddziale z uwagi
na negatywne konsekwencje
swojego picia. Pora roku nie
ma w tych sytuacja większego znaczenia.
Kiedy pacjent opuszcza
oddział, jakie dostaje
zalecenia, oprócz trzeźwości
oczywiście? Pytam o terapię
grupową lub indywidualną,
kluby AA itd.
— Każdy pacjent po zakończeniu 8-tygodniowej terapii
otrzymuje zalecenia.
Bezwzględne utrzymanie
abstynencji od alkoholu i innych środków psychoaktywnych; wskazanie kontynuowania leczenia w Poradni Terapii
Uzależnień, którą oczywiście
posiadamy w naszym Szpitalu (szczegółowe informacje na temat przyjęcia do
poradni można uzyskać pod
numerem telefonu 89 644
97 41 lub osobiście); udział
w mitingach grupy AA raz
w tygodniu oraz udział w zjazdach absolwentów w Oddziale
Terapii Uzależnienia od Alkoholu naszego Szpitala, w każdy pierwszy piątek miesiąca
o godz. 16:00. Jest to opieka
poszpitalna tzw. after-care,
której celem jest budowanie
sieci wsparcia oraz treningi
umiejętności społecznych,
a także rozpoznawanie i zapobieganie nawrotom choroby,
które są prowadzone przez
terapeutów oddziału.
Pacjentom, którzy zmagają
się z problemem uzależnienia od alkoholu zapewniamy w naszym Szpitalu kompleksową opiekę, stacjonarną
w oddziale, ambulatoryjną
i poszpitalną w poradni oraz
poszpitalną w formie mitingów AA i zjazdów absolwentów w oddziale.
www.powiat-ilawski (M. Rogatty)
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KONTAKT
Gabinet Kierownika:
(89) 644 97 39
Punkt Pielęgniarski:
(89) 644 97 37
Terapeuci: (89) 644 97 38
E-mail:
kancelaria@szpital.ilawa.pl
Personel zatrudniony
w Oddziale Terapii Uzależnienia
od Alkoholu Powiatowego
Szpitala w Iławie:
- Iwona Śliwińska - Kierownik
oddziału, specjalista
psychoterapii uzależnień
- Sylwia Nowacka - specjalista
psychoterapii uzależnień
- Łucja Wieczorek
- Instruktor Terapii Uzależnień
- Grażyna Wysocka
- Instruktor Terapii Uzależnień
- Ewa Kacperska - młodszy
asystent w trakcie procesu
kształcenia w zakresie specjalisty
psychoterapii uzależnień
- Hanna Szewczyk - lek. med.
Specjalista Psychiatra
- Elżbieta Gutkowska
- sekretarka medyczna.
Personel pielęgniarski:
- Henryka Kordan - p.o.
Pielęgniarka Oddziałowa
- Bogusława Zagrodzka
- pielęgniarka
- Jadwiga Majewska
- pielęgniarka
- Elżbieta Zielińska
- pielęgniarka
- Mariola Malinowska
- pielęgniarka
- Ewa Szaniawska
- pielęgniarka
- Monika Sliziewicz
- pracownik socjalny.

STATYSTYKI – LIPIEC 2019
*** Liczby leczonych na oddziałach:
Oddział Chorób Wewnętrznych – około 110
Oddział Pediatryczny – około 70
Oddział Chirurgii Ogólnej – około 120
Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej – około 100
Oddział Ginekologiczno-Położniczy z Pododdziałem Neonatologicznym
– ponad 230
Oddział Neurologiczny – około 60
Oddział Udarowy – ponad 40
Oddział Psychiatrii – około 90
Oddział Terapii Uzależnienia od Alkoholu – ponad 50
Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii – około 11
Oddział Rehabilitacyjny z Pododdziałem Rehabilitacji Neurologicznej –
prawie 30
Oddział Rehabilitacji Kardiologicznej – około 14
Oddział Okulistyczny Jednego Dnia – około 40
Szpitalny Oddział Ratunkowy (SOR) – około 995.
*** ZABIEGI – LIPIEC 2019:
Zabiegi operacyjne – około 160
Porody ogółem – ponad 50
Endoprotezy – około 17
Zabiegi endoskopowe (gastroskopia i kolonoskopia) – prawie 400
Zespoły Ratownictwa Medycznego – zespoły podstawowe (ponad 500)
i specjalistyczny (około 140).
Nocna i Świąteczna Opieka Zdrowotna (Ambulatorium) – około 1200.
*** PORADNIE – LIPIEC 2019 (wizyty):
Neurologiczna – ponad 150
Gruźlicy i Chorób Płuc – prawie 300
Ginekologiczna – ponad 650
Chirurgii Ogólnej – ponad 530
Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej – ponad 1400
Preluksacyjna – ponad 60
Okulistyczna – ponad 220
Laryngologiczna – prawie 600
Logopedyczna – ponad 50
Urologiczna – ponad 300
Poradnia Zdrowia Psychicznego – ponad 200
Terapii Uzależnień od Alkoholu – ponad 220
Paliatywna – ponad 100
Hospicja Domowe – około 14
Poradnia Rehabilitacyjna – około 90
Świadczenia Dzienne Psychiatryczne – około 7.
Razem: Prawie 5000 pacjentów.

Nowe metody diagnostyczne w Powiatowym Szpitalu w Iławie
Powiatowy Szpital w Iławie
jest jednym z kilku szpitali
w kraju, który został wyposażony w nowoczesną aplikację do wielofunkcyjnego
systemu radiograﬁi cyfrowej. Tomosynteza, bo o niej
mowa, jest nową metodą
przestrzennego obrazowania
struktur z wykorzystaniem
nie tomograﬁi komputerowej
tylko nowoczesnego oprogramowania w połączeniu z nowoczesnym sprzętem rentgenowskim.
W tomograﬁi komputerowej obraz uzyskiwany
jest poprzez wielokrotne
naświetlenie pacjenta przy

spiralnym ruchu lampy rentgenowskiej. Naświetlane są
wszystkie narządy w obrębie
przestrzeni spirali. Tomosynteza będąca wycinkiem koła
15-300 pozwala na uzyskanie obrazu przestrzennego,
ograniczonego jedynie do
interesującego nas fragmentu ciała, bez niepotrzebnego
naświetlania np. drugiego
stawu biodrowego czy barkowego. Dodatkowo, z racji
rozdzielczości, z powodzeniem wykorzystuje się tomosyntezę do diagnostyki
drobnych struktur kostnych
np. w RZS (reumatoidalnym
zapaleniu stawów). Oprócz

kości tomosynteza uwidacznia struktury miękkotkankowe np. zakontraktowany
moczowód z obecnym w jego
świetle kamieniem. Może
pokazać też czy oskrzela
w objętym niedodmą miąższu płucnym są powietrzne czy też nie. Jak każda
metoda tomosynteza ma
swoje ograniczenia, jednak
w pewnych przypadkach
stanowi jedyną alternatywę
dla badań tomograﬁcznych
pozwalając unikać znacznie
większej dawki promieniowania rentgenowskiego.
Źródło: Powiatowy Szpital
im. Wł. Biegańskiego w Iławie
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AKTUALNOŚCI Z GMINY IŁAWA
Na zdjęciu Wójt Gminy Iława Krzysztof Harmaciński i właściciel firmy
Kambruk Wojciech Laskowski
Powstanie Nowa Droga Nowa
Wieś – Kamień Duży
26 lipca br. Wójt Gminy Iława Krzysztof Harmaciński
podpisał umowę dotyczącą
przebudowy drogi gminnej
Nowa Wieś-Kamień Duży.
Wykonawcą inwestycji będzie
właściciel Firmy Kambruk
Wojciech Laskowski.
W ramach zadania przebudowana zostanie droga wraz
z przepustem. Powstanie również chodnik i zagospodarowane zostanie pobocze. Ta droga
, na przełomie 2017 i 2018
roku, była przez kilka miesięcy
podtopiona. Jej przebudowa
pozwoli na uniknięcie w przyszłości podobnych sytuacji.
Wartość inwestycji to prawie
2 miliony złotych. Gmina pozyskała na ten cel doﬁnansowanie z Ministerstwa Spraw
Wewnętrznych i Administracji w ramach podziału środków na usuwaniu skutków
klęsk żywiołowych w kwocie
1.559.806 zł.
Planowany termin ukończenia inwestycji ustalono na 15
listopada br.
Ścieżka rowerowa już otwarta
W piątek, 9 sierpnia w Kamieniu Małym miała miejsce
uroczystość otwarcia ścieżki
rowerowej łączącej Kamień
Mały z Iławą. Jest to realizacja zadania wynikająca z porozumienia międzygminnego
dwóch samorządów: gminy
i miasta Iława. Gmina Iława
zbudowała ścieżkę leżącą w jej
granicach administracyjnych,

a w następnym etapie miasto
wybuduje ścieżkę w swoich.
Na uroczystości pojawili się
zaproszeni goście. Marszałka
województwa reprezentowała Anna Nakielska Zastępca
Dyrektora
Departamentu
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Wśród
zaproszonych gości znaleźli
się również: Przewodnicząca
Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego Bernadeta Hordejuk, Zastępca
Starosty Iławskiego Marek
Polański, pracownicy Stowarzyszenia Łączy Nas Kanał
Elbląski LGD, Prezes Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju
Sołectwa Wola Kamieńska
Beata Grzechnik, radni i sołtysi
Gminy Iława oraz wykonaw-

ca inwestycji właściciel ﬁrmy
UNIB Daniel Wygonowski.
Na początku uroczystości
Wójt Gminy Iława Krzysztof
Harmaciński powitał przybyłych gości i wręczył podziękowania dla wszystkim zaangażowanym w inwestycję
osobom. Uroczystego poświęcenia nowopowstałej ścieżki
rowerowej dokonał Ks. Kan.
Jarosław Hossa.
W ramach projektu powstała ścieżka rowerowa o długości 2 221 metrów łącząca
Iławę z Kamieniem Małym.
Zainstalowany został również
nowoczesny system oświetlenia, w którego skład weszło
75 punktów świetlnych LED.
Pozwoli to na oszczędność
energii, gdyż oświetlenie uruchamiane jest przez poruszającego się po ścieżce rowerzystę
za pomocą czujników ruchu.
Doﬁnansowanie na realizację projektu z programu RPO
Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 20142020 wyniosło ponad 965 tysięcy, a jego całkowita wartość
to 1 935.127,45 zł.
Nowa ścieżka z pewnością
przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa tej części gminy
i zwiększy jej potencjał turystyczny.
Kwiry mają nową plażę
Tego samego dnia została oﬁcjalnie zaprezentowana nowa

Na zdjęciu od lewej Aleksandra Baranik ze Stowarzyszenia na Rzecz
Rozwoju Sołectwa Wola Kamieńska, Z-ca Starosty Powiatu Iławskiego
Marek Polański, Prezes Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Sołectwa
Wola Kamieńska Beata Grzechnik, Wójt Gminy Iława Krzysztof Harmaciński, Przewodnicząca Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego
Bernadeta Hordejuk oraz Anna Nakielska Zastępca Dyrektora Departamentu Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Nowa plaża w Kwirach, sołectwo Wola Kamieńska
plaża w Kwirach w sołectwie
Wola Kamieńska. Inwestycję
zrealizowało Stowarzyszenie na
Rzecz Rozwoju Sołectwa Wola
Kamieńska. Stowarzyszenie
pozyskało na ten cel doﬁnansowanie w ramach PROW na lata
2014-2020 w wysokości 47.402
zł, a wartość całej inwestycji to
49.901 zł.
W ramach projektu zostało
zbudowane zejście na plażę,
palisada zabezpieczająca, elementy małej architektury oraz
został dowieziony piasek.
Jesteśmy pewni, że nowa
plaża będzie ulubionym miejscem rekreacji i wypoczynku
dla mieszkańców sołectwa
i turystów.
22. Spotkania z Folklorem
Szałkowo 2019 już za nami...
W upalną niedzielę 28 lipca, mieszkańcy Szałkowa,
okolicznych wsi, Iławy, a także liczni turyści mieli okazję
oglądać, słuchać i podziwiać
zespoły folklorystyczne z województwa warmińsko-mazurskiego na odbywającym się
już po raz 22 Festiwalu „Spotkania z Folklorem”. Mimo wysokiej temperatury atrakcyjna
formuła imprezy przyciągnęła
do Szałkowa dużą grupą fanów ludowego grania.
Uroczystego otwarcia dokonał Wójt Gminy Iława
Krzysztof Harmaciński wraz
ze Starostą Powiatu iławskiego Bartoszem Bielawskim,
zastępcą sołtysa Szałkowa
Sławomirem Owsiejko oraz
członkiem Stowarzyszenia
Przyjaciół Szałkowa Markiem

Fojutem. Głos zabrał również
Mer Gminy Pagegiai z Litwy
Vaidas Bendaravicius, który
wymienił się z Wójtem Harmacińskim okolicznościowymi podarunkami z okazji 15.
rocznicy współpracy partnerskiej pomiędzy gminami Iława
i Pagegiai.
Podczas festiwalu odbył się
wspólny minikoncert zespołów Kamana z Litwy, Dzieci
Ziemi Iławskiej oraz Gosposie.
Entuzjastycznie został również
przyjęty zatańczony wspólnie
z naszymi przyjaciółmi z Litwy
tradycyjny, polski Polonez.
Na Festiwalu wystąpiły
zespoły: „Kamana” z Litwy,
„Gosposie”, „Dzieci Ziemi Iławskiej”, „Pomerania”,
„Ostródzianie”, „Kalina”, „Morawa”, „Anibabki”, „Lelija”,
„Kosejder”, „Moderator”, „Legenda” „Dybzaki”, „Wesołe
Kumoszki”, „Suse”oraz „Sami
Swoi”. Każdy zespół biorący
udział w przeglądzie otrzymał
pamiątkowy dyplom oraz płaskorzeźbę (tzw. Laseczniankę).
Natomiast gwiazdą wieczoru
był zespół „Horpyna”.

Przeglądowi towarzyszyły
warsztaty rzeźbiarskie, które
cieszyły się bardzo dużym powodzeniem, nie tylko wśród
najmłodszych. Spośród licznych atrakcji nie zabrakło
również: kramów z rękodziełem artystycznym, „swojskiego jadła”, kiermaszu z ciastami,
gier i zabaw dla dzieci i dorosłych.
Organizatorami Festiwalu
byli: Gmina Iława, Starostwo
Powiatowe w Iławie, Stowarzyszenie Przyjaciół Szałkowa
„Agro-Tur”, Gminny Ośrodek Kultury w Lasecznie,
Rada Sołecka Wsi Szałkowo
oraz Koło Gospodyń Wiejskich Szałkowo.
Poznajmy folklor naszych
narodów
Tegoroczny XXII Festiwal
Folklorystyczny pn. „Spotkania z folklorem” został poprzedzony konferencją (26
lipca) pn. „Poznajmy folklor
naszych narodów” i warsztatami wokalno-tanecznymi pn.
„Na ludową nutkę”, w których
uczestniczyły zespoły z naszej
gminy („Gosposie”, „Dzieci
Ziemi Iławskiej”, „Morawa”)
i zaprzyjaźnionej gminy litewskiej Pagegiai (zespół „Kamana”).
Zarówno konferencja, jak
i warsztaty odbywały się w ramach projektu „Muzyka bez
granic- kultura i tradycja gmin
partnerskich: Gminy Iława
i Gminy Pagegiai- Litwa”współﬁnansowanego ze środków Samorządu Województwa
Warmińsko-Mazurskiego”.
Zajęcia prowadziła dyrektor
GOK Grażyna Piękos, przy
akompaniamencie Michała Stadnickiego.

ŻYCIE POWIATU IŁAWSKIEGO

Wspólny program artystyczny zaprezentowany podczas XXII Spotkań
z Folklorem w Szałkowie
Powstały program artystyczny został zaprezentowany na
XXII Spotkaniach z Folklorem. Uczestnicy projektu
wspólnie wykonali m.in. piosenkę „Szła Dzieweczka do
laseczka” po polsku i litewsku
oraz został zatańczony tradycyjny polski taniec „Polonez”.
Piknik Rodzinny W Szymbarku
18 sierpnia odbył się piknik rodzinny na podzamczu
w Szymbarku, połączony
z poprojektową wystawą fotograﬁczną pn. „Historia mojej
miejscowości w pamięci i w fotograﬁi” w ramach Programu
„Równać Szanse 2018”. Celem
projektu była aktywizacja społeczno-kulturalna młodzieży,
zdobycie wiedzy historycznej
na temat własnej miejscowości poprzez zacieśnienie więzi
międzypokoleniowych z seniorami, mieszkańcami Szymbarka, wykorzystanie wizerunku
czternastowiecznego zamku
do budowy marki wsi Szymbark jako wsi zabytkowej i integracja środowiska lokalnego.
Aby osiągnąć cel projektu młodzież z Szymbarka,
Kamionki i Starzykowa, po
wprowadzających warsztatach dziennikarskich, historycznych,
fotograﬁcznych
i plastycznych podjęła szereg
działań. Nawiązała współpracę z lokalnymi miłośnikami
historii. Dotarła do materia-

łów źródłowych dotyczących
miejscowości (teksty pisane,
zdjęcia). Z panią Eryką Lasch
przeprowadziła wywiad dotyczący losów wsi i zamku
w Szymbarku oraz losów ludzi
mieszkających na tym terenie.
Następnie na podstawie zebranych informacji, z przeprowadzonego wywiadu, zebranych
i wykonanych zdjęć, wycinków
z prasy lokalnej opracowała
i wydała album historyczno
– fotograﬁczny. Pomysłodawczynią projektu jest Grażyna
Piękos – dyrektor Gminnego
Ośrodka Kultury w Lasecznie,
a koordynatorem projektu był
Arkadiusz Osiakowski – pracownik Gminnego Ośrodka
Kultury w Lasecznie. Grupą realizującą projekt była
młodzież w wieku 13-17 lat.
Uczestnicy imprezy mogli
podziwiać efekt zajęć projektowych – wystawę zdjęć
historycznych oraz powstały
album, a osoby szczególnie zaangażowane w działania prowadzące do tego wydarzenia
zostały uhonorowane na scenie. W trakcie imprezy głos zabrał obecny właściciel zamku
w Szymbarku, Pan Grzegorz
Słyszyk, który przedstawił plany związane z zamkiem oraz
współpracą z lokalną społecznością. W wyjątkowej, zamkowej atmosferze odbyły się
prezentacje w wykonaniu historycznej grupy rekonstruk-
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Imprezę zakończyła zabawa
taneczna w plenerze.

Dożynki Parafialne w Wikielcu
cyjnej z Malborka – członkowie grupy w stylizacjach
epokowych przybliżali sposób
życia i zwyczaje średniowieczne np. ubiór, kuchnia, zajęcia,
zabawy itp.
Organizatorzy zapewnili
wiele atrakcji w postaci koncertu przebojów polskiej piosenki z udziałem publiczności pn. „Piosenki z dawnych
lat”, rodzinnych gier i zabaw,
pysznego poczęstunku, kramów, paintball’a oraz zabawy
tanecznej się do późnych godzin wieczornych. W imprezie
zorganizowanej przez Sołtys
Szymbarka Bożenę Majewską
wraz z radą sołecką, Gminny
Ośrodek Kultury w Lasecznie
oraz KGW Szymbark brali
udział oﬁcjalni goście – Przewodnicząca Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego Bernadeta Hordejuk,
Wójt Gminy Iława Krzysztof
Harmaciński, Zastępca Wójta
Andrzej Brach,
Przewodniczący Rady Miasta
Iławy Michał
Młotek, radni
i sołtysi oraz
liczni
goście
terenu Gminy
Iława i okolic.
Impreza
na
podzamczu cieszyła się
wielkim zainteresowaniem
odbiorców, co
skłania do snucia dalszych planów do organizacji tego typu
imprez kulturalnych. Organizatorzy dziękują
wszystkim, którzy bezinteresownie pomogli
w organizacji tej
imprezy. Szczególne podziękowania kierujemy do Pana

Grzegorza Słyszyka za udostępnienie terenu podzamcza.
Dożynki Parafialne w Wikielcu
W sobotę (17.08) Paraﬁalne
Święto Plonów obchodziło
sołectwo Wikielec. Obchody
rozpoczęły się tradycyjną mszą
polową. Następnie przybyłych
gości powitał Wójt Gminy Iława Krzysztof Harmaciński.
Podczas dożynek 30-lecie
posługi kapłańskiej obchodził
Ks. Kan. Mirosław Pyzio. Z tej
okazji wraz z życzeniami otrzymał od Wójta Harmacińskiego
pamiątkową statuetkę.
Po części oﬁcjalnej przyszła
pora na zabawę. Na przybyłych mieszkańców i gości
czekał atrakcyjny program
kulturalno-rozrywkowy. Jako
pierwszy na scenie zaprezentował się Karol Drzewoszewski. Następnie wystąpił zespół
„Morawa” oraz zespół „Nagła
Zmiana Klimatu”.

Piknik Rodzinny w Tynwałdzie
W minioną sobotę 24 sierpnia Gminny Ośrodek Kultury
w Lasecznie we współpracy
z Rada Sołecką Tynwałdu,
OSP i KGW Tynwałd zorganizował „Piknik rodzinny”.
Rozpoczęcia imprezy dokonała Grażyna Piękos, dyrektor
GOK w towarzystwie sołtys
Danuty Nowickiej.
W części artystycznej zaprezentowała się Grażyna Piękos
z piosenkami polskimi oraz
zaproszony gość Jacek „Elvis”
Dymek, który przedstawił repertuar Elvisa Presleya, Roya
Orbisona, Paula Anki, a także
polskich wykonawców.
Dożynki Parafialne w Woli
Kamieńskiej
W słoneczną niedzielę, 25
sierpnia Gminny Ośrodek
Kultury w Lasecznie we współpracy z Sołtys Beatą Grzechnik, Radą Sołecką Wola Ka-
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mieńska, Stowarzyszeniem na
Rzecz Rozwoju Woli Kamieńskiej i Paraﬁą pw. Św. Andrzeja
Boboli zorganizowali Dożynki Paraﬁalne.
Po uroczystej Mszy św. którą
celebrował proboszcz Ks. Kan.
Jarosław Hossa, otwarcia imprezy dokonała Grażyna Piękos, dyrektor GOK w towarzystwie sołtys Beaty Grzechnik.
Głos zabrali również zaproszeni goście: Wójt Gminy Iława Krzysztof Harmaciński oraz
Bernadeta Hordejuk Przewodnicząca Sejmiku Województwa
Warmińsko-Mazurskiego.
W części artystycznej zaprezentował się Zespół Morawa
z piosenkami folkowymi w języku czeskim, greckim i polskim.
Gminny Ośrodek Kultury
animował gry i zabawy, w których chętnie uczestniczyły
dzieci. Gwiazdą imprezy dożynkowej był zespół ,,Solid
Rock” grający covery utworów z repertuaru zespołu
,,Dire Straits”.
Tekst i zdjęcia: Robert Jankowski, UG Iława
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Eugeniusz Dembek, samorządowie
K

Skromne życie to jego wybór
Nie można o nim powiedzieć, że jest skromny, choć
na pewno, że skromnie żyje,
z wyboru. Jak mówi zna
swoją wartość i wie co to jest
służba społeczeństwu. Wydeptuje ścieżki w ważnych
dla ludzi sprawach, nie odpuszcza dopóki temat nie jest
wyjaśniony. To są dziesiątki
jak nie setki spraw. Ceni
w sobie myślenie perspektywiczne. Jak mówi często
radni podejmują decyzje tu
i teraz, a on owszem tu, ale
zawsze też z myślą o następnej dekadzie lub dwóch. Nie

Fot. Magdalena Rogatty

mu dorównać. Nigdy burmistrzem nie został, bo nie
był zainteresowany tę funkcją. Jednak w tamtym czasie
mieszkańcy widzieli go jako
burmistrza miasta.

Życie samorządowca rozpoczął w 2002 r., kiedy pierwszy raz został wybrany na radnego miejskiego w Iławie
dba o luksusy, od wielu lat
własnoręcznie remontuje
dom rodzinny. Jego największy życiowy sukces to, jak
mówi jego cztery córki, które
są mądrymi, wykształconymi
i myślącymi samodzielnie kobietami. I to jest jego duma!

Rambo i Supermen
Na przestrzeni ostatnich
16 lat media poświęcały
wiele uwagi Eugeniuszowi
Dembkowi, zwłaszcza kiedy
mówiło się, że byłby dobrym
kandydatem na burmistrza
Iławy, a był to rok 2006.

Fot. Arch. prywatne

iedy szukałam w sieci
informacji o Eugeniuszu Dembku, który
już 16 lat jest samorządowcem – najpierw trzy kadencje
jako radny miejski w Iławie,
a aktualnie radny powiatowy
drugiej kadencji, znalazłam
taki oto wpisy: „Gdyby nie
on ratusz miałby nas gdzieś”
i drugi „Odpowiednik Leppera, ale jemu naprawdę
zależy na Iławie”. I te opisy
dają pewien obraz radnego
Dembka. Uczciwy do bólu,
zadaniowiec, blisko ludzi i ich
realnych problemów. Miasto
przemierza rowerem lub pieszo. Jazda samochodem nie
sprawia mu przyjemności,
bo ma problemy z choroba
lokomocyjną. Jest tzw. pewniakiem w każdych wyborach od 2002 r., kiedy został
wybrany po raz pierwszy na
radnego, bez względu z jakich
list startuje i z którego miejsca, ludzie go po prostu wybierają. Przy czym trzeba jasno powiedzieć, że Eugeniusz
Dembek nie prowadzi aktywnych kampanii wyborczych,
nie organizuje specjalnych
spotkań, a mimo to ponad
500 głosów ma jak w banku.
I z tym wynikiem należy się
liczyć, bo są to realne głosy,
mieszkańców, którzy stoją
za nim murem, a on za nimi.
Wiedzą o tym dobrze samorządowcy i wielu chciałoby
mieć radnego Dembka u siebie na listach. On jednak nie
jest do „kupienia”, przyciąga
go jedynie idea, uczciwość
i służba.

Eugeniusz Dembek jako młody maszynista

Młodsi czytelnicy być może
tego nie pamiętają, ale tak
było. Był bohaterem papierowych wydań, robiono fotomontaże z jego udziałem, był
m.in. Rambo, Supermenem.
Popularnością, jak i poparciem, nikt nie był w stanie

Szkoła to była prawdziwa
lekcja życia
Historia Eugeniusza Dembka rozpoczęła się jednak nie
w ławach rady miejskiej w Iławie, ale małej miejscowości
Wonna w gminie Biskupiec,
powiat nowomiejskim, gdzie
się urodził w 1955 roku. Było
ich siedmioro, sześciu chłopaków i jedna siostra. Eugeniusz
najstarszy. Mama bardzo szybko zorientowała się, że mały
Gienio lubi majsterkować,
a szczególnie interesowała go
elektryczność. Stąd wpadła na
pomysł żeby syn poszedł do
Zespołu Szkół Elektrycznych
w Lubawie (szkoła wówczas
miała renomę). Był jednym
z lepszych uczniów, poza tym
lubił się uczyć, co zostało mu
do dziś. Ma takie słynne powiedzonko, że gdyby sprawy
jego edukacji potoczyły się
inaczej, dziś byłby profesorem. Szkoła to była prawdziwa lekcja życia. Przez pierwsze dwa miesiące mieszkał
w internacie, jednak nastąpił
kryzys w domu i był potrzebny na miejscu, do pomocy
w gospodarce. Przez kolejne
długie miesiące dojeżdżał do

W wojsku prowadził bardzo aktywne życie sportowca – szczególnie
lubił lekkoatletykę, w której był świetny

szkoły. Najpierw około 5 km
z Wonny, pieszo lub rowerem,
potem pociągiem towarowo-osobowym do Jamielnika,
stamtąd do Iławy, tam przesiadka do Lubawy. Zazwyczaj
o 10 pojawiał się na lekcjach,
co oznacza, że był notorycznie
spóźniony. Szkołę ukończył
z dobrym wynikiem i miał
apetyt na dalszą edukację.
Ruszył do Gdańska, gdzie
podjął prace jako elektromonter okrętowy w „Stoczni
Północnej”. Dlaczego aż tam?
Dlatego, że przy okazji pracy gwarantowano
naukę
w technikum okrętowym. Nic
ze sprawy nie wyszło, gdyż
do technikum przyjęto tylko
jednego chłopaka, a Gienek
mimo drugiego wyniku, nie
dostał się. Rozczarowany
przyjechał do domu i podjął
pracę w PKP Iława. Najpierw
pracował w warsztacie przy
naprawach lokomotyw, potem
jako pomocnik maszynisty, aż
w końcu jako samodzielny maszynista (kurs ukończył w 1978
r.). W trakcie pracy był także
w wojsku (w latach 1975-76).
Szkoła wciąż świtała w jego
głowie. I tu napotkał niestety
na kolejne trudności. Jego
ówczesny naczelnik, Józef
Nydza, nie zgodził się na to,
żeby kontynuował naukę –
takie były czasy. Był rok 1980.
Eugeniusz Dembek nie próżnował. W tym samym roku

Eugeniusz Dembek w wojsku

ŻYCIE POWIATU IŁAWSKIEGO

30.08.2019

NASI SAMORZĄDOWCY

13

c z krwi i kości
Rok 1980. Ślub Danuty i Eugeniusza Dembek

Eugeniusz Dembek z rodziną, z żoną Danutą i córkami: Magdą, Moniką, Marleną i Joasią. Rok 1995
ożenił się i na świat przychodziły dzieci. W 1981 r. pierwsza
córka Magda, 82 r. Monika,
85 r. – Marlena a w 1990 r. –
Asia. Rodzina się powiększała, obowiązków przybywało,
ale nauka wciąż była jego
oczkiem w głowie. W 1986 r.
Eugeniusz Dembek rozpoczął
naukę, którą lubił i szła mu
lekko, w Technikum Trakcji
Elektrycznej w Bydgoszczy.
Przez 3 kolejne lata uczył się,
wychowywał dzieci i pracował.
Nie opuścił ani jednych zajęć!
Dziś wspomina, że wahał się,
czy podchodzić do matury.
W końcu został zmotywowany i okazało się, że zdał ją jako

jedyny w klasie. Marzyła mu
się Politechnika, a konkretnie kierunek elektrotechnika.
Złożył papiery w Warszawie,
zaproponowano mu kierunek transport, bo były wolne
miejsca. Stawiał wszystko na
jedną kartę. Zrezygnował. Rok
później składa papiery na Politechnice Gdańskiej i tam dostaje się na elektromechanikę.
Pod koniec I semestru okazało
się jednak, że poległ na rysunku technicznym, bo jak przyznaje, mało czego tak bardzo
nie potraﬁ, jak rysować. Matematyka, ﬁzyka – owszem, ale
nie rysunek. „Dałem spokój” –
mówi dziś bez żalu.

Rok 2006. Eugeniusz Dembek w publikacjach prasowych wyłaniał się
w sondażach na lidera w wyborze na burmistrza Iławy

Skupił się na rodzinie
Skupił się na rodzinie, na
współwychowaniu
córek
i ich wykształceniu, co trzeba
przyznać udało się w stu procentach. Magda ukończyła ﬁlologie angielską i nauczanie
wczesnoszkolne, uczy języka,
Monika ukończyła agrobiznes w rolnictwie oraz ekonomię, Marlena bioinżynierię
zwierząt, jako drugi kierunek
materiałoznawstwo, a jako
trzeci dietetykę. Najmłodsza córka Joasia rozpoczęła
naukę na Politechnice Gdańskiej, na wydziale chemii, ale
zmieniła plany i w ﬁnale jest
lekarzem weterynarii.

Eugeniusz Dembek jako Rambo.
Publikacja prasowa

– Sukcesy na arenie wojewódzkiej – był laureatem Plebiscytu „Gazety Olsztyńskiej” i „Dziennika
Elbląskiego” na Najpopularniejszego Samorządowca Regionu
Przygoda z samorządem?
Na poważnie rozpoczęła się
w 2002 roku, kiedy to Eugeniusz Dembek został wybrany na radnego miejskiego
w Iławie. Startował wówczas
z listy SLD, a zgłosiła go Rada
Maszynistów. Był nim przez
trzy kadencje. Burmistrzami
byli wtedy Jarosław Maśkiewicz i Włodzimierz Ptasznik.
Radny próbował swoich sił
jeszcze przez 2002 rokiem.
Startował na radnego w 1994
roku, ale zabrakło mu dosłownie 2-3 głosów. Później
w 1998 roku ponownie Rada
Maszynistów zgłosiła jego
kandydaturę, ale tym razem
do rady powiatu, bez powodzenia. Zaangażowanie
w sprawy mieszkańców Eugeniusza Dembka i chęć działania na ich rzecz poskutkowały późniejszym wyborem
na radnego, co trwa do dziś.
Dużą zmianą w życiu Eugeniusza Dembka był start do
Rady Powiatu Iławskiego,
a nie do Rady Miasta Iława.
Skąd ta decyzja? Postanowił
sobie bowiem, po osobistych
problemach zdrowotnych, że

priorytetem będzie dla niego
służba zdrowia i Powiatowy
Szpital im. Wł. Biegańskiego
w Iławie. Czy dziś po 16 latach jest zadowolony ze swojej pracy na rzecz mieszkańców? - Mogę powiedzieć, że
jestem usatysfakcjonowany
pracą radnego, choć nie jest

to jeszcze czas na podsumowania, bo cały czas jestem
w grze. W 2015 roku przeszedłem na zasłużona emeryturę, ale mam mniej czasu niż
kiedyś. I taki stan rzeczy mi
odpowiada – podsumowuje
Eugeniusz Dembek.
www.powiat-ilawski.pl (M.Rogatty)

Eugeniusz Dembek jako Supermen – tak go widzieli wówczas
mieszkańcy miasta
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Od września nowe stawki za odpady

Zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej, od dnia 1 września
na terenie Gminy Susz wchodzą w życie, nowe,
wyższe opłaty za odbiór odpadów komunalnych.

O

d następnego miesiąca stawki kształtować się będą następująco: 17 zł miesięcznie od
osoby, segregującej śmieci
oraz 34 zł od mieszkańca,
który nie segreguje odpadów. Od września wzrosną
także opłaty za wywóz odpadów, pobierane od właścicieli nieruchomości niezamieszkanych. Tutaj stawka
jest pobierana za pojemnik i
będzie wynosić - w zależności od jego pojemności - od

57 zł do 400 zł w przypadku
odpadów zbieranych selektywnie i od 84 zł do 600 zł
w przypadku odpadów niesegregowanych.
Przyczyny nagłego wzrostu ceny odpadów leżą
poza suskim samorządem. To przede wszystkim wzrost opłaty za korzystanie ze środowiska,
tzw. opłaty marszałkowskiej, wzrost kosztów
zatrudnienia, załamanie
rynku recyklingu i słaby

popyt na surowce wtórne, a także konsekwencje
nowych, ogólnopolskich
uwarunkowań prawnych:
wprowadzonego rozporządzeniem Ministra Środowiska nowego system
segregacji odpadów na 5
frakcji oraz tzw. pożarowej
nowelizacji ustawy o odpadach. Skutek tych działań w postaci wzrostu cen
odbioru odpadów boleśnie
odczuwają dziś wszystkie
polskie samorządy.

Susz ma strzelnicę sportową!
Ogromne zainteresowanie
mieszkańców Susza towarzyszyło
otwarciu suskiej strzelnicy sportowej „Sokółka”, które odbyło się 24
sierpnia przy ul. Leśnej.

I

nicjatorzy uruchomienia
nowego obiektu sportowego na mapie naszego
miasta to Strzelecki Klub
Sportowy TIG oraz władze Gminy Susz. Strzelnica
stwarza możliwość używania
broni sportowej, myśliwskiej
i bojowej. Maksymalny dystans długości osi strzeleckiej to 370 metrów. To trzecia w naszym województwie
ponad 300-metrowa strzelnica sportowa.
Już uroczystość jej otwarcia była dla licznie zebranych mieszkańców Susza
pierwszy
praktycznym
sprawdzianem obiektu. Po
krótkiej części oficjalnej, zawierającej wystąpienia Burmistrza Susza Krzysztofa
Pietrzykowskiego i prezesa
Strzeleckiego Klubu Sportowego TIG Waldemara
Oscheji oraz przecięcie
wstęgi, przy ul. Leśnej zabrzmiały echa wystrzałów.
W pierwszej kolejności
stanowisko strzelnicze przetestowali Burmistrz Susza
oraz przewodniczący Rady
Miejskiej w Suszu Stanisław

Nowa poradnia ginekologiczna
Przypominamy, że Powiatowy Szpital w Iławie uruchomił
w Suszu Poradnię Położniczo-Ginekologiczną. Poradnia,
do skorzystania z usług której nie jest wymagane
skierowanie, znajduje się na I piętrze budynku suskiej
przychodni zdrowia, przy ul. Wybickiego 9.
W poradni przyjmuje lek. med. Wojciech Werner
– specjalista ginekologii i położnictwa oraz położna
Katarzyna Pułka.
Godziny przyjęć poradni:
- wtorek – w godz. 9.00 – 13.00;
- środa – 14.00 – 18.00;
- piątek – 11.30 – 15.30.

Blonkowski. Po nich broń,
pod nadzorem instruktorów
z SKS TIG traﬁała do chętnych, dorosłych mieszkańców
Susza. Z kolei dzieci próbowali swoich sił w strzelaniu z łuków i na strzelnicy dla dzieci

„NERF”. Kolejna okazja do
sprawdzenia suskiej strzelnicy nadarzy się już 8 września,
kiedy to SKS TIG organizuje
pierwsze zawody strzeleckie
na nowym obiekcie. Już teraz
serdecznie zapraszamy.

Rejestracja telefoniczna pod numerem:
55 278 72 30.
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Świetlica w Michałowie gotowa
Zakończyły się prace budowlane, związane z powstaniem
świetlicy wiejskiej w Michalowie. Inwestycja jest już na etapie
końcowych odbiorów przez upoważnione służby.

Nowy obiekt świetlicowy
to jako jednokondygnacyjny
budynek o łącznej powierzchni 135 m2. Oprócz głównej,
zbudowanej na planie pro-

stokąta sali świetlicowej o powierzchni 87 m2, w budynku
znajdą się także pomieszczenia sanitarne i szatniowe oraz
zaplecze kuchenne. Teren

Nowy asfalt na drodze w Emilianowie

Dwie suskie ulice z nową nawierzchnią

Kończy się jedna z ważniejszych inwestycji drogowych
Gminy Susz w 2019 roku,
czyli przebudowa drogi
w Emilianowie. Na wcześniej
gruntowym trakcie pojawiła
się asfaltowa nawierzchnia.
Nowa droga w Emilianowie ma 5 metrów szerokości i ponad 1,5 kilometra
długości. Oprócz zmiany
nawierzchni drogi na asfaltową na całej długości,
w zakresie inwestycji znalazła się również wymiana
dwóch przepustów drogowych. Dla poprawy bezpie-

Zakończyły się przebudowy
ulicy Słowackiego oraz fragmentu ulicy Prabuckiej wSuszu.
W ramach inwestycji na
ul. Słowackiego na długości 156 metrów powstała
jezdnia z kostki betonowej
o szerokości 5 – 6 metrów
i skrzyżowanie w formie ronda, a także dojścia i zjazdy do
budynków mieszkalnych oraz
nowe oznakowanie.
Celem przebudowy Słowackiego było przede wszystkim
zapewnienie dojazdu do zabudowy mieszkaniowej i poprawa
bezpieczeństwa ruchu pieszego

czeństwa ustawiono stalowe
bariery ochronne na łącznej
długości 48 mb.

Koszt robót w Emilianowie
to nieco ponad 1 mln 544
tys. zł.

w ciągu ulicy, ale także sprawne
odprowadzenie wód opadowych zjezdni. Dlatego wramach
kończącej się inwestycji zaprojektowano i wykonano także
upusty uliczne, podłączone do
sieci kanalizacji deszczowej.
Nowa nawierzchnia z kostki betonowej pojawiła się
również na fragmencie ul.
Prabuckiej, przy budynkach
o numerach od 37 do 45.
Wcześniej nawierzchnię tego
odcinka stanowiły płyty typu
Jomba, które teraz traﬁły na
gruntową drogę dojazdową
przy ul. 11-tego listopada.

wokół budynku jest ogrodzony, utwardzony i oświetlony.
Za budynkiem powstał także parking dla mieszkańców,
korzystających ze świetlicy.
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Moja kochana profesor…. Uczniowie wspominają śp. Barbarę Jadwigę

DAGMARA OMIECZYŃSKA-NASTAJ: Mam szczęście w życiu spotykać na
swojej drodze wspaniałych
nauczycieli.
Nauczycieli
uczących człowieczeństwa,
wrażliwości i szacunku dla
odmienności. Takim człowiekiem, nauczycielem, ale
przede wszystkim człowiekiem była Pani Profesor Jagoda Lewandowska. Można
powiedzieć, że byłą profesjonalistką w swojej pracy, ale
ja czułam to jako coś więcej.
To co nam przekazywała nie
było wyuczone i profesjonalne. Ona taka była. Okazywała
nam szacunek w naszej młodzieńczej potrzebie bycia na
„nie”, którą potraﬁła przekuć
w zainteresowanie nami i naszymi poglądami. Widziała
w nas młodych i godnych
zainteresowania ludzi. Co
za tym szło, ceniła swobodę
myśli, promowała nasze poglądy i nagradzała je. Nie ciekawiły jej prace odtwórcze, „
grzeczne”, wręcz przeciwnie.
Lubiła, gdy byliśmy odważni
w wyrażaniu opinii, gdy były
to nasze własne poglądy i gdy
ładnie je formowaliśmy. „Tudzież”’ aczkolwiek”, „gwoli
przypomnienia” nawet gdy
to piszę, widzę Ją. Wyprostowaną, z nienaganną dykcją, adekwatną mową ciała,
mówiącą z pasją, szukającą
głębi w czytanych utworach
i w naszych umysłach.
Pani Profesor była wymagająca…. Tak. Wymagała od nas
prawdziwości i zaangażowania, a było to właśnie to, czego pragnęliśmy najbardziej
mając 16 lat i dojrzewając.
Pozwalała nam i pomagała
szukać własnej tożsamości,
z podkreśleniem właśnie
naszej własnej. Czyż nie to
cechuje wspaniałego nauczyciela?! Gdy w oparciu o jego
umysł uczeń czuje, że znajduje siebie, że staje się lepszy

Fot. Archiwum prywatne

2 sierpnia 2019 roku po długiej
walce z chorobą odeszła Barbara-Jadwiga Kolasińska-Lewandowska. Uwielbiana przez uczniów
nauczycielka języka polskiego
w Zespole Szkół Ogólnokształcących im. Stefana Żeromskiego
w Iławie. W ostatniej drodze poza
najbliższa rodziną, uczestniczyły tłumy przyjaciół, byłych
uczniów, współpracowników.

Pani profesor lubiła, kiedy zwracano się do niej imieniem Jagoda. Odeszła 2 sierpnia
znajdując siebie i odkrywa,
że ten proces może być interesujący. Pisząc znajduję
kolejne sedno bycia z Panią
Profesor. Ona była nas ciekawa! My w oparciu o jej zainteresowanie nami rozkwitaliśmy! Ktoś chciał słuchać
co mamy do powiedzenia, co
czytamy i jakie mamy myśli
po lekturze. Takie właśnie
nasze myśli, zbuntowane,
nieuczesane, własne. Piękne
było Jej zainteresowanie naszym wnętrzem.
Była również wspaniałym
pedagogiem, na każdego
znajdowała marchewkę, nie
kij. Pamiętam, kiedy średnia z ocen w I klasie dawała
mi 3+, a Ona zaprosiła mnie
na rozmowę. Powiedziała,
że widzi moje zaangażowanie i zaryzykuje ocenę dobrą
na koniec, mając nadzieję,
że się nie zawiedzie. Kolejny rok dawał mi 4+, kolejna
rozmowa w podobnym klimacie i 5 na świadectwie. Nie
zawiodła się! Ja pokochałam
lekcje z Nią i o innych ocenach nie było już mowy. Bo
kluczowe było to czym była
ta marchewka. Pani Profesor widziała w nas potencjał,
którego sami nie widzieliśmy, wiarę, której sami nie
mieliśmy i nazywała to nam.
W ocenach była bezkompromisowa, więc wiadome było,
że tylko prawda się obroni czyż nie piękne?! Szczególnie, gdy ma się naście lat.

Dla mnie odszedł Wielki
Człowiek. Cieszę się, że na
zawsze część Jej zostanie we
mnie, bo miałam szczęście,
że była moim Nauczycielem.
Nadal uwielbiam mówić
tudzież, aczkolwiek to niemodne. Gwoli przypomnienia jeszcze dodam, że nadal
uwielbiam Szymborską i czytałam, że mają zostać wydana
jej listy z Barańczakiem, ależ
miałaby uciechę czytając je,
bo lubiła obojga.…
„Pamięć ratuje czas, tylko
przez nią wszystek nie umrę”
Agnieszka Osiecka

Dlatego Wspaniali
Nauczyciele żyją wiecznie!
ALA GOLDER-CHRZANOWSKA: Kobieta z klasą, która pokazywała gdzie
mamy patrzeć, ale nie mówiła co mamy widzieć, szanowała i była serdeczna
dla wszystkich uczniów bez
dzielenia ich na humanistów
i antyhumanistów:).

GOSIA KARAUZE:
Moja kochana Profesor.
„Jeśli nie wiesz jak napisać
wypracowanie, zacznij pisać
je w formie listu do przyjaciela.”
To jej słowa, które pomogły mi się otworzyć, odkryć
swoją humanistyczną naturę.
Jej sposób nauczania obudził
mają wrażliwość na twórczość.

Byłam w podróży kiedy
dowiedziałam się, że to się
stało, że Lewa odeszła... Podróży w poszukiwaniu sztuki.
Wenecja, „Biennale di Venezja” i plakaty o teatrze. Myślę
sobie, no za dwa lata może
przyjadę na „Biennale Teatro”. I to wspomnienie, tak
bliskie, elektryzującej opowieści Lewej o teatrze współczesnym, o eksperymentach
teatralnych, o końcu sceny
„pudełkowej”.. Lewa pozwoliła mi pisać „klasówkę” przez
dwie godziny, ponieważ nie
zamieściłam się w czasie,
chcąc przelać wszystkie moje
myśli, inspirowane historią
teatru, w którą mnie wciągnęła.
W sumie nie wiem jak wyrazić wagę tego, co stało się
w moim życiu, dzięki mojej
Profesor od Polskiego.. Od
niej dowiedziałam się, że
moje myśli mogą być ciekawe. Stało się to mimochodem, po prostu, a dla mnie
było jak olśnienie. Mieliśmy
napisać wypracowanie pt.
„Mój testament”. Pisanie testamentu, w którym miałam
rozdzielić swój materialny
dorobek, odłożyłam, jak
zwykle, na ostatnią chwilę.
A w tej ostatniej chwili opisałam coś zupełnie innego
- moje wartości, które chciałam przekazać potomkom:
neoﬁcki wtedy wegetarianizm, z którego wszyscy się
śmiali, pragnienie świata

bez wojen, bez granic.. Gdy
Lewa poprosiła mnie o przeczytanie, chciałam zniknąć
z lęku, że złe jest to „zadanie
domowe”. Ale ją zaciekawił
mój sposób podejścia do pisania testamentu i moje nastoletnie marzenie o innym
świecie. Nie mogłam w to
uwierzyć. Lewa była szczerze zainteresowana tym jak
my myślimy. Dla mnie była
to wielka inspiracja. Pomogła mi szukać siebie, szukać
swoich myśli, odłożyć na
bok podręcznik, to co wiem,
to co wiadome. Nauczyła
mnie odkrywać i wyrażać
siebie, ponieważ była mnie
autentycznie ciekawa. Mnie
i nas wszystkich. Często nieokrzesanych, nieokreślonych
nastolatków, którzy przemieniają się w kogoś nowego,
kogo jeszcze nie znają. Lewa
pomogła mi się poznać. To
była niezwykła przygoda. To
więcej niż ktokolwiek mi dał.
To rzeczywiście przemieniło
mój sposób rozumienia siebie. Uratowało mnie.
To wspomnienie zostanie ze
mną na zawsze.
Tak bardzo wzrusza mnie
jej zainteresowanie mną.
Miała je dla każdego. Cała jej
magia i jednocześnie prostota wypływała z tego, że była
w tym autentyczna, prawdziwa. Miała zaufanie do mnie.
To pozwoliło mi też bardziej
sobie zaufać, otwierać się
na mój wewnętrzny świat.
Pokazała mi świat innych
ludzi, poetów, twórców. Jej
opowieści były fascynujące.
W każdej epoce, w każdym
pisarzu potraﬁła dostrzec
wartość i uczyć nas tego.
Zrezygnowałam z planu studiowania leśnictwa i zaszycia
się w Puszczy Białowieskiej.
Wybrałam psychologię, ponieważ interpretacja ludzkiej
psychiki stała się dla mnie
bardziej pociągająca.
I jeszcze, dzięki Lewej,
jako pierwsza osoba w Iławie miałam zorganizowaną
dysortograﬁę. To mi uratowało życie! Lewa z mojego
powodu zainteresowała się
tym tematem, skierowała
na badania psychologiczno
- pedagogiczne. Nie miała serca obniżać mi ocen
z wypracowań - średnio 10
błędów na stronę. Gdyby

była formalistką, nigdy nie
zdałabym do drugiej klasy.
Najpierw stawiała mi dwie
oceny: 5 za treść, 2 za błędy. Ale widząc moje starania i moja walkę z ortograﬁą,
która notorycznie przegrywałam, stwierdziła, że mój
problem jest zupełnie innej
natury. I miała rację. Zdiagnozowano mi zaburzenia
przestrzenne, zaburzenia
lateralizacji i specyﬁczną
formę dysgraﬁi. To orzeczenie było dla mnie jak poezja, otworzyło mi drogę na
świat. Dzięki temu zdałam
maturę, 17 stron, 22 błędy
ortograﬁczne (Lewy „przewracał oczami” gdy mnie
widział na korytarzu) i dostałam się na studia..
To wszystko bardzo mnie
teraz wzrusza. Cudowne,
żywe chwile, ciepło tamtych
spotkań.. płaczę nie tylko że
smutku.. przede wszystkim
z wdzięczności.. pomimo
straty, są doświadczenia, których nigdy nie stracę.
I ta zaraźliwa miłość do teatru..
Przed każdym spektaklem
będę myśleć „moja kochana
Lewa, nauczycielka polskiego, mojego wewnętrznego języka”.
Dziękuję - to słowo ma wartość mojego życia.
ANIA JAREMKO, IV B
matura 1990: Ostatnim razem spotkałyśmy się może
trzy lata temu, na spacerze
w słoneczny dzień w okresie
wielkanocnym, nad Jeziorakiem. Jej towarzyszył mąż,
a ja szłam z przyjaciółką
z liceum. Nieczęsto bywam
w Iławie, więc takie spotkania cieszyły tym bardziej.
Upływ czasu jakoś nigdy nie
zwiększył zbytnio emocjonalnego dystansu między
nami, a przecież widywałyśmy się rzadko. Zawsze ta
sama radość ze spotkania,
zawsze pytania, co nowego,
jak się życie toczy, szczere
zainteresowanie, no i zawsze
trochę wspominek. No i że
na kartkówce wyszło, że ja
tych nudnych „Nocy i dni”
nie przeczytałam. Pamiętała
takie rzeczy!
W 1986 r. zaczynaliśmy liceum, a pani Lewandowska
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Ostatnia droga zmarłego
Benedykta Czarneckiego
Tłumy ludzi pożegnały w piękną,
słoneczną sobotę 17 sierpnia br.
Benedykta Czarneckiego, zmarłego
tragicznie mieszkańca wsi Omule,
sołtysa, działacza sportowego,
strażaka, radnego rady gminy
Lubawa, człowieka lubianego przez
wszystkich, który zawsze służył innym przez całe swoje życie. Zmarł
11 sierpnia br. w wieku 68 lat.

O
Na zdjęciu z zaprzyjaźnionymi uczniami podczas jednego z ostatnich zjazdów szkoły. Od lewej: profesor
Jagoda Lewandowska, Iwona, Dagmara, Ala i Paweł
zaczynała jako wychowawczyni. Byliśmy jej pierwszą
klasą. Na pewno zdecydowana większość byłych
uczennic i uczniów pamięta
ją jako kobietę elegancką,
zawsze gustownie ubraną,
kobietę, której dłonie były
idealnie wręcz wypielęgnowane. Za tym nienagannym wyglądem kryła się
równie
wypielęgnowana
dusza, człowiek niezwykle
wrażliwy, mądry, o wysokiej kulturze osobistej. Od
początku wiedzieliśmy, że
dobrze traﬁliśmy. Jako wychowawczyni dawała nam
poczucie bezpieczeństwa.
W każdej trudnej sytuacji
wiadomo było, że jest, że
się zaangażuje i że pomoże.
Wysłuchiwała, nie osądzała,
była sprawiedliwa. Interesowała się nami autentycznie.
Sama była po prostu autentyczna, spójna i zwyczajnie
dobra. Dobrych ludzi się nie
zapomina. Podczas tego spaceru pan Andrzej zrobił nam
zdjęcie. Wspaniale byłoby je
teraz mieć...
ANETA NASTAJ: Teraz
już wiem, a wtedy nie wiedziałam (bo nie znałam
Herberta), że czułam się jak
barbarzyńca w ogrodzie, kiedy poznawałam Profesor Lewandowską podczas naszych
pierwszych lekcji. Ja oczywiście to ten barbarzyńca, który

wkroczył nagle w świat nie
tyle kultury i antycznej elegancji, ile szacunku do drugiego człowieka. Humanizm,
ten w renesansowym wydaniu – oto, co dostałam od niej
i z czego czerpię do dziś. Choć
była moim nauczycielem
krótko, to był cudowny rok,
podczas którego nauczyłam
się poszanowania godności
człowieka, a także zrozumienia jego potrzeb i słabości.
Ponieważ ona patrzyła na
mnie, jak na kogoś wartościowego, tylko dlatego, że
byłam jej uczniem, choć niczym szczególnym się niewyróżniającym, sama zaczęłam na siebie tak patrzeć….
Ponieważ ona darzyła mnie
szacunkiem, tylko dlatego,
że przekroczyłam próg jej
klasy, sama zaczęłam myśleć

o sobie jak o kimś, który może
coś osiągnąć.
I to poczucie humoru… ten
dowcip wyrażany z kamienną
twarzą, ta autoironia, którą
poznałam, dopiero wtedy, gdy
sama zostałam nauczycielem
(polonistą!). Nie do podrobienia!
Elegancko, wykwintnie,
wypowiadany niskim tonem,
koniecznie z odpowiednio dobranym spojrzeniem – żart
Profesor Lewandowskiej.
Ech… Ubi sunt? Gdzie
oni są? Gdzie jest Pani od
polskiego? Mam nadzieję,
że „w ciemnym pokoju profesorskim na końcu korytarza liści”, gdzie i ja być może
traﬁę i gdzie będzie mi po
raz kolejny wstyd, że na egzamin maturalny przyszłam
w dżinsach…
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statnią drogę druh
Benek przebył z ul
Borek w Lubawie
przez Sanktuarium w Lipach.
Druhowie strażacy z 17 jednostek straży pożarnej przejechali w asyście samochodu
pogrzebowego do wsi Omule
pod Remizę OSP i dalej do kościoła w Prątnicy.
Sobotnie
uroczystości
żałobne rozpoczęła msza
święta w kościele paraﬁalnym pod wezwaniem św.
Katarzyny Aleksandryjskiej
w asyście pocztów sztandarowych - jednostek strażackich, lokalnych organizacji
i stowarzyszeń. W ceremonii
pogrzebowej uczestniczyli także burmistrz Lubawy,
Nowego Miasta Lub., delegacja ze starostwa powiatowego. Kościół był wypełniony po brzegi. Mszę św.
koncelebrowaną w asyście
pocztów
sztandarowych
i kapłanów z dekanatu lubawskiego sprawował ks.
Tomasz Mowiński, proboszcz
paraﬁi, który wygłosił Słowo Boże. Na zakończenie
Eucharystii w imieniu władz
samorządowych zmarłego
pożegnał wójt Gminy Lubawa Tomasz Ewertowski, dh
z OSP Omule, Przedstawiciel Warmińsko-Mazurskiego
Zrzeszenia LZS, Przewodniczący LZS w Lubawie, dziekan ks. Marcin Staniszewski
oraz syn i wnuk zmarłego.
Po mszy świętej kondukt
żałobny w asyście
orkiestry przeszedł na miejscowy
cmentarz paraﬁalny. Podczas
składania trumny do grobu zabrzmiały sygnały syren wozów
strażackich. Odszedł Człowiek wielkiego serca, optymistycznie patrzący na świat
i drugiego człowieka. Takim
Go zapamiętamy. Odszedł nagle, pozostawił w bólu rodzinę
oraz cala lokalną społeczność.

For. Portal E-lubawa.pl (mz)
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Śp. Benedykt Czarnecki związany był z Gminą Lubawa od ponad 50
lat jako przewodniczący Gminnego Zrzeszenia LZS w Lubawie, radny,
sołtys sołectwa Omule, wiceprezes Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP
RP w Lubawie i sekretarz Zarządu OSP Omule

Był człowiekiem niepowtarzalnym i wyjątkowym, na zawsze
pozostanie w mojej pamięci –
wspomina zmarłego wójt Gminy
Lubawa Tomasz Ewertowski
(zdjęcie z mszy żałobnej)
Śp. Benedykta Czarneckiego
wspomina wójt Gminy Lubawa, Tomasz Ewertowski.
- Benedykt Czarnecki był
człowiekiem o wielu talentach,
przede wszystkim dał się poznać
jako znakomity organizator,
społecznik, osoba świetnie poro-

zumiewająca się z ludźmi w każdym wieku i potraﬁąca wszystkich zachęcić do współpracy.
Z gminą Lubawa był związany
od ponad 50 lat jako przewodniczący Gminnego Zrzeszenia
LZS w Lubawie, radny, sołtys
sołectwa Omule, wiceprezes
Zarządu Oddziału Gminnego
ZOSP RP w Lubawie i sekretarz
Zarządu OSP Omule. Był także
przewodniczącym Powiatowego Zrzeszenia Ludowe Zespoły
Sportowe w Iławie, zastępcą
przewodniczącego do spraw
organizacyjnych Warmińsko-Mazurskiego Zrzeszenia LZS,
w ostatnim czasie pełnił także
funkcję
przewodniczącego.
Jego odejście pozostawia niezatarty ślad i puste miejsce. Był
człowiekiem niepowtarzalnym
i wyjątkowym, który całe swoje
życie oﬁarował ludziom. Na
zawsze pozostanie w mojej
pamięci jako dobry człowiek,
przyjaciel i organizator.
Źródło: E-lubawa.pl (mz), mr

WIEŚCI Z POWIATU

FLESZEM Z POWIATU
dziennie w godzinach 8 00 – 15
00, w każdy wtorek zapraszamy
Państwa do godziny 17 00. Dodatkowych informacji udzielimy
drogą e-mailową (a.rzepka@
pup.ilawa.pl) lub pod nr telefonu: 89 649 55 02 wew. 286.

POMAGAMY SZUKAĆ PRACY NIE
TYLKO BEZROBOTNYM!
Powiatowy Urząd Pracy w Iławie
zaprasza wszystkie niezarejestrowane osoby, pozostające
w zatrudnieniu i jednocześnie
poszukujące innej pracy bądź
zainteresowane jej zmianą.
Uruchamiamy dla Państwa
usługę poszukiwania pracy,
z której skorzystanie nie wymaga
zarejestrowania w urzędzie pracy.
Prosimy zabrać ze sobą CV, bądź
dokumenty aplikacyjne pomożemy przygotować.
Tych z Państwa, którzy myślą
o zmianie pracy i jednocześnie
potrzebują pomocy w wyborze
kierunku tej zmiany, zapraszamy
na skorzystanie z porady doradcy
zawodowego. Możliwość bezpłatnego skorzystania z badania
predyspozycji i kompetencji zawodowych.
Zainteresowanych prosimy
o zgłaszanie się do siedziby
urzędu pracy w Iławie przy ul
1 Maja 8B, do pok. Nr 3, co-

POWIATOWY ZARZĄD DRÓG
INFORMUJE O ZAMKNIĘCIU
DROGI ŚLIWA – JANIKI WIELKIE
Zamkniecie drogi powiatowej nr
1325N relacji Śliwa – Janiki
Wielkie (Gmina Zalewo) ma
związek z inwestycją przebudowy mostu nad rzeką Dąbrowa.
Droga ta zamknięta jest od 21
sierpnia do końca listopada
tego roku. Zaplanowany objazd
będzie przebiegał przez miejscowości Śliwa – Międzychód
– Rąbity – Kupin – Mazanki
– Janiki Wielkie. Pełna nazwa
inwestycji to: ” Przebudowa
mostu nad rzeką Dąbrowa
w ciągu drogi powiatowej nr
1325N w km 3+764 w miejscowości Śliwa”.

STAROSTA POWIATU IŁAWSKIEGO ZAPRASZA NA 80-TĄ
ROCZNICĘ WYBUCHU II WOJNY
ŚWIATOWEJ
Starosta Powiatu Iławskiego zaprasza na uroczyste obchody 80
– tej rocznicy wybuchu II wojny
światowej, które odbędą się 1
września 2019 roku w Iławie.
Oficjalna uroczystość rozpocznie
się o godzinie 13 mszą świętą
w kościele pw. Niepokalanego

Poczęcia NMP w Iławie (biały
kościół). O godzinie 13.50
nastąpi przemarsz na Cmentarz
Komunalny w Iławie, a o godzinie
14 rozpocznie się uroczystość
– wprowadzone zostaną Poczty
Sztandarowe. Starosta powita
zaproszonych gości. Dwadzieścia
minut później odbędzie się Apel
Pamięci Oręża Polskiego, złożone
zostaną także kwiaty pod Pomnikiem Nieznanego Żołnierza.
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Port tętnił szantowym życiem
Wakacje w Porcie Śródlądowym w Iławie upłynęły pod znakiem szeroko rozumianej turystyki, na dodatek w klimacie
żeglarskim. Na początku sierpnia odbył się tam bowiem koncert zespołu szantowego Nocny Patrol. Okazało,
że Port jest wspaniałym miejscem na muzyczne uczty, co udowodniła publiczność, która przybyła bardzo licznie.

Fot. Port Śródlądowy w Iławie
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Port Śródlądowy w Iławie wakacyjnie i z lotu ptaka
Iławianin Piotr Jakielski, mieszkający na stałe w Paryżu, udostępnił Powiatowi kilka zdjęć Portu Śródlądowego w Iławie, z „lotu ptaka”. Serdecznie dziękujemy!

ŻYCIE POWIATU IŁAWSKIEGO

HISTORIA
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SPOTKANIA Z HISTORIĄ - CZĘŚĆ II

POWRÓT DO UKOCHANEJ POLSKI... PRZEZ PIEKŁO

– dalsza część wspomnień Genowefy Cebeniak z okresu wojennego i powojennego

Ludność mogła liczyć podczas ucieczki tylko na ranne lub schorowane
konie, które porzucało wojsko
kanie. Dali nam cukierki,
wsiedli do swoich wielkich
samochodów i odjechali. Zaraz po nich do wioski zawitali Rosjanie. Zaczęły się dziać
przerażające rzeczy. Rosjanie
jako pierwszy na cel ‘obrali’
browar. Pili na umór, a pijani niszczyli wszystko co im
wpadło w ręce. Strzelali na
oślep, każdy mógł przypadkowo zginąć od postrzału.
Niemieckie kobiety, którym
nie udało się do tej pory
uciec, były gwałcone i zabijane. Baliśmy się wszyscy:
my dzieci, dorośli, nawet
zwierzęta jakby czuły niepokój i chowały się przed nimi.
Panowała wtedy zupełna cisza, ustawało życie.
Niby zwycięstwo, ale
działania wojenne jeszcze
nie ustały. Rosjanie kazali
robotnikom i ich rodzinom
zbierać się do wyjazdu, do
Polski. Zapanowała ogólna radość, ale i strach, jak
tam dotrzeć, kiedy dalej są
bombardowania? I wszędzie
można napotkać miny. Do

tego zaczęłam chorować.
Bardzo bolał mnie brzuch.
Rodzice martwili się czy
nie jest to coś poważnego.
Nie było swobodnego dostępu do lekarstw, na szczęście
zjawił się we wsi lekarz, który podał mi jakiś specyfik,
po którym poczułam się
lepiej i można było ruszać.
Po spakowaniu skromnego dobytku wyruszyliśmy
w drogę. Po kilku dniach
podróży zatrzymaliśmy się
w jakiejś wsi, której nazwy
już nie pamiętam. Rosjanie kazali nam zamieszkać
w opuszczonym folwarku.
Rodzice i inni pracownicy
rolni musieli zająć się bydłem, które miało zostać
w późniejszym czasie przetransportowane do Rosji.
Znów musiałam opiekować
się młodszym braciszkiem,
bo mama i tata godzinami ciężko pracowali. Mieli
za zadanie karmić świnie,
krowy i konie, zbierać siano
z pola i dbać o ogród, dzięki
któremu było co jeść.

Pewnego pamiętnego dnia
mama wchodząc w oborze
po siano tak niefortunnie
stanęła, że z ogromnej wysokości runęła prosto na
goły beton. Do dziś myślę, że czuwała nad nami
opatrzność Boża, że przy
tej sile upadku mama nie
zginęła. Bardzo mocno
krwawiła, przeraziłam się
widząc ją w kałuży krwi
i nie dającej żadnych oznak
życia. Zjawił się rosyjski lekarz, który widząc w jakim
mama jest stanie, sądził, że
niewiele da się tu coś zrobić. Kazał przenieść mamę
delikatnie do domu i nie
ruszać, cały czas pozostawała nieprzytomna. Następnie nakazał wszystkim
opuścić pokój. Pojawiła się
sanitariuszka. Podała mamie jakiś zastrzyk, również
w kolejnych dniach. Nadal
jednak nie odzyskiwała przytomności. Bardzo
chciałam, żeby się obudziła,
jak tylko nikt nie widział
przemywałam jej twarz
wilgotną szmatką. I stał się
cud, mama odzyskała przytomność. Jakże wszyscy się
cieszyliśmy. Mama straciła
pamięć, nie wiedziała co się
wydarzyło, ale powoli wracała do zdrowia. Lekarz był
bardzo zdziwiony, nie dawał jej żadnych szans. Powiedział wówczas do mnie
– Ty dzieciaku, uratowałaś
swojej matce życie.
Wreszcie mogliśmy ruszyć
w stronę Polski. Rosjanie popędzali nas jakby się paliło,
nie pozwalając nam zabrać
czegokolwiek z naszego i tak
skromnego dobytku. Nagle robotnicy przestali być
potrzebni. Po drodze widać
było ogrom zniszczeń, zbombardowane domy, sklepy,
fabryki, część niszczyli
Niemcy, resztę Rosjanie.
Brakowało podstawowych
rzeczy, przede wszystkim
żywności. Wszędzie można
było napotkać miny, panował nieustanny strach, lecz
mimo tego marazmu tata
ciągle mi mówił, abym nie

zapominała o Bogu. Swoimi słowami umiał mnie
pocieszyć. Cieszyłam się,
że w Polsce razem z bratem
zaznamy w końcu odrobinę
szczęśliwego dzieciństwa.
Niestety nasza droga do
domu była dopiero początkiem gehenny. Panował głód
i strach, dookoła słychać
było strzały. Jechaliśmy
starym wozem, ciągnionym
przez ranne konie. Wzdłuż
drogi po obydwu jej stronach
nawarstwiały się stosy ciał.
Widok, do którego my dzieci musieliśmy przywyknąć,
choć bardzo długo po powrocie jeszcze mi się śnił po
nocach. Towarzyszyli nam
Rosjanie, po drodze traﬁliśmy na gorzelnię.
Siłą Rosjanie wyłamali zamknięcia i rozpoczęli
dosłowną libację. Jednemu
z nich wódka zapaliła się
w przełyku. Do dziś pamiętam ten dym. Oprócz naszej
trójki dzieci stała z nami
Niemka, która cudem ocalała i uciekała razem z nami.
Wiedziała, że uratować mu
życie może tylko mleko lub ...
mocz. Mleka nie było. Wiem
jak to brzmi, ale tym uratowała jemu życie. Jednak jego
kompani zaczęli się z niego
śmiać, że Niemka „nasikała”
na Rosjanina. I ten niewiele
myśląc ‘wpakował’ w jej ciało
cały magazynek. Nie miała
żadnych szans. To wszystko

Fot. archiwum Starostwa Powiatowego w Iławie

A

le zanim mogliśmy wrócić całą rodziną do kraju musieliśmy przejść
dosłownie przez piekło.
Bauer u którego mieszkaliśmy załatwił szkołę dla
dzieci. Uczęszczałam do niej
raptem 3 miesiące. Budynek
w której się znajdowała
szkoła został zbombardowany i znów dzieci musiały wrócić do swoich przydomowych obowiązków. Tata
nauczył mnie co prawda
czytać i pisać, ale na tym
moja edukacja na razie się
skończyła. Wojna miała się
ku końcowi. Niemcy zaczęli
się wycofywać i opuszczali
swoje gospodarstwa w popłochu. Bauer Liese wywiózł
gdzieś swoją rodzinę, sam
jednak wrócił, nie chciał
opuścić gospodarstwa. Ludzie pracowali u niego tak
jak dawniej. Za to częściej
na podwórko zaglądali żandarmi, żeby sprawdzić jak
się zachowują robotnicy.
Gospodarz zawsze odpowiadał, ze nie ma z nimi
kłopotu. Front przybliżał
się z dnia na dzień, z godziny na godzinę coraz bliżej
i gospodarz postanowił opuścić swój dom.
- Radźcie sobie sami, ja
wyjeżdżam – rzekł i tyle
go widziano.
Niemcy pomimo swej nieciekawej sytuacji nie poddawali się. Dalej używali
przemocy, zaczęli przymusowo wywozić robotników
do kopania okopów lub na
rozstrzelanie. Mój tata i jego
koledzy ukrywali się w pobliskich lasach. Kiedy do
wsi wpadli SS-mani zastali
tylko przerażone i płaczące
kobiety i dzieci.
- Naszych mężów wywieziono – krzyknęła moja mama
i Niemcy dali nam spokój.
Niedługo po tym na gospodarstwo przyjechali żołnierze w dziwnych mundurach.
Rozmawiali oni dziwnym
jak dla mnie niezrozumianym językiem. Przyglądałam
się im z podziwem i z zaciekawieniem. Byli to Amery-

Siemiany, przed domem p. Genowefy

stało się przy nas, przeraźliwie płakaliśmy, bardzo ją
lubiliśmy. Pojechaliśmy dalej. Oprócz Romusia i mnie
na wozie były również inne
dzieci. W sumie było nas siedem rodzin, dołączały inne
wozy. W pewnym momencie
koń nastąpił na minę. Usłyszałam niewyobrażalny huk
i wyleciałam razem z innymi
dziećmi w powietrze. Padł
jeden z koni, ale nie to było
najstraszniejsze,
zginęła
moja koleżanka, która siedziała z mojej prawej strony, 8-letnia Marysia. Krzyk
jej matki do dziś dzwoni mi
w uszach. Przypomniałam
sobie wtedy słowa taty: Dzieci, siadajcie jak najdalej od konia. Reszta dzieci
cudem ocalała. Od wybuchu
i upadku byliśmy tylko poobijani i na 2 tygodnie straciliśmy słuch. Nic nie słyszałam. Tata się przeraził,
że już tak zostanie, ale nagle
słuch powrócił, u brata też,
choć doznał głębokiego szoku
i zaniemówił na długi czas.
Często odczuwaliśmy silne
bóle brzucha, to pewnie od
nieustanego stresu. Nad niczym jednak człowiek nie
mógł się rozczulać, trzeba
było ruszać w dalszą drogę...
www.powiat-ilawski.pl (Joanna Babecka)

Kolejna część wspomnień
już w kolejnym wydaniu ŻPI
www.powiat-ilawski.pl
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Mistrzostwa Polski w kajakarstwie płaskodennym.
Klub „Morena” na podium drużynowym

- Jako absolwent AWF i instruktor kajakarstwa od 93’
roku organizowałem w naszej
okolicy spływy kajakowe,
które stały się bardzo popularne – mówi Stanisław
Piasek, prezes IKS Morena. Przystąpiłem w międzyczasie
do Iławskiego Klubu Sportu,
Kultury Fizycznej i Turystyki Niewidomych i Słabowidzących „Morena” i zaproponowałem organizację
wspomnianych mistrzostw
kajakarstwa prezydium Stowarzyszenia CROSS, które
zatwierdziło regulamin imprezy i w 2001 roku na Małym Jezioraku rozegrano je
po raz pierwszy. Utworzono
wówczas 4 tory, zjechało aż
10 klubów z całej Polski.
A jakie są wyniki tegorocznych zmagań uczestników?
** K2 500 m kobiet
Po złoto popłynęły Klaudia
Żelazowska i Agnieszka Smoła pokonując Marię Kieloch
oraz Agnieszkę Pokojską, któ-

Fot. Archiwum Moreny

W dniach 2-5 sierpnia, na torze
wioślarskim w Iławie, rozegrano Indywidualne i Drużynowe
Mistrzostwa Polski Stowarzyszenia
CROSS w kajakarstwie płaskodennym. Udział wzięło 40 uczestników
z 8 klubów z całej Polski.
To wyjątkowe wydarzenie sportowe
gości w Iławie od 2001, choć
w międzyczasie mistrzostwa przenoszono do innych miejscowości,
do Iławy powróciły w 2016 r.

Pamiątkowe zdjęcie uczestników zawodów
re skończyły bieg na drugim
miejscu. Brąz przypadł Małgorzacie Kasprzyckiej i Małgorzacie Meier. Całe podium
zdominowałby rywalki z tego
samego klubu IKS „Morena”.
** K2 1 000 m kobiet
W tej konkurencji zatriumfowała załoga z Klubu
IKS „Morena” Małgorzata
Kasprzycka i Grażyna Kamińska, które od wielu lat
tworzą zgrany duet. Drugie
miejsce zajęła również załoga IKS „Morena” Klaudia
Żelazowska oraz Małgorzata Meier. Brąz wywalczyła
ekipa z klubu „Ikar” Lublin,
która startowała na mi-

strzostwach po raz pierwszy: Krystyna Zdybel oraz
Ewelina Rudnicka.
** K2 500 m mężczyzn
Dariusz Mądro i Krzysztof
Paszyna z klubu „Podkarpacie” Przemyśl zwyciężyli
z przewagą prawie 20 sekund
nad rywalami z „Ikar” Lublin
Zbigniew Prokopiuk i Paweł
Wojdat. Ostatnie miejsce na
podium przydało osadzie
z IKS „Morena” Tomasz Ćwikła i Jan Smoła.
** K2 1 000 m mężczyzn
Niepokonana osada z klubu „Podkarpacie” Przemyśl
Dariusz Mądro i Krzysztof

Gratulacje i statuetki zwycięzcom przekazał Marek Polański
Paszyna dotarła do mety jako
pierwsza , tym samym osada
z „Ikar” Lublin Zbigniew Prokopiuk i Paweł Wojdat wywalczyła srebro. Załoga z Klubu
IKS „Morena” Tomasz Ćwikła
i Tomasz Marciniak Stanecina
ostatni miejscu podium.
** K2 500 mixt
Klubowicze z „Pionek” Włocławek” Katarzyna Majewska
oraz Mariusz Dudziak nie
obronili zeszłorocznego tytuł
Mistrzów Polski i znaleźli się
na trzecim miejscu. Nowymi Mistrzami w Mixt zostali
Klaudia Żelazowska i Jan
Smoła. O medale upomnieli
się również Grażyna Kamiń-

ska i Tomasz Ćwikła ,którzy
wywieźli z Iławy brązowe medale.
W klasyﬁkacji drużynowej
bezapelacyjne zwycięstwo
odniosła Iławska „Morena”.
Puchar za drugie miejsce
odebrał klub „Ikar” Lublin.
A 3 miejsce zajęli kajakarze
z „Podkarpacia” Przemyśl.
Po zakończonych zawodach odbyła się impreza
z ogniskiem w tle. Patronat Honorowy nad imprezą objął Starosta Powiatu
Iławskiego. Na uroczyste
zakończenie przybył Wicestarosta Marek Polański,
który wręczył nagrody zwycięskim ekipom.

Kto uczestniczył w mistrzostwach może tylko potwierdzić jak wspaniała atmosfera
towarzyszy temu wydarzeniu.
Organizacja i przebieg jest zawsze na wysokim poziomie.
- To co nas jedynie martwi,
to stan toru wioślarskiego na
Jezioraku. Wymaga on ochrony. Apeluję do wodniaków korzystających z akwenu, aby nie
niszczyli jego infrastruktury.
Tor jest bardzo drogą inwestycją, a jest uszkadzany przez
przepływające jednostki. Bardzo proszę o szanowanie dobra
wspólnego, mając na uwadze
że to miejsce służy również
nam, osobom niepełnosprawnym – dodaje Stanisław Piasek.

Organizacje Pozarządowe Powiatu Iławskiego mogą składać propozycje współpracy i wnioski o dotacje
Przypominamy, że w związku z rozpoczęciem prac nad
projektem „Programu współpracy
Powiatu Iławskiego z organizacjami pozarządowymi i podmiotami
prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020 rok”
oraz budżetu powiatu na 2020 r.:

P

owiat Iławski zaprasza
do składania propozycji zapisów dotyczących pozaﬁnansowej współpracy powiatu z NGO (ang.

non-government organization) Organizacjami Pozarządowymi, które mogłyby
być zawarte w Programie na
2020 r.
Propozycje dotyczące pozaﬁnansowej
współpracy
należy składać w sekretariacie Starostwa Powiatowego
w Iławie do 03.09.2019 r.
(I piętro, pokój 115).
Powiat informuje również o
możliwości składania propozycji zadań publicznych, które

będą realizowane w ramach
otwartego konkursu ofert oraz
inicjatywy lokalnej na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia
2003 r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie.
Propozycje te powinny
zawierać:
1. rodzaj i nazwę zadania publicznego,
2. opis zadania wraz
z określeniem celu, zakresu
rzeczowego, zakładanych

rezultatów, jak również adresatów zadania,
3. sugerowany termin realizacji zadania,
4. kalkulację kosztów z podziałem na planowane źródła ﬁnansowania.
Propozycje dotyczące zadań
publicznych należy składać
w sekretariacie Starostwa
Powiatowego w Iławie do
10.09.2019 r. (I piętro, pokój 115).

Spośród zgłoszonych propozycji Zarząd Powiatu Iławskiego wybierze te, które będą
priorytetowe z punktu widzenia realizacji zadań powiatu
i przedłoży do zatwierdzenia
Radzie Powiatu Iławskiego. Na
realizację wybranych zadań Powiat Iławski zabezpieczy środki
w budżecie powiatu na 2020 r.
WAŻNE!
Zachęcamy do składania
propozycji.

Informacji udzielają pracownicy
Starostwa Powiatowego w Iławie:
Wydział Edukacji, Kultury i Sportu (Agnieszka Zabłotna – pok.
116, tel. 89/649 07 36)
Wydział Organizacyjny, Spraw
Obywatelskich, Zdrowia i Bezpieczeństwa (Natalia Mikczyńska –
pok. 112, tel. 89/649 08 38).
Informacja skierowana jest do
wszystkich Organizacji Pozarządowych działających w Powiecie Iławskim.
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Młody geniusz, który pomógł w rozwoju
nauki o DNA, urodził się w Iławie
Nazwisko Richarda Altmanna
znają naukowcy na całym
świecie. Wspomina się o nim
wtedy, gdy mówi się o kwasach
nukleinowych. A w tym roku
mówi się o nich szczególnie
wiele, bo właśnie teraz mija
150 lat od odkrycia DNA przez
Friedricha Mieschera. Mieszkańcy regionu o tym niezwykłym
jubileuszu, ale też o postaci
Richarda Altmanna – protoplasty
wiedzy o DNA – mogli usłyszeć
niedawno więcej. Okazją była
inauguracja pracy Inkubatora
Technologicznego w Iławie i wizyta nad Jeziorakiem wybitnego
polskiego biochemika prof. Jana
Barciszewskiego, zainteresowanego pracą niemieckiego
naukowca sprzed ponad stu
pięćdziesięciu lat. Ale dlaczego
w ogóle w Iławie mówiono o Altmannie?

N

ie mówiono by
o nim przy okazji
inauguracji pracy
Inkubatora Technologicznego, gdyby nie jeden istotny fakt z jego życia. Richard
Altmann, niemiecki biolog,
patolog i histolog, urodził się
12 marca 1852 roku w Iławie.
Do tej pory postać tego niezwykłego naukowca pozostawała lokalnie w cieniu innej
wybitnej jednostki tamtych
czasów – urodzonego w Ławicach pod Iławą Emila von
Behringa. Co ciekawe, obaj
naukowcy byli prawie równolatkami – Altmann urodził się w 1852 roku, Behring
dwa lata później. Czy kiedykolwiek się spotkali? Tego
na razie nie wiadomo. Czy
słyszeli o sobie? Biorąc pod
uwagę ich wkład w rozwój
ówczesnej nauki to już bardziej prawdopodobne.
Ale pewnie i to wkrótce
ustali prof. Jan Barciszewski, który w maju tego roku
przyjął zaproszenie władz
powiatu i przyjechał do Iławy, by podzielić się z młodzieżą ze szkół średnich
wiedzą o Altmannie, DNA
i roli, jaką w życiu młodych

Jedno z nielicznych
zachowanych zdjęć
Richarda Altmanna.
który urodził się 12
marca 1852 roku
w Iławie, zmarł 8
grudnia 1900 roku
w miejscowości
Wermsdorf, w wieku
zaledwie czterdziestu
ośmiu lat. Ten wybitny
niemiecki naukowiec
w wieku trzydziestu
pięciu lat uzyskał tytuł
profesora anatomii.
W środowisku naukowym XIX-wiecznych
Niemiec uchodził za
geniusza!
naukowców mogą odgrywać ciężka praca, przypadek, a przede wszystkim
innowacje. Okazją do wizyty prof. Barciszewskiego
w Iławie była inauguracja
pracy Inkubatora Technologicznego – jednostki, która
od kilku miesięcy wspiera
pracę młodych, innowacyjnych firm z terenu powiatu
iławskiego. Tamtemu niezwykle interesującemu wykładowi, który miał miejsce
w iławskim kinoteatrze,
przysłuchiwało się prawie
trzysta osób.
Powróćmy zatem do postaci Richarda Altmanna.
O jego życiu w Iławie wiadomo niewiele. Nie wiadomo
nawet, czym zajmowali się
jego rodzice, ani kiedy on
sam opuścił Iławę. Nazwisko „Altmann” pojawia się
na kartach historii miasta
raz – w kontekście Eduarda
Altmanna, który prowadził
w Iławie zakład fotograﬁczny. Mieścił się on zresztą
w budynku, który istnieje do
dziś. To kamienica przy ulicy Kościuszki 4. Czy jednak
obie postacie były ze sobą
spokrewnione? Tego znowu
nie wiadomo, choć biorąc
pod uwagę, że do końca XIX
wieku Iławę zamieszkiwało

zaledwie kilka tysięcy osób,
jest to bardzo prawdopodobne.
Więcej wiadomo o samej
karierze naukowej Richarda
Altmanna. Studiował w Greifswaldzie, Królewcu, Marburgu i Giessen. W Giessen
ukończył studia medyczne
i tam też, w wieku zaledwie dwudziestu pięciu lat,
uzyskał tytuł doktora. Dwa
lata później rozpoczął pracę
w Instytucie Anatomii w Lipsku. Zdaniem prof. Jana
Barciszewskiego była to jedna z bardziej wybitnych postaci XIX-wiecznego Lipska.
W 1880 roku Altmann objął urząd prosektora. Ten
rok, a przypomnijmy, że naukowiec miał wtedy wciąż
tylko dwadzieścia osiem lat,
rozpoczął okres jego największych odkryć. To wtedy
scharakteryzował on procesy
refrakcji i dyfrakcji promieni
świetlnych na soczewkach,
wtedy też rozwinął rewolucyjne jak na tamte czasy
techniki barwienia i utrwalania tkanek i komórek. Warto
wspomnieć, że płyn utrwalający, który opracował, nazwany został właśnie płynem
Altmanna.
W wieku trzydziestu lat
Richard Altmann uzyskał

habilitację z anatomii i histologii. W swojej pracy
badawczej wykazywał się
niebywałym zaangażowaniem i uporem, a jego wkład
w rozwój nauki był powszechnie ceniony. Nawet
Rada Wydziału Uniwersytetu w Lipsku obwołała go
geniuszem. Pewnie też dlatego w 1887 roku, w wieku
zaledwie trzydziestu pięciu
lat, został mianowany profesorem anatomii.
W 1886 roku, a więc na
rok przed uzyskaniem tytułu profesora, Richard
Altmann dokonał jednego z największych odkryć.
Opracował metodę izolacji kwasów nukleinowych
z drożdży. Trzy lata później
dokonał rozdziału nukleiny
na część białkową oraz kwas
nukleinowy, któremu nadał
tę nazwę. Jak podkreślił
prof. Jan Barciszewski, był
to krok milowy dla rozwoju nauki o DNA. I choć dziś

używa się już innej nomenklatury, to warto zwrócić
uwagę, że i w nazwie „kwas
rybonukleinowy”, i w nazwie
„kwas dezoksyrybonukleinowy” mieści się nazwa „kwas
nukleinowy” nadana przez
urodzonego w Iławie Richarda Altmanna.
Odkrycie kwasu nukleinowego nie było ostatnim
dziełem urodzonego w Iławie naukowca. Richard
Altmann miał też swój
wkład w badania dotyczące mitochondriów. To on
jako pierwszy stworzył ich
kompletny i dokładny opis
oraz ilustrację. I choć świat
nauki dalej stał przed nim
otworem, on sam od 1894
roku przebywał na urlopie
z powodu choroby nerwowej. Zmarł niedługo potem, w 1900 roku, w wieku
zaledwie czterdziestu ośmiu
lat, w miejscowości Wermsdorf. Odszedł rok przed
przyznaniem Emilowi von

Behringowi Nagrody Nobla w dziedzinie fizjologii
i medycyny. Warto dodać,
że w pobliskich Ławicach
Emil von Behring ma swoją izbę pamięci i co roku
organizuje się tam Festyn
Behringowski.
Zdaniem prof. Jana Barciszewskiego, postać Richarda Altmanna, ale też ranga
jego odkryć, zasługują na
podobne
upamiętnienie
w Iławie. To nad Jeziorakiem w końcu przyszedł
na świat człowiek, którego
odkrycia stały się krokiem
milowym dla rozwoju nauki
o DNA. Odpowiednią formą
upamiętnienia naukowca
byłoby nazwanie jego imieniem ulicy, skweru bądź
placu – tak, by w ten sposób
można było popularyzować
lokalnie tę wybitną postać,
ale też przełomowe odkrycia, których dokonał zapomniany geniusz z Iławy.
Michał Młotek

Prof. Jan Barciszewski, polski biochemik, był w maju gościem spotkania inaugurującego pracę Inkubatora Technologicznego w Iławie. Na co dzień pracuje w Centrum NanoBioMedycznym Uniwersytetu
Adama Mickiewicza w Poznaniu, reprezentuje też Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii
Nauk. Jego naukowe zainteresowania koncentrują się wokół biologii molekularnej kwasów nukleinowych, leczenia guzów mózgu oraz biochemii urody. Na zdjęciu podczas zwiedzania Iławy.
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JESTEŚMY TAM,
GDZIE NASI CZYTELNICY!
Chcemy towarzyszyć naszym czytelnikom cały dzień.
Dlatego dla Waszej wygody i oszczędności czasu jesteśmy obecni
na platformach, na których spędzacie najwięcej czasu!
Lubisz czytać papierową gazetę? Super!
Codziennie znajdziesz najważniejsze informacje
właśnie w takiej formie.
Wolisz przeglądać strony WWW?
Jesteśmy do Twojej dyspozycji 24 h/dobę!
Chcesz cieszyć się wygodą korzystania
z naszych informacji na smartfonie?
Naszą aplikację znajdziesz
w Google Play i AppStore!
Żyjesz w świecie mediów
społecznościowych?
Czekamy na Ciebie na Facebooku,
Instagramie i Twitterze!
Wolisz wideo od czytania?
Nie ma problemu – nasza telewizja
internetowa GO TV jest do Twojej
dyspozycji na youtube.com!

WARTO BYĆ Z NAMI
W SOCIAL MEDIACH!

Według danych Gemius.com portal Facebook
odwiedza 3/4 polskich internautów.
To idealna platforma do komunikacji z klientami,
a przede wszystkim – sprzedaży!
Gazeta Olsztyńska jest największym proﬁlem informacyjnym
w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim.
Ponad 101 tys. fanów regularnie czerpie z niej informacje
i komentuje bieżące wydarzenia.

LICZBA FANÓW NA FACEBOOK.COM
„Gazeta Olsztyńska”

Źródło: facebook.com, 18 czerwca 2019 r.

101 478

TVP 3 Olsztyn

29 193

„Twój Kurier Olsztyński”

27 248

Polskie Radio Olsztyn

23 863

„Nasz Olsztyniak”

13 604

TV Kopernik

10 678

„Made in. Warmia & Mazury”
„Gazeta Wyborcza Olsztyn”

ŻYCIE POWIATU IŁAWSKIEGO

8 709
5 086

WSPÓŁPRACUJĄC Z NAMI, ZYSKUJESZ:

◊ zasięg kampanii Facebook Ads
◊ opiekę specjalistów w zakresie social media marketingu
◊ zasięg organiczny „Gazety Olsztyńskiej” oraz pozostałych naszych proﬁli
◊ powiększone dotarcie dzięki kampanii w pozostałych naszych mediach!
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WIDEO GÓRĄ!
Według badań przekaz w formie wideo najbardziej angażuje odbiorców.
Co więcej, takie materiały są najchętniej oglądane w mediach społecznościowych.
Telewizja internetowa GO TV jako największa i najpopularniejsza
w woj. warmińsko-mazurskim oferuje swoim partnerom największy zasięg!

LICZBA WYŚWIETLEŃ NA YOUTUBE.COM

Źródło: youtube.com, 18 czerwca 2019 r.

GO TV
Olsztyn24
Telewizja Ełk
Braniewo 24
Portel
Telewizja Mazury
Telewizja Mazurska
Mrągowo24info
GTV Giżycko
Kopernik TV
TV Orzysz
KTK Kętrzyn
Warmia Mazury TV

5 mln

10 mln

15 mln

20 mln

KILKA FAKTÓW O STRONACH GRUPY WM:
p 73,3% ruchu na www.gazetaolsztynska.pl generują

urządzenia mobilne (dane Google Analytics)
– bądź z nami wszędzie tam, gdzie Twoi klienci!
p ponad 600 tys. unikalnych użytkowników miesięcznie
odwiedza www.gazetaolsztynska.pl (dane Google Analytics)
– pokaż im swoją ofertę!
p Responsive web designe – nasze strony WWW
oraz Twoje reklamy dostosują się do każdego urządzenia
naszego czytelnika!

DOŁĄCZ DO GRONA NASZYCH PARTNERÓW.
ZYSKAJ PRZEWAGĘ NAD KONKURENCJĄ!
Napisz: reklama@wm.pl
lub zadzwoń: 885 998 201
19519ilzi-B -P
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ZDROWIE/OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE
Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.
o gospodarce nieruchomościami
(tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 ze zm.)

STAROSTA POWIATU IŁAWSKIEGO
informuje, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa
Powiatowego w Iławie został wywieszony wykaz następujących nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonych do
sprzedaży w trybie bezprzetargowym:
• działka Nr 402/1 o powierzchni 0,0039 ha, obręb Nr 1,
miasto Kisielice,
• działka Nr 402/2 o powierzchni 0,0108 ha, obręb Nr 1,
miasto Kisielice.

30.08.2019
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DYŻURY APTEK WRZESIEŃ 2019. Czynne od 23 do 7 dnia następnego
1 września - Apteka ul. Ostródzka 54, Iława
2 września - Apteka „DBAM OZDROWIE”, ul. Aleja Jana Pawła II 14 Iława
3 września - Apteka „Nova”, ul. Kopernika 3/4A Iława
4 września - Apteka „Staromiejska”, ul. Niepodległości 14, Iława
5 września - Apteka ul. Ostródzka 54, Iława
6 września - Apteka mgr Adam Justyn Cichoń, ul. Gen. Wł. Andersa 3, Iława
7 września - Apteka Społeczna Na Kopernika Gr. Nowa Farmacja,
ul. Kopernika 5A/1, Iława
8 września - Apteka „GEMINI”, ul. Jana III Sobieskiego 45, Iława
9 września - Apteka, ul. Okulickiego 1, Iława
10 września - „Apteka Dyżurna”, ul. Niepodległości 10, Iława
11 września - Apteka „Nova”, ul. Kopernika 3/4A, Iława
12 września - Apteka „DBAM OZDROWIE”, ul. Królowej Jadwigi 6, Iława
13 września - Apteka „DBAM OZDROWIE”, ul. Królowej Jadwigi 6, Iława
14 września - Apteka „Dla Ciebie”, ul Skłodowskiej 25C, Iława
15 września - Apteka „Eskulap”, ul. Grunwaldzka 1, Iława

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

O G Ł O S Z E N IE

Starosta Powiatu Iławskiego ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa
Lp.

Oznaczenie nieruchomości

1.

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

2.

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

3.

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

4.

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

Opis nieruchomości

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

Przeznaczenie
w miejscowym planie
zagospodarowania
przestrzennego

Cena wywoławcza

Wysokość
wadium

Postąpienie

Godzina
przetargu

Teren zabudowy
mieszkaniowej
jednorodzinnej

57250,- zł
+ 23% VAT

11400,- zł

580,- zł

900

Teren zabudowy
mieszkaniowej
jednorodzinnej

51250,- zł
+ 23% VAT

10200,- zł

520,- zł

930

Teren zabudowy
mieszkaniowej
jednorodzinnej

53250,- zł
+ 23% VAT

10600,- zł

540,- zł

1000

Teren zabudowy
mieszkaniowej
jednorodzinnej

68250,- zł
+ 23% VAT

13600,- zł

690,- zł

1030

• Wadium w pieniądzu należy wnieść do dnia 27 września 2019 r. na konto Starostwa Powiatowego w Iławie:
Bank BGŻ BNP Paribas S.A. 55 2030 0045 1110 0000 0166 8970 UWAGA! Decyduje data wpływu na konto
• Potwierdzenie wpłacenia wadium należy okazać na przetargu komisji przetargowej.
• Przetarg odbędzie się w dniu 1 października 2019 r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Iławie przy ul. Andersa 2a, sala Nr 1.
• Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.
• Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferował, co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.
• Uchylenie się osoby, która wygrała przetarg od podpisania umowy notarialnej w określonym terminie spowoduje przepadek wadium.
Szczegółowe informacje można uzyskać w pokoju 323 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Iławie lub pod numerem tel. (0-89)6490763.

