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Syn organisty z Kazanic, 
zakochany w sporcie i kulturze 
wschodu 

Marek Borkowski zdecydowanie 
wkroczył w życie samorządu 
Powiatu Iławskiego. Pierwszy raz 
kandydował do Rady i od razu 
sukces – został nie tylko radnym, 
ale także Przewodniczącym Rady 
Powiatu Iławskiego. 

Pierwszy ogólnodostępny 
defibrylator AED w Lubawie

2 września oddano do użytku pierwszy 
ogólnodostępny defi brylator AED nie-
zbędny do ratowania życia w przypadku 
nagłego zatrzymania krążenia. Jest to 
efekt wspólnych działań Lubawskiego 
Stowarzyszenia Inicjatyw Społecznych 
oraz Przedszkoli Niepublicznych Smer-
folandia i Bajkolandia w Lubawie. 

Prawie 200 uczniów ze szkół 
Powiatu Iławskiego otrzymało 
stypendia

W poniedziałek 16 września w Zespole Szkół 
im. Konstytucji 3 Maja w Iławie odbyła się 
uroczystość wręczenia stypendiów Starosty 
Powiatu Iławskiego. Otrzymali je uczniowie 
szkół branżowych I stopnia z oddziałami Za-
sadniczej Szkoły Zawodowej oraz uczniowie 
osiągający wysokie wyniki w nauce. 

W niedzielę 8 września przedstawiciele Starostwa Powiatowego w Iławie oraz Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Grządka” 

z Iławy prezentowali walory turystyczne Powiatu Iławskiego oraz swoje działkowe plony na Powiatowych Obchodach 

Ogrodnictwa i Promocji Regionów współpracujących z powiatem oraz miastem Hof w Niemczech. >> str. 2 i 3
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Działkowcy z Powiatu Iławskiego Działkowcy z Powiatu Iławskiego 
promowali się promowali się 
w Bawariiw Bawarii
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Powiat Iławski i Rodzinny Ogród Działkowy    
z Iławy promował się w Bawarii

To wyjątkowe regio-
nalne święto odbywa 
się raz na dwa lata 

w różnych zakątkach powia-
tu Hof, w Bawarii w Niem-

czech. Promocja Powiatu 
Iławskiego w  Bawarii była 
jednym z działań podjętych 
na 10-lecie partnerstwa oby-
dwu regionów. 

– Dziękuję Powiatowi Iław-
skiemu za przyjęcie zaprosze-
nia na to ważne dla naszego 
regionu wydarzenie. Zapew-
ne zaowocuje to kolejnymi 
pomysłami na dalsze 10 lat 
naszego partnerstwa – pod-
kreślił Oliver Bar Starosta 
Powiatu Hof podczas ofi -
cjalnego otwarcia obchodów.

Na stoisku wyeksponowano 
niemiecko - i anglojęzyczne 
materiały promocyjne z po-
wiatu (informatory, mapy, 
przewodniki) oraz mate-
riały promocyjne dotyczące 
oferty Portu Śródlądowego 
w Iławie. Stoisko promocyj-
ne cieszyło się bardzo dużym 
zainteresowaniem. Obok Pol-
ski prezentowały się również 
Francja oraz Finlandia.

Obecność przedstawicieli 
powiatu iławskiego zaowo-
cowała nowymi pomysłami 
na dalsze działania. Nie 

zabrakło również podsu-
mowania dotychczasowych 
projektów. Stoiska powiatu 
oraz ROD „Grządka” od-
wiedził m.in. Chór Męski 
Lippertsgrün, który zaprzy-

jaźnił się z iławskim chórem 
„Camerata”.

W sumie zaprezentowało się 
ponad 100 wystawców z branż 
turystycznej, rolniczej, leśnej, 
ogrodowej, ochrony przyrody, 

samochodowej, leczniczej, 
wyposażenia wnętrz i  wielu 
innych. Targi są ważnym wy-
darzeniem w powiecie Hof i za 
każdym razem przyciągają ty-
siące odwiedzających.

W niedzielę 8 września przedstawiciele Starostwa Powiatowego w Iławie oraz Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Grządka” 

z Iławy prezentowali walory turystyczne Powiatu Iławskiego na Powiatowych Obchodach Ogrodnictwa i Promocji Regionów 

współpracujących z powiatem oraz miastem Hof. 
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Przedstawiciele Powiatu Iławskiego i Powiatu Hof, m.in. Oliver Bar Starosta, Powiatu Hof
Rodzinny Ogród Działkowy „Grządka” w Iławie reprezentował
działkowiec Kazimierz Borkowski

Podczas takiego święta nie mogło zabraknąć bawarskiej muzykiStoisko Powiatu Iławskiego i ogrodu działkowego „Grządka” cieszyło 
się dużym zainteresowaniem



3 ŻYCIE POWIATU IŁAWSKIEGO 27.09.2019 PARTNERSTWO/AKTUALNOŚCI

 GAZETA IŁAWSKA 
tel. 89 648 77 36

REDAKTOR WYDANIA
Mateusz Partyga 

REDAKCJA 
ul. Jana III Sobieskiego 1/1/k, 
14-200 Iława tel. 89 648 77 36; 
www.ilawa.wm.pl; 
e-mail: ilawa@gazetaolsztynska.pl

  „Grządka” Ponad 6 mln zł dofi nansowania na remonty i przebudowy 
dróg powiatowych. Umowa z wojewodą podpisana

Nowi naczelnicy w urzędzie. Starosta poinformował o zmianach kadrowych 

Podczas sierpniowej IX sesji 
Rady Powiatu Iławskiego Starosta 
Bartosz Bielawski poinformował 
radnych o istotnych zmianach 
kadrowych, które dokonały się 
w Starostwie Powiatowym w Iławie.

– Pożegnaliśmy naczelników 
niektórych wydziałów i główną 
księgową w  związku z  przej-

ściem tych osób na emerytu-
rę – mówił Starosta Bartosz 
Bielawski. –   Są to następujące 
osoby: Jadwiga Syguła – naczel-
nik Wydziału Komunikacji, Ja-
dwiga Kolman – naczelnik Wy-
działu Edukacji, Kultury, Sportu 
i Promocji, Wanda Studzińska 
– główna księgowa w Wydziale 

Budżetu i Finansów oraz Wło-
dzimierz Harmaciński – naczel-
nik Wydziału Ochrony Środo-
wiska i Rolnictwa. Na podstawie 
awansów wewnętrznych niżej 
wymienione stanowiska objęli 
inni pracownicy urzędu. Anna 
Nikczyńska została naczelni-
kiem Wydziału Komunikacji,    

Renata Motylińska, naczelni-
kiem Wydziału Edukacji, Kul-
tury, Sportu i Promocji, Agniesz-
ka Maśka jest główną księgową 
w Wydziale Budżetu i Finansów, 
a  Mateusz Szauer jest naczelni-
kiem Wydziału Ochrony Środo-
wiska i Rolnictwa. 

 www.powiat-ilawski.pl

Władze Powiatu Iławskiego pod-
pisały w poniedziałek 16 września 
umowę, dzięki której dofi nanso-
wane będą przebudowy i remonty 
dróg powiatowych. Dofi nansowa-
nie wynosi 6 296 698,88 zł.

W poniedziałek 16 września, 
o  godz. 10.00 w  Starostwie 
Powiatowym w  Ostródzie,  
nastąpiło podpisanie umów, 
w ramach Funduszu Dróg Sa-
morządowych, z  Wojewodą 
Warmińsko-Mazurskim, Artu-
rem Chojeckim   i samorządow-
cami z regionu. Wśród nich był 
także Bartosz Bielawski – Staro-
sta Powiatu Iławskiego, Marek 
Polański – Wicestarosta Powiatu 
Iławskiego, oraz Beata Szoka – 
Skarbnik Powiatu Iławskiego.
Umowa dotyczy:
 1. przebudowy odcinka drogi powia-
towej Nr 1204N Butowo – Łodygowo,
 2. remontu odcinka drogi powiatowej Nr 
1285N Sobiewola – Goryń – Krzywka,
 3. przebudowy odcinka drogi 
powiatowej Nr 1285N Sobiewola – 
Goryń –Krzywka,
 4. przebudowy drogi powiatowej 
Nr 1218 w msc. Lubstynek,
 5. przebudowy drogi powiatowej 
Nr 1301N gr. Województwa (Latko-
wo) – Bajdy – Zalewo – etap I,
 6. przebudowy z rozbudową drogi 
powiatowej Nr 1339N na odcinku 
Mątyki – Gromoty.
Dofi nansowanie wynosi 6 296 
698,88 zł.
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Podpisanie umów odbyło się 16 września 
w Ostródzie. Na zdjęciu Starosta Powiatu 
Iławskiego -  Bartosz Bielawski i Wojewoda 
Warmińsko-Mazurski - Artur Chojecki

Powiatowe Obchody Ogrodnictwa i Promocji Regionów w Hof to 
okazja, by obejrzeć także dawne stroje tego regionu  

Na zdjęciu: Renata Motylińska, Maria Jaworska i Agnieszka Maśka Anna Nikczyńska, nowa naczelnik Wydziału Komunikacji
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Terapia online może być równie 
skuteczna, jak ta w gabinecie
Pochodzi z Iławy, jednak 
w ostatnich latach przebywała 
w Londynie, gdzie posiadała 
własną praktykę psychologiczną 
i prowadziła indywidualne kon-
sultacje w Stowarzyszeniu Polish 
Psychologists’ Association. Po 
powrocie do swojego rodzin-
nego miasta podjęła decyzję 
o założeniu własnej fi rmy. Swoje 
miejsce odnalazła w Inkubatorze 
Technologicznym, gdzie już 
wkrótce otworzy własny gabinet 
wsparcia psychologicznego. 
Czym konkretnie będzie się zaj-
mować, kto znajdzie tam pomoc 
i gdzie w tym wszystkim znajdzie 
się miejsce na innowacje i nowe 
technologie? O tym rozma-
wiamy z Magdaleną Kowalską, 
psychologiem specjalizującym 
się w psychologii klinicznej osób 
dorosłych. 

Za Panią pierwszy miesiąc 
spędzony w Inkubatorze 
Technologicznym. Jak opisa-
łaby Pani swoje wrażenia? 
Czy jest to takie miejsce, 
jakiego Pani szukała, by 
otworzyć własną fi rmę?
– Zdecydowanie tak. Aby 

gabinet psychologiczny był 
miejscem komfortowym 
zarówno dla klientów, jak 
i samego psychologa, warto, 
aby spełniał kilka warunków. 
Poszukiwałam lokalu, do któ-
rego nie dochodzi uliczny 
gwar i jednocześnie znajduje 
się w dogodnej, przystępnej 
dla mieszkańców lokaliza-
cji. Ponadto zależało mi na 
możliwości dostosowania 
go do własnych potrzeb oraz 
na dostępności pomieszczeń 
socjalnych. Nie ukrywam, że 
istotną kwestią jest również 
bezpieczeństwo. Znajdując 
się w miejscu, w którym je-
stem częścią większej całości, 
mam jego poczucie, chociaż-
by ze względu na odpowied-
nie zabezpieczenie budynku 
poza godzinami pracy. Inku-
bator Technologiczny spełnia 
wszystkie moje oczekiwania, 
w związku z czym jestem bar-
dzo zadowolona. Muszę też 
dodać, że mam tu świetne 

towarzystwo młodych ludzi: 
programistów, architektów, 
grafi ków. Jest tu dużo do-
brej energii.

W ostatnim czasie pracowała 
Pani w Londynie. Zdecydo-
wała się Pani na powrót do 
Polski, do rodzinnej Iławy, 
by właśnie tu otworzyć 
gabinet psychologiczny. 
Czym konkretnie będzie się 
Pani zajmować?
– Tak, to było moje marze-

nie, które wkrótce przero-
dziło się w  konkretny plan 
i jego realizację. Specjalizuję 
się w  psychologii klinicz-
nej osób dorosłych i  to jest 
główny obszar mojej pracy. 
Oferuję wsparcie i  pomoc 
w  ramach indywidualnie 
ustalanych sesji dla młodzie-
ży oraz osób dorosłych, które 
znalazły się w emocjonalnym 
kryzysie. Mogą zatem przyjść 
do mnie osoby po różnych 
trudnych doświadczeniach, 
odczuwające stany lękowe 
lub depresyjne, mające pro-
blemy w relacjach, cierpiące 
na przewlekły stres, czy do-
znające bólu z powodu straty, 
rozstania lub choroby soma-
tycznej. Chętnie służę radą 
także w innych przypadkach, 
dlatego warto po prostu za-
dzwonić, aby wspólnie skon-
sultować daną trudność. 

Prowadzenie gabinetu 
psychologicznego kojarzyło 
mi się do tej pory wyłącznie 
ze spotkaniami w cztery 
oczy. Pani planuje wykorzy-
stać w swojej pracy nowe 
technologie, które mają nie 
tylko usprawnić pracę, ale 
przede wszystkim zwiększyć 
dostępność Pani usług. Dla 
przykładu osoby spoza Iławy 
czy powiatu iławskiego, będą 
mogły liczyć na wsparcie 
online. Nie trzeba będzie 
zatem wychodzić z domu, 
by z Panią porozmawiać. To 
chyba nowość w obszarze 
opieki psychologicznej?
– Prawdę mówiąc forma 

pracy online, na przykład 
poprzez komunikator typu 
Skype, towarzyszy mi już 

od kilku lat, choć w  Polsce 
niewiele osób korzysta z ta-
kich rozwiązań. Mieszkając 
w  Londynie pracowałam 
w  ten sposób z  osobami, 
które preferowały tę formę 
pomimo mieszkania w  tym 
samym mieście. Oszczę-
dzało to prywatny czas oraz 
koszta dojazdu. Współpracu-
jąc z jedną z poradni online 
miewałam klientów z różnych 
stron świata, którym zależało 
na polskojęzycznym psycho-
logu. Pamiętam, jak dużą 
wątpliwość odczuwałam, gdy 
miałam w ten sposób praco-
wać z pewną parą z Norwegii. 
Okazało się, że zupełnie nie-
potrzebnie. Wbrew niektó-
rym opiniom, terapia online 
może być równie skuteczna, 
jak ta w  gabinecie. Jej po-
wodzenie zależy bowiem od 
szeregu innych czynników, 
niż forma komunikacji. 

Na szczęście otwieramy się 
już na tego typu kontakt ze 
specjalistami. Coraz więcej 
z  nich ma w  swojej ofercie 
również taką usługę.

To jednak nie wszystko, 
bo planuje Pani przecież 
tworzenie kursów psycholo-
gicznych online, e-booków, 
kontakt z osobami zaintere-
sowanymi przez webinary. 
Widać, nowe technologie 
wkraczają już do każdego 
obszaru. Czy znajdą się 
odbiorcy tego typu działań? 
– O  tak, to są moje kolej-

ne marzenia, które w końcu 
zaczną się urzeczywistniać! 
Między innymi właśnie 
dzięki temu, że mam odpo-
wiednie miejsce do pracy 
i  osoby, które mi pomogą. 
Obecnie pracuję nad pewny-
mi warsztatami online, któ-
rych premiera zaplanowana 
jest przeze mnie na listopad. 

Rozpoczynam również pisa-
nie e-booka dla osób, które 
„utknęły” w  kryzysie i  szu-
kają odpowiedzi na pytanie, 
co może być tego powodem. 
Czy znajdą się odbiorcy tego 
typu działań? Jestem tego 
pewna!  Moją wiarę w to, że 
Internet może być również 
świetnym miejscem pracy 
w moim zawodzie, umocniła 
stała współpraca z  wirtual-
nym, Magazynem Psycholo-
gicznym Bang! Od lat piszę 
artykuły, recenzje, przepro-
wadzam wywiady. Dzięki na-
szym cudownym czytelnikom 
współpracujemy z wydawnic-
twami i organizatorami du-
żych wydarzeń psychologicz-
nych. Prowadzimy również 
na Instagramie „Strefę eks-
perta” w relacjach na żywo. 
Wszystko się dzieje w 100% 
online. Wyobrażają Państwo 
sobie, że nigdy z żadną z mo-

ich redakcyjnych koleżanek 
nie widziałam się w rzeczy-
wistości? Ponadto, z  Maga-
zynem Bang! powiązany jest 
siostrzany portal Psycholo-
gia w  Polsce. Umieszczane 
są tam informacje o różnych 
kursach, warsztatach, szko-
leniach, również tych online. 
Obecnie jej fanpage na Face-
booku liczy sobie prawie 17 
tysięcy osób obserwujących. 
Myślę, że to może dowodzić 
skali zainteresowania w tym 
obszarze. Podsumowując, 
sieć może być wspaniałym 
sprzymierzeńcem w promo-
waniu dbałości o  zdrowie 
psychiczne i  ogólny samo-
rozwój.

Obecnie dużym problemem, 
szczególnie wśród osób 
młodych, jest uzależnienie 
od Internetu. Wiem, że takie 
osoby, także mogą liczyć na 
Pani wsparcie. Planuje Pani 
organizację warsztatów psy-
choedukacyjnych w zakresie 
cyber-uzależnień.
– To prawda. Sama mam 

dzieci, które są wprawdzie 
jeszcze bardzo małe, ale wi-
dzę, jak szybko się to dzieje. 
Jak trudno w  tych czasach 
zachować ostrożność i uświa-
domić zarówno młodzież, 
jak i dorosłych, że nadmier-
ne przebywanie w  wirtual-
nym świecie jest, powiedzmy 
to sobie wprost – szkodliwe.  
Warto zatem mówić o  tym 
głośno, prowadzić warszta-
ty, czy też grupy wsparcia, 
mające na celu wypracować 
zdrowy balans pomiędzy 
siecią a realnym życiem. Ja 
również mam to w planach 
po realizacji najbliższych 
projektów. Mieszkańcy po-
wiatu na pewno wtedy się 
o tym dowiedzą. Natomiast 
jeśli w międzyczasie rodzice 
lub osoby mające z tego typu 
zjawiskiem trudność chciały-
by indywidualnie zasięgnąć 
porady, oczywiście zapra-
szam do kontaktu. 

Michał Młotek, koordynator OWP - Inkubatora 

Technologicznego w Iławie, Zastępca 

Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Iławie 

Magdalena Kowalska to psycholog specjalizujący się w psychologii klinicznej osób dorosłych. Prowadziła 
konsultacje dla osób indywidualnych w Stowarzyszeniu Polish Psychologists’ Association w Londynie, 
gdzie również posiadała własną praktykę psychologiczną. Jako autor artykułów psychologicznych współ-
pracuje z Magazynem Bang! 
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PRZEWODNICZĄCA SEJMIKU BERNADETA HORDEJUK W ŻYCIU POWIATU IŁAWSKIEGO

Zielone płuca Polski to Warmia i Mazury

ODDALI HOŁD POMORDOWANYM 

Efektywność energetyczna 
to jedna z priorytetowych 
osi Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa 
Warmińsko-Mazurskiego na lata 
2014-2020. Z dotacji skorzystało 
wiele przedsiębiorstw, a liderem 
w pozyskiwaniu odnawialnych 
źródeł energii jest powiat iławski. 
O zagadnieniach z tym związa-
nych rozmawiamy z Bernadeta 
Hordejuk, Przewodniczącą 
Sejmiku Województwa Warmiń-
sko-Mazurskiego.

Pani Przewodnicząca, czy 
mówiąc iż zielone płuca Pol-
ski to Warmia i Mazury nie 
posługujemy się pustym slo-
ganem?
- To, że województwo war-

mińsko-mazurskie należy 
do obszaru określanego jako 
„Zielone Płuca Polski”  ma 
swoje pokrycie w  faktach. 
Prowadzimy w województwie 
zrównoważony rozwój gospo-
darczy z poszanowaniem na-
tury rozwojem. Staramy się 
by natura była naszym part-
nerem, a nie przeciwnikiem 
co ma swój wyraz chociażby 
w inteligentnych specjaliza-

cjach województwa.
Jak wygląda pozyskiwanie 
energii z naturalnych źródeł 
w województwie warmińsko-
-mazurskim?
- Do produkcji energii 

w  regionie wykorzystywane 
są odnawialne źródła: woda, 
wiatr, słońce, biomasa oraz 
ciepło Ziemi. Stanowią one 
alternatywę dla tradycyj-
nych nośników energii, a ich 
zasoby uzupełniają się w na-
turalnych procesach. Do 
przetwarzania energii służą 
instalacje odnawialnych źró-
deł energii.  Na terenie woje-
wództwa działają instalacje: 
duże (o  mocy ponad 200 
kW), małe (o mocy większej 
niż 40 kW i nie większej niż 
200 kW) oraz mikroinstala-
cje (o mocy nie większej niż 
40 kW). 

A jak Samorząd Wojewódz-
twa wspiera te działania?
- Samorząd województwa 

w swoich działaniach wspie-
ra rozwój rozproszonych 
źródeł energii, a  zwłaszcza 
małych i  mikroinstalacji. 
W 2018 roku, w wyniku re-
alizacji projektów unijnych 

wsparcie otrzymało 448 jed-
nostek wytwarzania energii 
z  OZE, a  zdolność wytwa-
rzania energii odnawialnej 
wzrosło o  116,91 MW. Na 
efektywność energetyczną 
zwracamy również uwagę 
w naszych planach dotyczą-
cych rozwoju województwa 
jak np. Strategia Rozwoju 
czy Planu zagospodarowania 
przestrzennego województwa 
warmińsko-mazurskiego. 
Aktualnie Samorząd Wo-
jewództwa wspiera przede 
wszystkim budowę  instala-
cji wykorzystujących ener-
gię z  biomasy i  instalacje 
fotowoltaiczne. Właściwe 
wykorzystanie odnawialnych 
źródeł energii to wciąż jeden 
z najważniejszych elementów 
idei zrównoważonego roz-
woju, które może przynieść 
wymierne efekty i  korzyści, 
m.in. oszczędzanie zasobów 
surowców energetycznych, 
poprawa stanu środowi-
ska, redukcja odpadów, jak 
i  zwiększenie poziomu bez-
pieczeństwa energetycznego.

Który powiat lub gmina jest 
w tej kwestii liderem?

- Liderem pozyskiwania 
energii w  sposób przyjazny 
dla natury jest powiat iław-
ski, w  którym wykorzystuje 
się głównie energie wiatru, 
z  czego , jako iławianka je-
stem bardzo dumna. W po-
wiecie wykorzystuje się 
również inne źródła ener-
gii jak np. biomasa. Tutaj 
przoduje gmina Kisielice, 
trzymam kciuki za dalszy jej 
rozwój w tym kierunku. Na 
uwagę zasługują także inne 
projekty w  województwie, 
w tym farma fotowoltaiczna 
na podolsztyńskim lotnisku 
w Gryźlinach czy farma sło-
neczna w Mierkach.

Jak pozyskiwanie energii 
z odnawialnych źródeł 
wpływa na mieszkańca woje-
wództwa?
- Mieszkaniec wojewódz-

twa zyskuje bardzo wiele, 
począwszy od aspektów 
zdrowotnych poprzez fi-
nansowe. Inwestycje w od-
nawialne źródła energii nie 
tylko generują oszczędno-
ści, ale dzięki zmniejszeniu 
emisji szkodliwych pyłów 
do atmosfery przyczyniają 

się do poprawy jakości po-
wietrza. Hasło „Zdrowe ży-
cie, czysty zysk” jest nadal 
aktualne w  województwie 
warmińsko-mazurskim. 
Inwestując w  odnawial-
ne źródła energii nie ma 
przegranych, wszyscy na 
tym zyskują. Obecnie 30% 
energii zużywanej przez 

mieszkańców wojewódz-
twa warmińsko-mazurskie 
energii elektrycznej pocho-
dzi z  odnawialnych źródeł 
energii, co stanowi więcej 
niż średnia krajowa.

E-mail: 

bernadeta.hordejuk@warmia.mazury.pl; 

Zapraszamy także na profi l facebookowy:  

https://www.facebook.com/bernadetahordejuk/.

W sobotę, 7 września br. odbyła 
się kolejna rowerowa wycieczka 
zorganizowana przez Lubawskie 
Stowarzyszenie Inicjatyw Spo-
łecznych. Tym razem uczestnicy 
mogli symbolicznie uczcić pa-
mięć pomordowanych w trakcie 
II Wojny Światowej mieszkańców 
Ziemi Lubawskiej.

Punktualnie o  godzinie 
14.00 na parkingu przed 
Bankiem Spółdzielczym 
w Lubawie zjawiła się grupa 
kilkudziesięciu miłośników 

„dwóch kółek”. Trasa prze-
jazdu „ŚLADAMI POMOR-
DOWANYCH POGRA-
NICZNYM SZLAKIEM” 
prowadziła przez miejsco-
wości Byszwałd, Rodzone, 
Radomno, Pustki, Rakowice 
i Targowisko Dolne. 

Drogowskazami i  jedno-
cześnie najważniejszymi 
punktami wyprawy były 
pomniki i  obeliski przypo-
minające ogrom tragedii 
tamtych czasów: – w  Lu-
bawie pomnik Chrystusa 
Króla, pomnik przy ul. Bro-
warowej, tablica pamięci W. 
Asta, tajny obóz dla mło-
docianych przy ul. Grun-
waldzkiej, - w Byszwałdzie 
pomnik pomordowanych 
mieszkańców, - zbiorowa 
mogiła w tzw. Borku k. Lu-
bawy, - w Radomnie pomnik 
ofiar terroru lat okupacji, 
- w  Białej Górze kamień 
upamiętniający harcerskie 
pogotowie wojenne. 

Wycieczka była także oka-
zją, aby pokazać uczestni-
kom granice II Rzeczpo-
spolitej, które przebiegały 
niegdyś wzdłuż rzeki Drwę-
cy, a  także przez Jezioro 
Radomno. W  Radomnie, 
dzięki gościnności tamtej-
szego proboszcza, rowerzy-
ści zwiedzili także kościół 
parafialny, który wybu-
dowano w  pierwszych la-
tach XX wieku, w miejscu, 
gdzie wcześniej zniszczeniu 

uległa niewielka drewnia-
na świątynia.

Krótkie prelekcje dotyczące 
poszczególnych miejsc i wy-
darzeń bardzo zaciekawiły 
uczestników, a  wygłosili je: 
Teresa Kłosowska, Marcin 
Deka, Mateusz Szauer oraz 
Dariusz Kawka.  Przy ścież-
ce rowerowej w okolicy Ra-
domna na wszystkich czekał 
regeneracyjny poczęstunek 
– tym razem „swojskie jadło” 
przygotowane przez: Do-

rotę Kawka, Gabrielę Gaw-
lik, Edytę Gawlik-Szauer, 
Agnieszkę Kucińską i Dorotę 
Wrońską, którym raz jeszcze 
serdecznie dziękujemy.

Szczególne podziękowania 
kierujemy także dla Ochotni-
czej Straży Pożarnej w Luba-
wie, która po raz kolejny nie 
zawiodła i zabezpieczała trasę 
od strony medycznej.

Wycieczka zrealizowana 
w  ramach zadania publicz-
nego „Cykl wycieczek oraz 

spotkań związanych z kultu-
rą i historią miasta Lubawa 
i Ziemi Lubawskiej” dofi nan-
sowanego przez samorząd 
powiatowy, była okazją do 
refl eksji  nad dramatyczny-
mi wydarzeniami, jakie mia-
ły miejsce w naszym regionie 
w  okresie niemieckiej oku-
pacji. I chociaż od wybuchu 
II Wojny Światowej minęło 
80 lat, są ludzie, przeżycia 
i fakty, które należy ocalić od 
zapomnienia. Mateusz Szauer

Mateusz Szauer

Bernadeta Hordejuk, przewodnicząca sejmiku województwa 
warmińsko-mazurskiego 
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Nr 60/2019  BURMISTRZ MIESZKAŃCOM

BIULETYN GMINY KISIELICE

Piękne dożynkowe wieńce, znamienici goście, znani 
artyści, przednia zabawa i  swojskie jadło, to wszystko 
podczas wczorajszych Gminnych Dożynek. W tym roku 
komisja wieńcowa jako najładniejszy wieniec wybrała ten 
z miejscowości Limża, zaś najładniejszy według publicz-
ności okazał się wieniec z Jędrychowa. Kisielickie dożyn-
ki odwiedzili także przewodnicząca sejmiku Bernadeta 
Hordejuk, senator RP Bogusława Orzechowska, poseł 
na Sejm RP Jacek Protas, Radny Wojewódzki Stanisław 

Gorczyca, Starosta Iławski Bartosz Bielawski, Przewodni-
czący Rady Miejskiej Iławy Michał Młotek, Kpt. Wojciech 
Kożuchowski z PSP Iława, dyrektor Szpitala Powiatowego 
w Iławie Iwona Orkiszewska oraz przewodniczący War-
mińsko - Mazurskiej Izby Rolniczej Zbigniew Ziejewski. 
Goście i publiczność zgromadzona w amfiteatrze wspólnie 
bawili się podczas występów Jerzego Kryszaka oraz ze-
społu Tuhaj-Bej. Największą publikę jednak zgromadził 
raper Kali.

Planujemy w Kisielicach zlot pojazdów nie tylko zabytkowych
Za nami X fi nałowa 

edycja Warmińskiej 
Ligi Wraków w Kisie-
licach, która zgroma-
dziła kibiców z  kilku 
województw i na któ-
rą przybyła rekordowa 
liczba 120 załóg. Emo-
cje były niesamowite, 
a  sama impreza za-
kończyła się dopiero 
po 10 godzinach zma-
gań wrakowiczów na 
kisielickim torze. 

Dożynki 2019 udały się doskonale! Dożynki 2019 udały się doskonale! 
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Najlepsi wśród drużyn męskich: 1 msc. Alex Najder/Paweł 
Ziółkowski, 2 msc. Patryk Łukomski/Andrzej Łukomski, 3 
msc. Tomasz Łomżyński/Sławomir Szkup. Wszyscy z Wrak 
Dream Team. 

W Kategorii młodzież: 1 msc. Filip Biesalski/Przemek Biesal-
ski, 2 msc. Paulina Żebrowska/Stanisław Żebrowski, 3 msc. 
Oliver Biziewski/Marcin Biziewski. 

Kategoria kobiet: 1 msc. Agnieszka Miller/Bartłomiej Trypucki 
(Babski Team) 2 msc. Małgorzata Biziewska/Marcin Biziewski, 
3 msc. Katarzyna Żebrowska/Stanisław Żebrowski. Podczas tej 
imprezy poznałem ludzi organizujących zloty pojazdów i być może 
już niedługo w Kisielicach będzie można podziwiać najróżniejsze, 
ciekawe maszyny z różnych stron świata. 

Pomoc w organizacji zlotu zaoferował Pan Artur Bartkow-
ski z Gdańska, właściciel fi rmy Autoreplika (foto z profi lu fb 
Artura Bartkowskiego).

Starosta Bartosz Bielawski podpisał umowy dofi nansowania 
inwestycji na drogach lokalnych! 
Na łącznie niemal 6,3 mln złotych opiewa wartość umów 

o dofi nansowanie inwestycji na lokalnych drogach powiato-
wych. Trzy asfaltowe odcinki zostaną zrealizowane w Gmi-
nie Kisielice. Kadencja samorządu 2018-2023 dopiero się 

rozpoczęła, a po wyremontowanych już drogach do Gorynia 
i  Biskupca wykonamy kolejne, ponieważ podpisane umo-
wy dotyczą:

• przebudowy odcinka drogi powiatowej nr 1204N Butowo-
-Łodygowo, 

• remontu odcinka drogi powiatowej nr 1285N Sobiewola-
-Goryń-Krzywka,

• przebudowy odcinka drogi powiatowej nr 1285N Sobie-
wola-Goryń-Krzywka. 

Chciałbym także podziękować radnym Rady Miejskiej w Ki-
sielicach, bo to właśnie dzięki ich aprobacie zrealizujemy bar-
dzo oczekiwane przez mieszkańców inwestycje.

Spotkanie z wysokiej rangi wojskowymi – Polska Armia planuje 
budowę bazy radiolokacyjnej w Gminie Kisielice
W kisielickim magistracie odbyło się spotkanie z przedsta-

wicielami Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej. Delegacja 
na czele z ppłkiem Miłoszem Puto omówiła swoje plany doty-
czące instalacji na terenie naszej gminy systemu rozpoznania 
przestrzeni powietrznej. System ten bazuje na aerostacie, któ-
ry umieszczony jest na dużej wysokości, około 4000 metrów, 
co pozwala na wykrywanie celów odległych nawet o kilkaset 
kilometrów. Tego typu rozwiązanie stosowane jest dopiero 
w kilku krajach na świecie, a aerostat planowany w Gminie 
Kisielice będzie pierwszym w Polsce. Bazę stale obsługiwać 
będzie kilkudziesięciu wojskowych, którzy zamieszkają na 
terenie naszej gminy. Prace nad tym przedsięwzięciem po-
trwają kilka lat.

Żłobek i Klub Seniora otwieramy w listopadzie. 
Remont budynku idzie pełną parą

Zgodnie z zapowiedziami z kampanii wyborczej realizujemy 
inwestycję, tak oczekiwaną przez mieszkańców. Pozyskaliśmy 
na ten cel środki unijne i rządowe (niemal 2 miliony złotych), 
kupiliśmy budynek przy ulicy Kolejowej i już we wrześniu 
rozpoczniemy rekrutację. 

Rafał Ryszczuk - Burmistrz Kisielic, 
tel. 791 085 405 

e-mail: rafalryszczuk@interia.pl
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Rehabilitacja kardiologiczna znacznie poprawia   
Rozmowa z lek. med. Zbignie-
wem Glińskim, koordynatorem 
Oddziału Rehabilitacji Kardio-
logicznej i Ogólnoustrojowej 
Powiatowego Szpitala im. Wł. 
Biegańskiego w Iławie. Oddział 
istnieje w naszym szpitalu od 
2012 roku, dysponuje 17 łóżkami

Kiedy słyszymy hasło: 
rehabilitacja kardiologiczna, 
pierwsze skojarzenie to 
leczenie po zawale serca. 
Ale to z pewnością nie 
wyczerpuje tematu rehabili-
tacji kardiologicznej. Proszę 
powiedzieć czym ona jest? 
- Na nasz Oddział Rehabi-

litacji Kardiologicznej trafi a-
ją pacjenci ze skierowaniami 
z Oddziału Kardiologii Inwa-
zyjnej lub Kardiochirurgii. 
Najczęściej są to pacjenci 
z Oddziałów Kardiologii In-
wazyjnej po wykonanych an-
giolplastykach naczyń wień-
cowych i implantacji stentów 
[od red.: Stent – niewielka 
„sprężynka”, najczęściej ze 
stali 316 LVM albo stopu 
chromowo-kobaltowego, 
umieszczana wewnątrz na-
czynia krwionośnego w celu 
przywrócenia drożności na-
czynia.] w przebiegu zawału 
mięśnia sercowego. Duża 
część pacjentów po leczeniu 
inwazyjnym jest kierowana 
do nas z Centrum Kardiologii 
Scanmed w Iławie. Z oddzia-
łów Kardiochirurgii kierowa-
ni są pacjenci po zabiegach 
pomostowania aortalno –
wieńcowych, po implantacji 
zastawek serca, po operacji 
tętniaków aorty. Terapia sto-
sowana w Rehabilitacji Kar-
diologicznej to odpowiednio 
programowany i nadzorowa-
ny wysiłek fi zyczny. Celem 
tak stosowanej kinezytera-
pii jest poprawa wydolności 
układu krążeniowo-odde-
chowego i  poprawa spraw-
ności fi zycznej. Inne równie 
ważne zadania Rehabilitacji 
Kardiologicznej to:

• Redukcja czynników ryzy-
ka np. ograniczenie palenia 
papierosów 

• Poszerzenie wiedzy pa-
cjenta o chorobie wieńcowej

• Zmiany nawyków żywie-
niowych - poprzez ograni-
czenie tłuszczy nasyconych 
w diecie 

• Rehabilitacja psycholo-
giczna – poprzez psychotera-
pię grupową i indywidualną.   

W  skład Zespołu terapeu-
tycznego który realizuje 
kompleksową rehabilitację 
kardiologiczną wchodzą leka-
rze, fi zjoterapeuci, psycholog, 
pielęgniarki i dietetyk.

Rehabilitacja kardiologicz-
na rozwinęła się w latach 
60-tych, czyli jest w miarę 
nowym zjawiskiem. Czy to 
znaczy, że pacjenci w latach 
wcześniejszych nie mieli 
tego luksusu wcale i czy to 
miało negatywny wpływ na 
ich stan zdrowia po przeby-
tych chorobach kardiologicz-
nych? Czy dziś powinniśmy 
się cieszyć, że mamy takie 
możliwości w tym zakresie?
- Rehabilitacja kardiologicz-

na w obecnej postaci zaczęła 
się rozwijać pod wpływem 
badań naukowych w  latach 
60 ubiegłego wieku. Badania 
te wykazały że jak najkrótsze 
unieruchomienie pacjenta 
kardiologicznego i  odpowied-
nio zaprogramowane uspraw-
nianie dostosowane do jego 
wydolności fi zycznej znacznie 
zmniejsza umieralność w  tej 
grupie chorych. Jeszcze w la-
tach pięćdziesiątych ubiegłego 
wieku pacjent z zawałem serca 
był unieruchamiany w łóżku 

na około 6 tygodni. Obecnie 
pacjenci z  niepowikłanym 
zawałem po angioplastyce 
z implantacją stentów są uru-
chamiani już po 2 dniach. Po 
kilku dniach opuszczają szpi-
tal ze skierowaniem na Reha-
bilitację Kardiologiczną.

Czy dobrze przeprowadzona 
rehabilitacja kardiologiczna 
może wydłużyć życie pacjen-
ta, poprawić jego jakość. 
Czy są jakieś statystyki 
w tym zakresie?
- Rehabilitacja kardiolo-

giczna poprzez stosowanie 
kinezyterapii - czyli ćwi-
czeń fi zycznych prowadzi do 
zwiększenia tolerancji wysił-
ku. Regularne ćwiczenia pod-
wyższają próg niedokrwienia 
i próg bólu wieńcowego. Czyli 
prowadzą do poprawy jako-
ści życia. Korzystny wpływ 
rehabilitacji kardiologicznej 
odbywa się również poprzez 
stabilizację ciśnienia tętnicze-
go, zmianę stylu życia, zmia-
ny w diecie – redukcja tłusz-
czów nasyconych. Badania 
naukowe wykazały  zmniej-
szenie śmiertelności całko-
witej o 25% i   śmiertelności 
sercowej o 30% u pacjentów 
poddanych rehabilitacji 
kardiologicznej. W  Szpitalu 
prowadzi się także rehabili-
tację ogólnoustrojową.

Którzy pacjenci z niej korzy-
stają, po jakich operacjach, 
z jakimi schorzeniami? 
- Celem rehabilitacji ogól-

noustrojowej jest: wyle-
czenie, bądź zmniejszenie 
dysfunkcji narządu ruchu; 
przywrócenie pełnej lub 
możliwej do osiągnięcia 
sprawności fi zycznej i  psy-
chicznej, zdolności do pra-
cy i zarobkowania oraz zdol-
ności do brania czynnego 
udziału w życiu społecznym. 
Oddział zajmuje się rehabi-
litacją z  zakresu ortopedii, 
traumatologii i reumatologii 
oraz stanami po: 

— artroskopii kolana, bio-
dra, barku,

— rekonstrukcjach więza-
deł, ścięgien, łąkotek,

— skręceniach, zwichnię-
ciach, złamaniach, endopro-
tezoplastyce stawów i  oste-
otomiach korekcyjnych,

— zespołach przeciążenio-
wych, zespołach ciasnot po-
więziowych,

— zmianach o charakterze 
entezopatycznym (łokieć gol-
fi sty, łokieć tenisisty, kolano 
skoczka, kolano biegacza, 
chonodromalacja rzepki, 
konfl ikt rzepkowo – udowy),

— chorobach zwyrodnie-
niowych stawów kręgosłupa 
i kończyn,

— chorobach reumato-
logicznych (np. RZS, ŁZS, 
ZZSK).

— amputacjach kończyn 
urazowych lub w  przebiegu 
AO/cukrzycy

Jakie są warunki przyjęcia 
na taką rehabilitację? 
- Konieczne jest skierowanie 

na rehabilitację ogólnoustro-
jową, które jest wystawia-
ne przez lekarzy oddziałów 
urazowo-ortopedycznych, 
chirurgicznych, neurochirur-
gicznych, neurologicznych, 
reumatologicznych, onkolo-
gicznych, urologicznych, kar-
diologicznych, geriatrycznych. 
Natomiast w  przypadku za-
ostrzeń chorób przewlekłych 
przez lekarza   poradni reha-
bilitacyjnej, urazowo-ortope-
dycznej, neurologicznej, reu-
matologicznej. Pierwszeństwo 
przyjęcia posiadają pacjenci 
po przebytych operacjach or-
topedycznych lub po leczeniu 
szpitalnym, do 6 miesięcy od 
daty wypisania ze szpitala 
ostrej fazy.

Jakie metody leczenia są 
realizowane w oddziale?
- W naszym Oddziale wyko-

rzystujemy: fi zykoterapię – czy-
li oddziaływanie różnych form 
energii występującej w przyro-
dzie. Jest to leczenie bodźco-
wo-stymulacyjne powodujące 
odpowiedź tkanek na działanie 
bodźców fi zykalnych.

– elektroterapię – w  tera-
pii wykorzystujemy zjawiska 
elektrochemiczne, elektroter-
miczne i elektrokinetyczne 
zachodzące pod wpływem 
przepływającego prądu;

- światłolecznictwo - wyko-
rzystujemy działanie światła, 
w tym również biostymula-
cję laserową;

- magnetoterapię - może-
my stosować przy obecności 
implantów ortopedycznych 
(często stosujemy w  celu po-
budzenia zrostu kostnego);

- ultradźwięki - wykorzystu-
jemy tu oddziaływanie mecha-
niczne, termiczne i fi zykoche-
miczne

- termoterapię - leczenie 
ciepłem np. Solux, Fango, 
leczenie zimnem- miejsco-
wa krioterapia.

 - kinezyterapię - czyli lecze-
nie ruchem, które ma podsta-
wowe znaczenie w  rehabi-

litacji. Obejmuje ćwiczenia 
lecznicze i różne metody ki-
nezyterapeutyczne.

Czy uważa pan, że rehabilita-
cja psychologiczna w od-
dziale jest tak samo ważna 
jak ta tradycyjna, związana 
z fi zycznością?
- Trudno sobie wyobrazić brak 

psychologa w zespole rehabili-
tacyjnym. Celem rehabilitacji 
psychologicznej jest przywró-
cenie utraconej lub zaburzo-
nej przez chorobę sprawności 
psychicznej, zdolności do pra-
cy. Psycholog ustala diagno-
zę psychologiczną, prowadzi 
psychoterapię  indywidualną 
lub grupową w  zależności od 
potrzeb. Do najczęściej spoty-
kanych zaburzeń emocjonal-
nych w rehabilitacji należą za-
burzenia lękowe i depresyjne.                                                                        
Zaburzenia osobowości często 
występują u osób z  nagłą utratą 
sprawności fi zycznej powstałą 
wskutek choroby np. udaru 
mózgu z niedowładem połowi-

Fo
t. 
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Lek. med. Zbigniew Gliński jest koordynatorem Oddziału Rehabilitacji Kardiologicznej i Ogólnoustrojowej 
Powiatowego Szpitala im. Wł. Biegańskiego w Iławie, przyjmuje także pacjentów w Poradni Rehabilitacyjnej

Pielęgniarka Oddziału Rehabilita-
cji, Maria Abramowska 

Zenona Torzewska, pielęgniar-
ka Poradni Rehabilitacyjnej 
w Powiatowym Szpitalu im. Wł. 
Biegańskiego w Iławie
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  jakość życia pacjentów
czym lub urazu np. niedowładu 
czterokończynowego po urazie 
kręgosłupa szyjnego – u mło-
dych osób po skoku do wody.            
Niezależnie od ważnej roli psy-
chologa, każdy członek zespo-
łu rehabilitacyjnego powinien 
pełnić w swoim zakresie funkcję 
psychoterapeutyczną. 

Ilu pacjentów w skali roku 
może poddać się rehabilitacji 
ogólnoustrojowej i kardiolo-
gicznej w naszym Szpitalu?
- Biorąc pod uwagę ilość łó-

żek w Oddziale to około 200 
pacjentów , w tym 100 na reha-
bilitację kardiologiczną i 100 na 
rehabilitację ogólnoustrojową, 
usprawniającą. Są to oczywiście 
dane orientacyjne. W przyszło-
ści - mam nadzieję niedalekiej, 
kiedy powstanie Centrum Re-
habilitacyjne ta ilość pacjentów 
może zostać podwojona, będzie 
to jednak również uzależnione 
od kontraktu z NFZ.

Panie doktorze choroby kar-
diologiczne mają charakter 
przewlekły, człowiek żyje 
z nimi do końca życia. To 
brzmi jak piętno. Czy tak pan 
to ocenia? 
- Wśród naszych pacjentów 

hospitalizowanych w Oddziale 
Rehabilitacji Kardiologicznej 
większość stanowią chorzy po 
zawałach mięśnia sercowego 
w  przebiegu choroby niedo-
krwiennej serca. W  ponad  
95% przypadków przyczyną 
tej choroby jest miażdżyca 
tętnic wieńcowych. Blaszki 
miażdżycowe zwężają światło 
naczyń wieńcowych i w pew-

nym momencie zwężenie 
przekracza wartość krytyczną 
i dochodzi do zawału. Wyka-
zano, że spośród badanych 
czynników ryzyka wystąpie-
nie zawału serca niezależnie 
determinują nadciśnienie 
tętnicze, cukrzyca, zaburze-
nia lipidowe, otyłość brzuszna, 
palenie tytoniu oraz czynniki 
psychospołeczne. Na niektó-
re czynniki ryzyka choroby 
niedokrwiennej serca mamy 
wpływ. Możemy je zmieniać 
przez zmianę stylu życia. Zno-
wu wracamy do zwiększenia 
aktywności fi zycznej. Możemy 
przestać palić papierosy, zmie-
nić dietę – zmniejszyć spoży-
wanie tłuszczów nasyconych 
i cholesterolu. Walczyć ze swo-
ją otyłością, co może spowodo-
wać że przestaniemy chorować 
na cukrzycę typu 2. Czyli musi 
się nam zacząć chcieć.

Wszyscy w Polsce znamy 
historię rodzącej się kardio-
chirurgii prof. Religii który 
był pionierem w przeszcze-
pach serca, także z fi lmu 
„Bogowie”. Widział pan 
fi lm? Uważa pan, że dzięki 
profesorowi został zrobiony 
krok milowy w polskiej me-
dycynie kardiologicznej?
- Zbigniew Religa w 1985 roku 

dokonał pierwszego w  Polsce 
udanego przeszczepu serca. 
Pacjent przeżył 2 miesiące. To 
był rzeczywiście milowy krok 
w  historii polskiej transplan-
tologii- zainicjował tysiące 
udanych transplantacji serca.                                                     
Jako łodzianin muszę przypo-

mnieć zasługi profesora Jana 
Molla (profesora Akademii Me-
dycznej w Łodzi), który w 1969 
roku wykonał jako pierwszy 
w Polsce przeszczep serca – nie-
stety nieudany. Stało się to w rok 
po tym, gdy pierwszego w histo-
rii przeszczepu serca dokonał 
w  Kapsztadzie prof. Christian 
Barnard. Lista zasług prof. Jana 
Molla jest długa. Przeszczepił 
serce i  jako pierwszy w Polsce 
wszczepił sztuczną zastawkę, 
dokonał koronografi i, a  tak-
że wszczepił by-passy. Łódzki 
przeszczep serca był pierwszym 
w Polsce, i jednym ze stu pierw-
szych wykonanych na świecie. 
Ale oprócz spektakularnych 
wyników polskiej kardiochi-
rurgii trzeba podkreślić obser-
wowany spadek śmiertelności 
z powodu ostrego zawału serca 
co ma związek ze wzrostem 
liczby interwencji inwazyjnych. 
Dane wskazują na wciąż rosnące 
znaczenie kardiologii inwazyjnej 
w Polsce. Wzrost liczby wykony-
wanych zabiegów diagnostycz-

nych i terapeutycznych u chorych 
z ostrymi zespołami wieńcowy-
mi w  pierwszych godzinach 
od wystąpienia bólu wiąże się 
z redukcją liczby zgonów, kolej-
nych zawałów i udarów mózgu, 
zarówno podczas obserwacji 
krótko - jak i długoterminowej. 
Duże badania kliniczne dowo-
dzą, że pierwotna angioplastyka 
wieńcowa w ostrym zawale serca 
pozwala na 4-krotne obniżenie 
śmiertelności oraz 3-krotne 
zmniejszenie liczby poważ-
nych powikłań w porównaniu 
z  leczeniem zachowawczym. 
W  ostatnich latach w  Polsce 
wzrosła znacznie liczba badań 
inwazyjnych. Obecnie rocznie 
wykonuje się ponad 150  000 
koronarografi i oraz ponad 
84 000 angioplastyk wień-
cowych. Dzięki rozwojowi 
kardiologii interwencyjnej 
w Polsce śmiertelność w zawa-
le spadła z 22% do 5%. Było to 
możliwe dzięki stworzeniu du-
żej sieci oddziałów kardiologii 
inwazyjnej - m. in. w Iławie.

STATYSTYKI – SIERPIEŃ 2019

*** Liczby leczonych na oddziałach:
Oddział Chorób Wewnętrznych – około 120
Oddział Pediatryczny – około 60
Oddział Chirurgii Ogólnej – około 100
Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej – około 100
Oddział Ginekologiczno-Położniczy z Pododdziałem Neonatologicznym   
– około 200
Oddział Neurologiczny – ponad 60
Oddział Udarowy – prawie 50
Oddział Psychiatrii – ponad 70
Oddział Terapii Uzależnienia od Alkoholu – ponad 40
Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii – około 11
Oddział Rehabilitacyjny z Pododdziałem Rehabilitacji Neurologicznej – 
ponad 50
Oddział Rehabilitacji Kardiologicznej – około 17
Oddział Okulistyczny Jednego Dnia – około 17
Szpitalny Oddział Ratunkowy (SOR) – około 1052.
 

*** ZABIEGI – SIERPIEŃ 2019:
Zabiegi operacyjne – ponad 140
Porody ogółem – ponad 50
Endoprotezy – około 14
Zabiegi endoskopowe (gastroskopia i kolonoskopia) – prawie 300
Zespoły Ratownictwa Medycznego – zespoły podstawowe (ponad 580) 
i specjalistyczny (około 180). 
Nocna i Świąteczna Opieka Zdrowotna   (Ambulatorium) – ponad 1300.

*** PORADNIE – SIERPIEŃ 2019 (wizyty):   
Neurologiczna – ponad 120
Gruźlicy i Chorób Płuc – około 200
Ginekologiczna – ponad 850
Chirurgii Ogólnej – prawie 500
Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej – prawie 1300
Preluksacyjna – ponad 40
Okulistyczna – ponad 160
Laryngologiczna – prawie 500
Logopedyczna – prawie 60
Urologiczna – prawie 300
Poradnia Zdrowia Psychicznego – ponad 120
Terapii Uzależnień od Alkoholu – ponad 160
Paliatywna – prawie 80
Hospicja Domowe – prawie 30
Poradnia Rehabilitacyjna – prawie 70
Świadczenia Dzienne Psychiatryczne – około 8.

PORADNIA REHABILITACYJNA
Rejestracja 459 599 444 e-mail: kancelaria@szpital.ilawa.pl
Personel
Lekarze udzielający świadczeń:
lek. med. Stefan Szpruch - specjalista balneoklimatologii i medycyny 
fi zykalnej, specjalista otolaryngolog
lek. med. Zbigniew Gliński - specjalista rehabilitacji medycznej, 
specjalista balneologii, specjalista ortopeda-traumatolog
Harmonogram pracy poradni:
PONIEDZIAŁEK 9:00 – 13:00
ŚRODA 13:00 - 18:00
CZWARTEK 8:00 - 13:00
PIĄTEK 8:00 – 12:30
Poradnia zlokalizowana jest w budynku Poradni Specjalistycznych, 
Przyziemie. Pacjenci, którzy chcą zostać przyjęci w Poradni Rehabi-
litacyjnej muszą wcześniej dokonać rejestracji, która czynna jest od 
poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 - 15:00. Możliwa jest również 
rejestracja telefoniczna pod numerem telefonu pod numerem telefonu: 
459 599 444.

ODDZIAŁ REHABILITACJI KARDIOLOGICZNEJ I OGÓLNOROZWOJOWEJ 

DANE KONTAKTOWE: 
Gabinet koordynatora:  89 644 96 43
Punkt pielęgniarski: 89 644 97 10
E-mail: kancelaria@szpital.ilawa.pl

PERSONEL
Koordynator: lek. med. Zbigniew Gliński, specjalista rehabilitacji 
medycznej, specjalista balneologii, specjalista ortopeda-traumatolog
 
Personel lekarski:
dr n. med. Rafał Tomaszewski - specjalista kardiolog, specjalista chorób 
wewnętrznych
 
Pielęgniarka Oddziałowa: Danuta Olszewska-Kluba
 
Personel pielęgniarski:
Maria Abramowska, Marzena Gauze, Małgorzata Lewandowska, Jolanta 
Tomczyk, Katarzyna Gołębiewska

Zespół magistrów fizjoterapii:
Emilia Goździewska, Milena Gutkowska, Sylwia Brach, Kinga Hoppe

Praca z pacjentami w oddziale rehabilitacji

Urządzenia rehabilitacyjne
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AKTUALNOŚCI Z GMINY IŁAWA

GMINA OTRZYMAŁA KOLEJNE 
DOTACJE NA DROGI
19 września 2019 r. Wójt 

Gminy Iława Krzysztof Har-
maciński podpisał z Wojewo-
dą Warmińsko-Mazurskim 
Arturem Chojeckim umowy 
na dofi nansowanie przebu-
dowy dróg. W sumie gmina 
pozyskała na ten cel ponad 
673 tysiące złotych.

Środki pochodzą z Fundu-
szu Dróg Samorządowych. 
W  ramach dofi nansowania 
zostaną przebudowane drogi:

• Droga gminna we Fredno-
wach (łącznik)

• Droga gminna Gulb-Wólka
• Droga gminna w  Szym-

barku
• Droga gminna w  Szym-

barku na odcinku ok. 540 m.
Termin realizacji powyż-

szych inwestycji ustalono na 
31 lipca 2020 r.

W GROMOTACH 
POWSTANIE OSA
O  otwartą Strefę Aktyw-

ności wzbogaci się sołectwo 
Gromoty. 4 września br. sto-
sowną umowę Wójt Gminy 
Iława Krzysztof Harmaciński 
podpisał z  Firmą Józef Ko-
złowski.

W jej ramach zostanie zbu-
dowana OSA, w skład której 
wejdą: siłownia plenerowa 

z  orbitrekiem, narciarzem, 
wioślarzem, biegaczem, 
twisterem/steperem oraz 
z  urządzeniem wyciska-
nie/wyciąg, strefa relaksu 
z ławkami, stolikiem do gry 
w  szachy i warcaby, stołem 
do tenisa, stojakiem na ro-
wery oraz koszem na śmie-
ci. Powstanie również plac 
zabaw wyposażony w  duży 
i  mały zestaw sprawnościo-
wy, równoważnię, huśtawkę, 
2 bujaki oraz tablicę infor-
macyjną. 

Na przedmiotową inwesty-
cję gmina otrzymała dofi nan-
sowanie z Ministerstwa Spor-
tu i  Turystyki w  wysokości 
49.900 zł, a wartość całej in-
westycji  wyniesie 115.656,90 
zł. Zadanie zostanie ukończo-
ne 30 września br. 

KOLEJNE INWESTYCJE 
TURYSTYCZNE
W dniu  3 września b.r. Wójt 

Gminy Iława podpisał dwie 
nowe umowy. Dotyczą one 
inwestycji realizowanych w ra-

mach konkursu „Małe Granty 
Sołeckie Marszałka Wojewódz-
twa Warmińsko-Mazurskiego”.

Pierwsza inwestycja reali-
zowana będzie w Dziarnach. 
W jej ramach powstanie wia-
ta rowerowa, samoobsługowa 
stacja naprawy rowerów oraz  
zakupimy wyposażenie wiaty 
rekreacyjnej i kosz na śmieci. 
Zostanie wykonane również 
utwardzenie powierzchni.

Wartość zadania wyniesie 
24.470 zł, a  dofi nansowa-
nia12.000 zł.

Drugie zadanie będzie re-
alizowane w Siemianach, 
gdzie również powstanie 
wiata rowerowa, samoob-
sługowa stacja naprawy ro-
werów, zostanie zakupiony 
kosz na śmieci i utwardzo-
na nawierzchnia.

Wartość tego zadania wy-
niesie18.060 zł, a dofi nanso-
wania 12.000 zł.

Obie inwestycje zostaną 
ukończone w terminie do 30 
września br.

REMONT BOISKA PRZY 
SZKOLE PODSTAWOWEJ 
W ZĄBROWIE  
Gmina Iława otrzymała 

kolejne dofi nansowanie. Na 
remont boiska przy Szkole 
Podstawowej w  Ząbrowie 
gmina pozyskała 46  000 zł.

Środki pochodzą z  pro-
gramu „Małe granty na 
infrastrukturę sportową 
w  Województwie Warmiń-
sko-Mazurskim w  2019 r.”. 
Wartość całej inwestycji 
wyniesie 93.064,86 zł. W jej 
ramach zostanie naprawiona 
część nawierzchni boiska, 
cała nawierzchnia zostanie 
umyta i  zostanie wykonany 
nowy natrysk,  nowe linie 
boiska i  nowe tablice do ko-
szykówki wraz z obręczami.

Termin ukończenia remon-
tu zaplanowano na 30 wrze-
śnia br.

XX JUBILEUSZ WSPÓŁPRACY 
PARTNERSKIEJ
30 sierpnia Gmina Iława 

gościła u  siebie delegację 
z gminy partnerskiej Mysła-
kowice (położonej pomię-
dzy Jelenią Górą a Karpa-
czem, u stóp góry Śnieżki). 
Okazją do spotkania był 
20. jubileusz współpracy 
obu samorządów.

W  piątkowe popołudnie, 
w gościnnej sali widowisko-
wej Gminnego Ośrodka Kul-
tury w Lasecznie odbyła się 
uroczystość jubileuszowa. 
W uroczystości uczestniczy-
li: Wójt Gminy Mysłakowice 
Michał Orman wraz z dele-
gacją pracowników urzędu 
i  gminnymi radnymi oraz 
Wójt Gminy Iława Krzysztof 
Harmaciński wraz delega-
cją radnych i pracowników 
urzędu. 

Przybyłych gości ciepłymi 
słowami powitał wójt Krzysz-
tof Harmaciński, który bar-
dzo pozytywnie podsumował 
dotychczasową współpracę 
i zapowiedział jej dalsze roz-
szerzenie. W podobnym tonie 
wypowiedział się wójt Mysła-
kowic Michał Orman, który 
podziękował za zaproszenie 
i  przekazał na ręce wójta 
Harmacińskiego okazały kosz 
z lokalnymi produktami gmi-

Na zdjęciu Wójt Gminy Iława Krzysztof Harmaciński, Wojewoda Warmińsko-Mazurski Artur Chojecki, 
Skarbnik Gminy Iława Marlena Baranowicz-Rak oraz Iwona Arent Posłanka na Sejm RP

Na zdjęciu Wójt Gminy Iława Krzysztof Harmaciński wraz z wykonawcą 
inwestycji Kamilem Sadowskim.

Przykładowa wizualizacja otwartej strefy aktywności
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ny Mysłakowice. Nasi part-
nerzy otrzymali na pamiątkę 
okolicznościową płaskorzeź-
bę oraz drobne upominki. 

Następnie Zastępca Wójta 
Andrzej Brach przedstawił 
krótki rys historyczny współ-
pracy gmin.  

W  ramach dwudziesto-
letniej współpracy obu 
samorządów najmocniej 
rozwinęła się współpraca 

w  dziedzinach: wymiany 
młodzieży, sportu, kultury, 
turystyki i promocji. Zespoły 
muzyczne obu gmin tj. m.in. 

Morawa, Gosposie, Karko-
nosze,  wielokrotnie  wystę-
powały na organizowanych 
przez gminy festiwalach, 
dożynkach, dniach promo-
cji. Dodatkowo samorządy 
wspólnie organizowały wy-
poczynek letni dzieci i mło-
dzieży. W dniach 22-28 lipca 
b.r.  w  Szkole Podstawowej 
w  Rudzienicach odbył się 
Międzynarodowy Obóz In-
tegracyjny „RAZEM PRZEZ 
EUROPĘ”. Przedsięwzięcie 
uzyskało dofi nansowanie ze 
środków  Polsko-Niemieckiej 
Współpracy Młodzieży. Obok 
uczniów z Gminy Mysłakowi-
ce oraz grupy uczniów z nie-
mieckiej gminy Leopoldsho-
ehe (k. Bielefeld) w  obozie 
uczestniczyła grupa uczniów 
ze szkoły podstawowej w Ru-
dzienicach.  Goście podkre-
ślili wysoki poziom organi-
zacyjny przedsięwzięcia oraz  
osobiste  zaangażowanie p. 
Urszuli Solis – Dyrektora 
Szkoły Podstawowej w  Ru-
dzienicach. Bogaty program 
obozu: m.in. rejs statkiem 
po jez. Jeziorak, wycieczki 
do Malborka i  Trójmiasta, 
wspólne zajęcia sportowe, 
plażowanie,  były doskonałą  
okazją do integracji między-
narodowej oraz doskonalenia 
umiejętności językowych.

Długoletnia współpraca 
z  gminami partnerskimi 
pokazała, że współdziałanie 
między gminami służy wy-
mianie doświadczeń, wzbo-
gaca ofertę kulturalną gmin 

oraz zapewnia atrakcyjniej-
szy wypoczynek najmłod-
szym ich mieszkańcom.

KOLEJNE „WYPRAWKI” 
PRZEKAZANE
Wyprawki tradycyjnie 

wręczył Wójt Gminy Iława 
Krzysztof Harmaciński wraz 
z Kierownik GOPS Eweliną 
Tuchalską

29 sierpnia wyprawki 
otrzymało 8 rodzin: Patrycji 
i  Dariusza Czeszejko, Darii 
Duńskiej, Kamili Kowale-
skiej i Karola Olszewskiego, 
Marty i Dariusza Maciaków, 
Karoliny i Roberta Maciejew-
skich, Pauliny Pisarczyk i Da-
wida Gurzyńskiego, Marceli-
ny i Rafała Rypińskich oraz 
Agaty Świątek.

19 Września wyprawki tra-
fi ły do rodzin: Marty i  An-
drzeja Bieńkowskich, Sylwii 
i  Mateusza Brachów, Anny 
Chmal i  Daniela Nowosiel-
skiego, Ilony i Sławomira Ka-
czyńskich, Jolanty Kowalew-
skiej i Dariusza Różańskiego, 
Karoliny Marczykowskiej 
i Grzegorza Zielińskiego, Syl-
wii i Piotra Mazurków, Emilii 
Niedbalskiej i Falkowskiego 
Pawła, Katarzyny i  Pawła 
Rosiak, Agnieszki i Marcina 
Preuss, Karoliny Stachury, 
Agnieszki i Michała Szymań-
skich, Maryli Szymańskiej 
i Tomasza Nawrockiego, Ka-
roliny i Adama Śmigielskich 
oraz Darii i Pawła Wal.

Serdecznie gratulujemy!
 Tekst i zdjęcia: Robert Jankowski, UG Iława

Na zdjęciu Wójt Gminy Iława Krzysztof Harmaciński i Wójt Gminy Mysłakowice Michał Orman Na zdjęciu  uczestnicy Międzynarodowego Integracyjnego Obozu „RAZEM PRZEZ EUROPĘ” na Westerplatte

Na zdjęciu rodzice wraz z dziećmi, Inspektor ds. świadczeń rodzinnych Edyta Brach, Zastępca Kierownik GOPS Agnieszka Murawska 
oraz Wójt Gminy Iława Krzysztof Harmaciński (Wyprawki wrześniowe)

Na zdjęciu rodzice wraz z dziećmi, Inspektor ds. świadczeń rodzinnych Edyta Brach, Kierownik GOPS Ewelina Tuchalska 
oraz Wójt Gminy Iława Krzysztof Harmaciński (Wyprawki sierpniowe)
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Panie Marku, jak to się stało, 
że skusił się pan na start 
w wyborach samorządo-
wych. To był pana pierwszy 
raz… i od razu spory sukces, 
bo został pan wybrany prze-
wodniczącym Rady Powiatu 
Iławskiego. 
- Całe moje życie zawodo-

we było związane ze szkołą 
i sportem. Szczególnie będąc 
dyrektorem szkoły, wyklu-
czałem jakąkolwiek polity-
kę. Szkoła bardzo mnie an-
gażowała i nie chciałem być 
papierowym dyrektorem. 
Przyszedł czas likwidacji 
gimnazjów (nie myli proszę 
tego z reformą), który rozpo-
czął nowy etap życia zawodo-
wego. To był trudny czas oso-
bistych rozterek . Środowisko 
tej szkoły było na tyle mi bli-
skie, że trudno było się z tym 
wszystkim pogodzić. Tym 
bardziej, że  w mojej ocenie, 
przyczyn ewentualnych pro-
blemów edukacji nie należało 
szukać w gimnazjach. Nie go-
dząc się na likwidację gimna-
zjów zmuszony zostałem do 
rezygnacji z  pracy w  szko-
le. W  tym czasie podjąłem 
pracę w  Miejskim Ośrodku 
Sportu i Rekreacji w Nowym 
Mieście Lubawski i to też był 
czas, kiedy podjąłem decyzję 
o kandydowaniu do rady po-
wiatu. Praca w radzie to pra-
ca z ludźmi i dla ludzi, czyli 
bardzo podobnie, jak w szko-
le tylko na innym poziomie 

i zupełnie z innej strony. 
Można powiedzieć, że 

Pana życie zawodowe zwią-
zane było wile lat z oświatą. 
Od 1999 roku był pan dy-
rektorem Gimnazjum im. 
Biskupów Chełmińskich  
w Lubawie, a ż do momentu 
likwidacji tych szkół, wcze-
śniej nauczycielem wycho-
wania fi zycznego. 

Co Pan czuł, kiedy pojawiły 
się opinie  o „szkodliwości” 
gimnazjów i pomysły na ich 
likwidację? 
- Pracowałem w  wyjątko-

wym gimnazjum. Poza nową 
infrastrukturą było w  nim 
dużo różnych społeczności, 
nowości, łamania schema-
tów ale też i tradycji tych lo-
kalnych, jak i  tych polskich. 
Poza tym, byliśmy szkołą , 
która nie tylko dawała wiedzę 

i  umiejętności ale stwarzała 
warunki do wypoczynku. Jak 
to pięknie ujęła jedna z uczen-
nic, na pytanie, co robi w bi-
bliotece, odpowiedziała, że „tu 
nawet fajnie jest posiedzieć”. 
Poczucie szeroko pojętego 
bezpieczeństwa , które daje 
płaszczyznę do budowania 
wielu dobrych projektów. 
Ten klimat tworzyli ludzie – 
nauczyciele, uczniowie i  ich 
wspaniali rodzice, cała admi-
nistracja i obsługa, przyjaciele 
gimnazjum - sponsorzy. Nasi 
absolwenci często pokazywa-
li swoją wyjątkowość w spo-
sobach zachowania. Byli 
uśmiechnięci i aktywni, za co 
im bardzo dziękuję, bo to było 
wyjątkowe i niepowtarzalne. 
To wszystko budowaliśmy 
wspólnie! Były też problemy, 
które nauczyliśmy się roz-

wiązywać. Najprościej rzecz 
ujmując: to była szkoła dialo-
gu społecznego. Szkoda tylko, 
że  pani minister nie potrafi ła 
mi osobiście odpowiedzieć na 
pytanie dlaczego likwiduje ta-
kie gimnazja (przypomnę, że 
lubawskie gimnazjum było 
wysoko oceniane przez ewolu-
atorów z Warmińsko-Mazur-
skiego Kuratorium Oświaty). 
Żałuje pan, że tak się spra-
wy ułożyły?
- Niczego nie żałuję, to już 

jest  historia, na którą nie 
mam żadnego wpływu. Był to 
dla mnie najlepszy czas pracy 
zawodowej. Poznałem wielu 
ciekawych młodych ludzi, 
którzy mam nadzieję, nasze 
gimnazjum będą pamiętać 
jako największe wydarzenie 
w swoim życiu . Pracowałem 
z  ciekawymi nauczycielami, 

którzy mnie uczyli każdego 
dnia, że są warci zaufania 
i uwagi. Administracja i ob-
sługa była wspaniałym uzu-
pełnieniem wszelkich działań 
szkolnych. Do dzisiaj utrzy-
muję kontakt z  młodzieżą, 
która już  na innym polu, 
a nawet gdzieś poza granica-
mi kraju udowadnia, że jest 
przygotowana do wyzwań 
życiowych. To daje mi satys-
fakcję z dobrze wykonywanej 
pracy. 

Dowiedziałam się, że pocho-
dzi pan z Kazanic w Gminie 
Lubawa i że pana tata był 
wiele lat organistą w tam-
tejszym kościele. Proszę 
opowiedzieć trochę o swoim 
dzieciństwie, rodzicach, 
rodzeństwie itd. 
- Tak naprawdę muszę 

wspomnieć również o Prąt-

nicy, bo pierwsze 3 lata swo-
jego życia spędziłem razem 
z  rodziną właśnie w Prątni-
cy, gdzie mój ojciec - Kazi-
mierz zaczął pracować jako 
organista w  miejscowej pa-
rafi i. Dopiero od 1970 roku 
rodzice przeprowadzili się 
do Kazanic, co było spo-
wodowane zmianą miejsca 
pracy przez ojca. Tak, jestem 
dumny ze swojego taty, a tak 
naprawdę „tatusia” bo tak do 
dzisiaj wszyscy się do niego 
zwracamy. W  swoim zawo-
dzie przepracował aż 51 lat, 
mogę powiedzieć, że jego 
całe życie to praca w kościele 
jako organisty i zakrystiana. 
To on, jeden wśród organi-
stów na wsi prowadził chór 
na cztery głosy, który kon-
certował na najważniejszych 
uroczystościach (pracował 
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Marek Borkowski. 
Syn organisty 
z Kazanic zakochany 
w sporcie i kulturze 
wschodu

Marek Borkowski zawsze kibicuje polskim zawodnikom, jak na miłośnika sportu przystało

Okres studiów w Gdańsku. Marek Borkowski na dole zdjęcia, po 
prawej stronie

Marek Borkowski miał zaszczyt uczestniczyć w kampanii 
do Europarlamentu premiera Jerzego Buzka. Z lewej strony 
Zdzisław Hofman, ówczesny prezes Polskiego Stowarzyszenia 
Pedagogów i Animatorów Klanza w Elblągu

1 września 1999 rok. Otwarcie 
gimnazjum w Lubawie. Ma-
rek Borkowski jako dyrektor 
szkoły podczas  inauguracji roku 
szkolnego
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nie z profesjonalistami a pa-
sjonatami muzyki i śpiewu). 
Byli to rolnicy i  mieszkań-
cy Kazanic. Pamiętam ich 
próby i spotkania w naszym 
domu (organistówce) – nie 
można było zasnąć, a ojciec 
był bardzo uparty w dążeniu 
do uzyskania odpowiedniego 
efektu głosu. Kończono tylko 
po wyuczeniu się wszystkie-
go. Może jeszcze jedna cie-
kawostka związana z  pracą 
ojca.  Codziennym rytuałem 
było dzwonienie w  kościele 
o  12 godzinie. To było tak 
perfekcyjnie wykonywane, że 
można było ustawiać zegarki. 
Zawsze było włączane radio 
Jedynka, gdzie emitowany 
był sygnał z  wieży Mariac-
kiej  Krakowa i  tylko wtedy 
można było pociągnąć za 
linę, która napędzała dzwon 
obwieszczając godzinę 12. 
Wokół wydarzeń związanych 
z  działalnością ojca, zawsze 
blisko była mama Halina. 
To jej starania o dom, o nas 
dzieci, cały ten komfort pracy 
ojca dawały takie możliwości. 
Ona była też inspiratorem 
wielu zmian i   powiem, że 
wiele razy miała rację. A ja, 
cóż jako młody chłopak cie-
szyłem się życiem, które od 
najmłodszych lat było zwią-
zane ze sportem. Pamiętam 
swoją pierwszą piłkę noż-
na, o  którą bardzo dbałem, 
pierwszą piłkarską koszulkę, 
na której sam przyszywałem, 
wcześniej wycięty numer 
z okładek książek, numer 7. 
I  tak już zostało, piłka była 
ze mną zawsze i  wszędzie. 
I  wtedy już wiedziałem, że 
sport będzie ważny w moim 
życiu. Wtedy każdy z nas, ro-
dzeństwa, miał swoje zadania 
domowe prócz tych obowiąz-
kowych - szkolnych. Nie było 
łatwo to wszystko pogodzić.  
Zwłaszcza, że byłem jedynym 
chłopakiem między trzema 

młodszymi siostrami, który-
mi musiałem się też opieko-
wać, kiedy rodzice pracowa-
li. Najpierw były obowiązki 
domowe i szkolne a dopiero 
mogłem myśleć o piłce.

Syn organisty to często mi-
nistrant a bywa, że po latach 
duchowny. Miał pan takie 
pomysły, a może rodzina 
miała? Jaki ma pan stosunek 
do wiary?
- W  moim przypadku było 

inaczej, oczywiście sam też 
chciałem być ministrantem. 
Mając ojca organistę nie 
było to takie łatwe. Ojciec 
powiedział, że jeżeli będę 
chodził na wszystkie msze, 
to mogę się zapisać. Po na-
myśle stwierdziłem, że chyba 
będzie to niemożliwe. I  nie 
dane było mi sprawdzić się 
w  roli ministranta. Powo-
łania do służby kapłańskiej 
też nie dostałem. Jeśli cho-
dzi o mój stosunek do wiary 
-  jestem wierzący i  zostałem 
wychowany w tej wierze i tak 
już zostanie.

W latach wczesnoszkolnych 
na pewno był ktoś, kto tę 
miłość do sportu pielęgno-
wał… 
- W mojej rodzinie nie było 

żadnych tradycji związanych 
ze sportem. Ja jak zacząłem 
„biegać za piłką” często sły-
szałem, że jak ty zamierzasz 
żyć z  tego sportu?! W  tym 
czasie nie ceniono zawodu 
nauczycielem wychowania 
fi zycznego. Zresztą w  tym 
czasie w Kazanicach nie było 
nawet takiego nauczyciela. 
Ten przedmiot był dodat-
kiem - uzupełnieniem etatu. 
Poza piłką nożną miałem też 
sukcesy w tenisie stołowym. 
Powiem krótko, wszystko co 
w moim życiu się działo było 
związane ze sportem, który 
sam w sobie pielęgnowałem. 
Po latach trafi łem do Liceum 
Ogólnokształcącego w Luba-

wie i  tam pierwszy raz spo-
tkałem nauczyciela wycho-
wania fi zycznego i pierwszy 
raz ćwiczyłem w  sali gim-
nastycznej ( 9x18 metrów ). 
Już będąc uczniem pierwszej 
klasy LO zostałem wybrany 
na przewodniczącego LZS 
Kazanice , którym kierowa-
łem do czasu kiedy zdałem 
egzaminy wstępne na Akade-
mię Wychowania Fizycznego. 

Gdyby dziś miał pan podej-
mować decyzje w sprawie 
studiów i zawodu, była-
by podobna?
- Bez wahania sport i  bez 

wahania wychowanie fi zycz-
ne w Akademii Wychowania 
Fizycznego (obecnie AW-
FiS) w   Gdańsku o  specjal-
ności trenerskiej.

Nie tylko sport pan uprawiał 
i uprawia, ale angażuje się 
pan w sprawy związane 
ze sportem, działa pan w klu-
bach. Słyszałem, że jednego 
z nich jest pan założycie-
lem. Proszę opowiedzieć 
te historię?
- No tak, sport ściśle zwią-

zany jest z  działalnością 
klubową. Było tych klubów 
kilka, były różne funkcję. 
Największe sukcesy odnosi-

łem jako trener w  Motorze 
Lubawa, później w  Coper-
nicusie Lubawa (który sam 
zakładałem). W międzyczasie 
byłem też trenerem repre-
zentacji województwa war-
mińsko-mazurskiego oraz  
wiceprezesem ds. piłkar-
stwa kobiecego w Olsztynie 
przy Warmińsko-Mazurskim 
Związku Piłki Nożnej. 

Czego według pana sport 
uczy w codziennym życiu?
- Sport przede wszystkim 

uczy nas życia tj. komunika-
cji z ludźmi. Z tymi, których 
lubimy  i  z  tymi, z  którymi 
mamy jakieś problemy.  
Uczy nas systematyczności, 
pokory, szacunku szeroko 
pojętego, i  chyba to co jest 
najważniejsze, że zawsze mo-
żemy mieć wpływ na zmiany 
w swoim życiu. Przez to, że 
jesteśmy przedstawicielami 
konkretnych społeczności, 
narodowości czy kraju, wyra-
bia się w nas poczucie dumy 
i bycia potrzebnym.

Czy jest coś, czego nie 
toleruje pan w zachowaniu 
innych osób?
- Jest to coś, co zaraz pew-

nie stanie się normą współ-
czesnego życia społecznego 

i na co się nie godzę – mówię 
o  chamstwie. Można mieć 
rożne spojrzenia, różne po-
glądy ale nic nas nie uspra-
wiedliwia jeśli chodzi o  ta-
kie zachowanie.

Proszę powiedzieć, czym 
pan zajmuj się aktualnie 
zawodowo i czy spełnia się 
pan w tej pracy?
- Aktualnie jestem dyrek-

torem Miejskiego Ośrodka 
Sportu i Rekreacji w No-
wym Mieście Lubawskim. 
Zadaniem moim i jednostki 
jest dbanie o  infrastrukturę 
- bazę  i rozwój sportu w tym 
mieście, co między innymi 
zaowocowało remontem sta-
dionu miejskiego. Wspólnie 
z burmistrzem i radą miasta 
zmieniamy i dostosowujemy 
całą infrastrukturę do po-
trzeb działających na terenie 
miasta klubów i organizacji.

Słyszałam tez opinie o panu, 
że jest pan rusofi lem… Skąd 
ta miłość do Rosji. Wiem, 
że zna Pan dobrze ten język, 
kulturę tego kraju…
- Szkoda, że nie znam tych 

, którzy wyrobili taką opinię, 
bo chętnie podyskutowała-
bym na ten temat. Zaintere-
sowanie jest faktycznie, nie 
tyle samą Rosją , co w ogóle 
wschodem, pamiętając o po-
zostałych krajach takich jak 
Litwa , Białoruś czy Ukraina. 
Bardzo dobra znajomość ję-
zyka pozwala inaczej, głębiej 
poznać kulturę tych krajów, 
która bardzo często powią-
zana jest z historią i  losami 
Polski I Polaków. Poza tym, 
duża część społeczności 
naszego powiatu ma swoje 
korzenie na wschodzie i uza-
sadnione są działania w tym 
zakresie. Myślę, że tej naszej 
niełatwej historii możemy 
przysłużyć się będąc w kon-
takcie z ludźmi, opowiadając 
o swoich problemach i jedno-
cześnie wysłuchać innych. Ja 

jestem zaangażowany w po-
moc w warszawskim Liceum 
Polonijnym, które przyjmu-
je potomków zesłańców czy 
w  ogóle Polaków, którzy do 
dzisiaj mieszkają tam na 
wschodzie, ale chcą uczyć 
się w ojczyźnie ich dziadów. 
Działam również aktywnie 
w  projektach Domu Pojed-
nania i Spotkań Św. Maksy-
miliana Kolbego w Gdańsku, 
który mnie wiele nauczył, 
szczególnie w tych trudnych 
historycznych zaszłościach 
a nawet w wrogości do tych 
krajów. Wspólne spotkania 
przedstawicieli różnych kra-
jów, różnych narodowości 
dają poczucie nieustannych 
możliwości zmian, które tak 
naprawdę zależą tylko od 
nas samych.

Niedługo minie rok odkąd 
jest pan w radzie powiatu. 
Czy uważa pan, że lokalna 
działalność samorządowa 
ma wymierne efekty jeśli 
chodzi o wpływanie na ży-
cie mieszkańców?
- Mogę powiedzieć, że minął 

ten rok bardzo szybko. Myślę, 
że pracę w radzie nie zawsze 
determinuje czas a jakość pro-
wadzonych spotkań, rozmów 
i wspólne osiąganie zaplano-
wanych celów ale również 
ich ważenie (kto i co pierwsze 
a potem w kolejności następ-
ne). Zdecydowanie tak lokalna 
samorządowa działalność ma 
wpływ na wymierne korzyści 
i  bezpośrednie przełożenie 
na standard życia mieszkań-
ców. Jesteśmy wyjątkowym 
powiatem, o  wyjątkowych 
walorach, wyjątkowych spo-
łeczności - różnych ale aktyw-
nych i utożsamiających się ze 
swoim regionem. Mamy wie-
le powodów do zadowolenia, 
szkoda tylko, że jest więcej po-
mysłów niż możliwości - pie-
niędzy na ich realizację. Nie 
wszystko funkcjonuje tak jak 
byśmy chcieli. Uwarunkowa-
nia polityczne, fi nansowe jak 
i czasami czynnik ludzki - my 
sami, nie umiemy sprostować 
wymaganiom czasu. Kontakt 
z samorządami, mieszkańcami 
daje poczucie należycie wyko-
nywanej pracy. Przypomnę co 
mówiłem w swojej kampanii 
i wciąż to podkreślam -  czło-
wiek jest kierunkiem moich 
działań i to będzie przyświe-
cać mi w pracy samorządow-
ca. Dziękuję za możliwość 
spotkania się z mieszkańcami 
Powiatu Iławskiego  za Pań-
stwa pośrednictwem.

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

Z rodzicami Haliną i Kazimierzem i siostrami: Alicją, Renatą i Katarzyną 

Obóz wędrowny po górach. Bohater artykułu pierwszy z prawej
Marek Borkowski jako kilkumie-
sięczny bobas
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Dziesiąte MTB udane na piątkę

W sobotę, 14 września odbył 
się X Ogólnopolski Wyścig MTB 
Susz 2019. W imprezie wzięło 
udział prawie 250 zawodników, 
którzy rywalizowali na dystansie 
rodzinnym (prawie 12 km), 
w wyścigach dziecięcych na 
100, 200, 300 i 500 metrów oraz 
dystansach dla dorosłych: Mini 
(29 km) i Mega (42 km). W kla-
syfi kacji drużynowej sobotniej 
imprezy triumfowała Epidemia 
Cyklozy MTB Susz.

Jubileuszowa, dziesiąta 
edycja suskiego MTB, 
rozpoczęła się pod halą 

CSiR kwadrans po godzinie 
10.15. Po ofi cjalnym otwarciu 
imprezy przez Burmistrza 
Susza Krzysztofa Pietrzy-
kowskiego, na trasę wyru-
szyli uczestnicy wyścigu ro-
dzinnego, którzy mieli do 
pokonania trasę, prowadzą-
cą dwukrotnie wokół Jeziora 
Suskiego. Najszybciej dystans 
prawie 12 kilometrów poko-
nały rodziny: Górnik, Sobuc-
kich i Wrzosek. 

Następnie na linii startu 
ustawili się zawodnicy dy-
stansu Mega, a dziesięć mi-
nut po ich starcie, na trasę 
wyruszyli uczestnicy wy-
ścigu Mini. W  czasie, kiedy 
dorośli zawodnicy mierzyli 
się z trasami, pod halą CSiR 
wciąż nie brakowało emo-
cji. Dostarczyli je najmłodsi 
zawodnicy MTB Susz 2019, 
którzy ścigali się w wyścigach 
dziecięcych na dystansach 
100, 200, 300 i 500 metrów. 
Milusińscy na rowerach pod-
bili serca publiczności, rywa-
lizując dokładnie z taką samą 
ambicją i  zaangażowaniem, 
jak dorośli. We wszystkich 
czterech wyścigach dziecię-
cych wystartowało w  sumie 
19 zawodników. Najmłodsi 
mieli zaledwie 3 lata!

Mniej więcej trzy godziny 
po startach dorosłych dy-
stansów nastąpiło wręcze-
nie wyróżnień najlepszym 
zawodnikom, którego doko-
nywali: Zastępca Burmistrza 
Susza Lucyna Górnik (pani 

burmistrz wraz z córką star-
towała też i zwyciężyła w wy-
ścigu rodzinnym) oraz dyrek-
tor CSiR Jarosław Piechotka. 

Na dystansie Mini trium-
fował Marcin Marchlewski, 
przed Łukaszem Kwaśniew-
skim i  Michałem Wilczyń-
skim (czwarty był Jacek Ba-
ran z Epidemii Cyklozy MTB 
Susz). Wśród pań najszybciej 
dystans 29 kilometrów po-
konała Beata Stankiewicz, 
drugie miejsce zajęła Beta 
Blokowska, a  trzecie – Zu-
zanna Wilk. 

Zwycięstwo na dystansie 
Mega wywalczył Arek Pet-
ka. Na podium najdłuższego 
z dystansów MTB Susz 2019 
znaleźli się także: Michał 
Wyżlic oraz Radosław Paw-
lak. Najlepszy wynik wśród 
suszan na tym dystansie 
osiągnął Wojciech Kowal-
czyk. Trójka najlepszych 
pań w kategorii open wyści-
gu Mega to: Anna Kołatka, 
Jolanta Sosnowska-Dłoniak 
oraz Berta Zakrzewska. 

Sobotnią zabawę rowerową 
zakończyło losowanie wśród 
wszystkich uczestników za-
wodów kilkudziesięciu na-
gród rzeczowych. Nagroda 
główna – nowy rower górski 
marki Folta – trafi ła do Zbi-
gniewa Mazińskiego z Susza.

Organizatorami impre-
zy byli: Centrum Sportu 

i Rekreacji w Suszu, Gmina 
Susz, Epidemia Cyklozy MTB 
Susz, Nadleśnictwo Susz we 
współpracy z ZUK Sp. z o.o. 
oraz Przedszkolem w Suszu. 
Dziękujemy wszystkim za-
wodnikom, którzy byli z nami 
podczas jubileuszowej, dzie-
siątej edycji MTB w  Suszu. 
Do zobaczenia za rok!
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Jest gdzie parkować w Bałoszycach

W ramach realizowanego wspólnie przez Stowarzyszenie „Przy-
stań” w Iławie, Gminę Susz i Suski Ośrodek Kultury, projektu „Rewi-
talizacja społeczna w Suszu” w dniu 20 września na Starym Mieście 
w Suszu odbył się piknik rodzinny pn. „Bo w rodzinie siła”, w którym 
udział wzięło kilkudziesięciu mieszkańców. 

Z „klatką” w roli głównej. Za nami Raptor Games Susz

Prawie 50 osób uczestniczyło 
w zawodach Raptor Games 
Susz 2019, zorganizowanych 
w dniu 21 września na obiek-
tach sportowych CSiR. To były 
już drugie zawody z użyciem 
zestawu Raptoring XL, popularnie 
zwanego „klatką”, która przyciąga 
do Susza amatorów crossfi tu i 
biegów OCR.

Pierwsza okazja do wy-
próbowania Raptorin-
gu XL nadarzyła się w 

czerwcu, przy okazji otwarcia 
nowego obiektu sportowego. 
Kolejne, wrześniowe zawody 
miały już rozszerzoną for-
mułę. – Tym razem zadania 

w samej klatce połączyliśmy 
z zestawem dziesięciu do-
datkowych ćwiczeń crossfi -
towych, przygotowanych na 
torze o długości 400 metrów. 
Dzięki temu podwyższyliśmy 
nieco poziom trudności na-
szych zawodów i wykorzy-
staliśmy do nich nie tylko 
teren przy samej klatce, ale 
również cały orlik oraz ska-
tepark – tłumaczy Mariusz 
Augustyniak z Crossfi t Team 
Susz. Działająca przy CSiR 
sekcja była głównym orga-
nizatorem imprezy.

W  Raptor Games Susz 
2019, oprócz mieszkańców 
Susza i okolic, wzięli udział 

zawodniczki i  zawodnicy 
z Trójmiasta i Elbląga oraz 
duża grupa sportowców 
z Iławy. Wśród gości znalazł 
się m.in. uczestnik nowego 
polsatowskiego show „Nin-
ja Warriors Polska”. – Duża 
liczba uczestników spoza 
Susza wyraźnie pokazuje, 
że otwarta w  naszym mie-
ście „klatka” dobrze wpisała 
się w rosnącą falę popular-
ności zawodów OCR i cross-
fit. Chcemy to wykorzystać, 
dlatego już planujemy na-
stępną imprezę z  Rapto-
ringiem XL w roli głównej 
– dodaje Mariusz Augusty-
niak.

Klasyfikacja końcowa Raptor 
Games Susz 2019:
Kategoria Kobiet
I miejsce Ola Józefi ak
II miejsce Magda Godlewska
III miejsce Malwina Laskowska
Kategoria Mężczyzn
I miejsce Przemysław Trapkowski
II miejsce Łukasz Józefi ak 
(uczestnik Ninja Warrior Polska)
III miejsce Mariusz Augustyniak
Kategoria Kids
I miejsce Eryk Soboczyński
II miejsce Emilia Kaca
III miejsce Natalia Gutowska
Kategoria Junior
I miejsce Maks Godlewski
II miejsce Bartosz Zalewski
III miejsce Leo Józefi ak

Zakończyła się budowa parkingu 
z zatoka autobusową w miejsco-
wości Bałoszyce. Inicjatorem 
zagospodarowania terenu był śp. 
Ludomir Surówka – wieloletni 
sołtys Bałoszyc i radny Rady 
Miejskiej w Suszu.

Efektem prac prowa-
dzonych w  Bałoszy-
cach, przy głównej 

drodze w kierunku Kisielic, 
naprzeciwko boiska sporto-
wego, jest powstanie na te-
renie dawnych nieużytków 
placu parkingowego z  za-
toką autobusową z  kostki 
betonowej o  powierzchni 
prawie 1100 metrów kwa-
dratowych. Okalają go 
chodniki o  powierzchni 
prawie 200 m2, wykonane 
z  tego samego materiału. 
W  ramach inwestycji wy-
konano również przebu-
dowę schodów, łączących 
parking z  osiedlem miesz-

kaniowym oraz odwodnie-
nie terenu poprzez montaż 
spustów ulicznych.

- Powstanie tego parkingu to 
przede wszystkim zasługa śp. 
radnego Ludomira Surówki. 
Jeszcze jako sołtys, usilnie za-
biegał on o poprawę wizerun-
ku centrum Bałoszyc i likwi-
dację istniejących wcześniej 
w tym miejscu chaszczy, słu-
żących niestety często również 
jako nielegalne składowisko 
odpadów. W toku konsultacji 
społecznych z mieszkańcami 
Bałoszyc w poprzednim roku 
pojawił się pomysł urządzenia 
tam dużego parkingu, który 
ze wsparciem obecnej pani 
sołtys Gabrieli Lichaczew-
skiej, właśnie udało się reali-
zować - mówi Burmistrz Su-
sza Krzysztof Pietrzykowski.  

Inwestycję w  Bałoszycach 
wykonała fi rma Roboty 
Ogólnobudowlane Henryk 
Michalewski z Iławy. 
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Pierwszy  ogólnodostępny defi brylator AED w Lubawie

Będzie nowy kierunek kształcenia w ofercie iławskiego „Mechanika”

W poniedziałek, 2 września, 
w licznym gronie przybyłych 
gości, najmłodszych mieszkańców 
Lubawy oraz ich rodziców, oddano 
do użytku pierwszy w Lubawie 
ogólnodostępny defi brylator AED 
niezbędny do ratowania życia 
w przypadku nagłego zatrzymania 
krążenia. Jest to efekt wspólnej 
inicjatywy Lubawskiego Stowarzy-
szenia Inicjatyw Społecznych oraz 
Przedszkoli Niepublicznych Smer-
folandia i Bajkolandia w Lubawie. 

Projekt „Bezpieczne 
Serce Powiatu” zreali-
zowany został dzięki 

wsparciu Funduszu Inicjatyw 
Obywatelskich WML III.

W trakcie uroczystości odby-
ło się szkolenie z obsługi tego 
urządzenia przeprowadzone 
przez Strażaków z Ochotniczej 
Straży Pożarnej w Rożentalu. 
Organizatorzy zapowiadają 
kolejne szkolenia, ponieważ 
sam sprzęt nie wystarczy – 
najważniejsze, aby jak naj-
większa liczba mieszkańców 
potrafi ła z niego korzystać.

Dzięki Ewelinie i Grzegorzowi 
Kowalkowskim, właścicielom 
Przedszkoli Niepublicznych 
Smerfolandia i  Bajkolandia, 
defi brylator znajduje się w jed-
nej z najbardziej strategicznych 
i  uczęszczanych przez miesz-

kańców części Lubawy, w po-
bliżu urzędu miasta, ośrodka 
zdrowia, przedszkoli i  szko-
ły podstawowej.

W uroczystości wzięli udział 
m. in. Przewodnicząca Sejmi-
ku Województwa Warmiń-
sko.-Mazurskiego - Bernade-
ta Hordejuk, Przedstawiciel 
Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Warmińsko-
-Mazurskiego - Ryszard Cecot, 
Starosta Powiatu Iławskiego - 
Bartosz Bielawski, Przewod-

niczący Rady Powiatu Iław-
skiego - Marek Borkowski, 
Przedstawiciel Lubawskiego 
Stowarzyszenia Inicjatyw 
Społecznych - Mateusz Szau-
er, Radni Rady Miasta Luba-
wa: Dariusz Kawka, Tomasz 
Gul, Piotr Pokojski, Grzegorz 
Rolka i  Janusz Sobiechow-
ski, ks. Adam Lis, Prezes 
Ochotniczej Straży Pożarnej 
w  Lubawie Piotr Stawiarski 
oraz Druhowie z Ochotniczej 
Straży Pożarnej w Rożentalu 

na czele ze Strażakiem Roku 
Pawłem Szauerem.

Bernadeta Hordejuk w swo-
im wystąpieniu pokreśliła, że 
lubawski defi brylator jest 
pierwszym zainstalowanym 
na niepublicznej placówce 

ogólnodostępnym urządze-
niem tego typu w wojewódz-
twie, o ile nie w Polsce. 

- Jestem pod ogromnym 
wrażeniem inwestycji oraz 
przedszkoli – mówiła Prze-
wodnicząca Sejmiku Woje-

wództwa Warmińsko-Ma-
zurskiego.

Swojego uznania nie krył 
również Starosta Powiatu 
Iławskiego Bartosz Bielaw-
ski, który jednocześnie ży-
czył mieszkańcom, aby nigdy 
nie było potrzeby używania 
tego urządzenia.

- Mam nadzieję, że ten sym-
boliczny, pierwszy w Lubawie 
ogólnodostępny defi brylator, 
efekt typowo oddolnej inicjaty-
wy, będzie inspiracją dla innych 
i niebawem tego typu urządze-
nia stopniowo będą pojawiały 
się także w  innych punktach 
miasta. – mówił Mateusz Szau-
er z Lubawskiego Stowarzysze-
nia Inicjatyw Społecznych.

Radny Dariusz Kawka 
w  imieniu Klubu Radnych 
Inicjatywa dla Lubawy podzię-
kował za realizację projektu 
i podkreślał, że tego typu inicja-
tywy są potrzebne i niezbędne, 
gdyż dzięki takim urządzeniom 
mieszkańcy Lubawy mogą 
czuć się bezpieczniej.

Po uroczystości przybyli 
goście mieli okazję zwiedzić 
placówkę, która dysponuje 
m. in. wewnętrznymi placami 
zabaw, halą sportową oraz bo-
iskiem zlokalizowanym na da-
chu budynku, z którego można 
podziwiać panoramę Lubawy.

W iławskim „Mechaniku” reali-
zowany jest aktualnie projekt pn. 
„Doposażenie bazy dydaktycznej 
na potrzeby utworzenia nowego 
kierunku Technik technologii 
żywności w ZS im. Konstytucji 3 
Maja w Iławie. Kształcenie zawo-
dowe dla branży spożywczej”.

Wnioskodawcą projektu 
jest Powiat Iławski, w ramach 
Regionalnego Programu Ope-
racyjnego Województwa War-
mińsko-Mazurskiego na lata 
2014-2020 współfi nansowa-
nego ze środków Europejskie-
go Funduszu Społecznego, Osi 
priorytetowej 2 „Kadry dla 
Gospodarki”, Działania 2.4 
„Rozwój kształcenia i szkole-
nia zawodowego”, Poddziała-
nia 2.4.1 „Rozwój kształcenia 
i szkolenia zawodowego- pro-
jekty konkursowe”.

Realizatorem Projektu jest 
natomiast Zespół Szkół im. 
Konstytucji 3 Maja w Iławie.

Projekt realizowany w ter-
minie: od 2019.08.01 do 
2019.11.29. Wartość projek-
tu: 201 854,02 zł. Dofi nan-
sowanie z budżetu państwa: 
10 092,70 zł. Dofi nanso-
wanie projektu z  UE: 171 
575,91 zł. Wkład własny 
Powiatu Iławskiego: 20 
185,41 zł.

Realizacja Projektu po-
zwoli na podniesienie kom-
petencji 2 nauczycieli two-
rzonego kierunku technik 
technologii żywności oraz 
- w odpowiedzi na potrze-
by rynku pracy - wprowa-
dzenie nowego zawodu, 
dla którego niezbędne jest 
dostosowanie 2 pracowni 
zawodowych Zespołu Szkół 

im. Konstytucji 3 Maja 
w Iławie.

W Zespole Szkół im. Kon-
stytucji 3 Maja w Iławie po-
wstaną 2 pracownie do nauki 
zawodu technik technologii 
żywności: pracownia anali-
zy żywności oraz pracownia 
technologiczno- informatycz-
na. Wyposażenie pracowni 
zawodowych w  niezbędny, 
nowoczesny sprzęt informa-
tyczny, wysokiej klasy maszy-
ny i urządzenia poprzedzone 
zostanie wykonaniem prac 
remontowych i  adaptacyj-
nych tak, by stworzyć ergo-
nomiczne stanowiska pracy 
dla uczniów.

W ramach Projektu zosta-
ną zorganizowane szkolenia 
dla 2 nauczycieli kształce-
nia zawodowego w zakresie 
umiejętności praktycznych 

dostosowanych do wymogów 
pracowni zaplanowanych 
w projekcie.

Zamierzenie projekto-
we, poprzez wprowadzenie 
nowego kierunku zgodnie 
z rekomendacją rynku pracy 
i  zmodernizowanie metod 
i  treści kształcenia zawodo-
wego wywrze bezpośredni 
wpływ na poprawę jakości 
kształcenia, uatrakcyjnienie 
przebiegu procesu edukacji 
zawodowej, jak również na 
właściwe wyszkolenie kadry 
zawodowej wchodzącej na 
rynek pracy. Projekt sprzy-
ja intensyfi kacji współpracy 
szkół z  przedsiębiorcami, 
ponieważ program naucza-
nia praktycznego zostanie 
uspójniony z  wymagania-
mi naturalnych warunków 
pracy oraz rekomendacjami 

przedsiębiorców, z  którymi 
podpisane zostały stosowne 
porozumienia o współpracy.

Zorganizowane będą czte-
ry szkolenia dla 2 nauczycieli 
zawodowych z ZS, tj.: „Nowe 
trendy w  kuchni polskiej” 
(24 h); „Dietetyka i  odchu-
dzanie” (30 h); „Zarządzanie 
alergenami” (8 h); „Proble-
matyka zafałszowań żywno-
ści” (16 h).

Szkolenia realizowane będą 
w  trakcie zajęć weekendo-
wych oraz popołudniami 
w ciągu szkolnych dni tygo-
dnia, w terminie IX- XI 2019. 
Podyktowane są one oczeki-
waniami współpracujących 
z  jednostkami kształcenia 
zawodowego pracodawców, 
specyfi ką zawodu i  bardzo 
dynamicznym rozwojem 
branży spożywczej. Szko-

lenie zakończy uzyskanie 
zaświadczenia poświadcza-
jącego uczestnictwo w  kur-
sie i nabycie wiedzy zgodnej 
z jego zakresem.

Rekrutacja na szkolenie 
obejmie nauczycieli kształ-
cenia zawodowego ZS Iła-
wie w  terminie od 2.09. do 
16.09.2019 r. Rekrutację 
uczestników projektu prowa-
dzić będzie ZS im. Konstytu-
cji 3 Maja w Iławie. Odbywać 
się ona będzie z zachowaniem 
zasady równości szans i nie-
dyskryminacji, w tym dostęp-
ności dla osób z  niepełno-
sprawnością. Harmonogram 
szkoleń będzie opublikowany 
po zakwalifi kowaniu uczest-
ników do projektu i wyborze 
kadry merytorycznej reali-
zującej szkolenia zawodowe.

 powiat-ilawski.pl
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Władze wojewódzkie i powiatowe dokonały uroczystego przecięcia 
wstęgi. Na zdjęciu od lewej strony: Marek Borkowski, przewodni-
czący Rady Powiatu Iławskiego, Ewelina Kowalkowska, dyrektor 
Przedszkola Niepublicznego Bajkolandia, Mateusz Szauer z Lubaw-
skiego Stowarzyszenia Inicjatyw Społecznych, Bernadeta Hordejuk, 
Przewodnicząca Sejmiku Województwa i Bartosz Bielawski, Starosta 
Powiatu Iławskiego

W uroczystości uczestniczyło liczne grono przybyłych gości, 
najmłodsi mieszkańcy Lubawy oraz ich rodzice
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Wojtek Kaniuka. Wrażenia z obozu 
rehabilitacyjnego w Ciechocinku
Wojciech Kaniuka to 35-letni 
absolwent Zespołu Szkół im. 
Bohaterów Września 1939 roku 
w Iławie. Pisaliśmy o nim kilka 
miesięcy temu, kiedy prowadzo-
na była zbiórka na nowoczesny, 
specjalistyczny wózek dla niego. 
Bywa też naszym felietonistą. 

Przypomnijmy, Wojtek 
jest niepełnosprawny 
ruchowo w  stopniu 

znacznym, cierpi na Dzie-
cięce Porażenie Mózgowe 
(czterokończynowe) z  głę-
bokimi zaburzeniami mowy. 
Mimo oczywistych trudności 
zdobył gruntowne wykształ-
cenie    i  jest aktywny zawo-
dowo. Poruszał się na ponad 
100 kilowym wózku, co dla 
niego i  całej rodziny było 
ogromnym trudem. Dzięki 
ludziom dobrej woli, przy 
naszym skromnym udziale, 
zamienił go na nowoczesny 
i  lekki wózek, który dał mu 
„nowe życie” ruchowe. Woj-
tek uczestniczył w  obozie 
rehabilitacyjnym w Ciecho-
cinku i  podzielił się z  nami 
wrażeniami z tego pobytu…

„Kobieta i Mężczyzna zmy-
słowo zakręceni…” w Ciecho-
cinku

Panowie Krzysztofi e Sie-
radzki i  Wiesławie Fiedo-
rze, przesyłam Wam moje 
głębokie wyrazy szacunku 
i  uznania za fantastyczną 
organizację i  poprowadze-
nie obozu w zakresie aktyw-
nej rehabilitacji. Nie jest to 
czas dla Sajgonu łatwy. Tym 
bardziej należy docenić Wasz 
trud, zaangażowanie, ogrom-
ny wysiłek oraz poświęcenie, 
jakimi nas obdarowaliście.

Kobieta i  Mężczyzna zmy-
słowo zakręceni… Czyli…?

Czyli rzecz o  seksualności 
osób z niepełnosprawnością 
ruchową. Potężna dawka 
fachowej wiedzy w  atmos-
ferze świetnej zabawy oraz 
integracji, które zapewniła 
cała nasza społeczność obo-
zowa. To projekt realizowany 
przez Fundację Zdrowie Jest 
Najważniejsze z Trener Fizjo-

-Psycho-Seksualną Moniką 
Rozmysłowicz w roli głównej.

Jak ukazać piękno kobieco-
ści i wydobyć z siebie atrak-
cyjność męskości w sytuacji, 
kiedy nasze ciało odmawia 
nam posłuszeństwa? Jak 
zaakceptować własne nie-
doskonałości? Co pomaga 
w  budowaniu relacji part-
nerskiej? Jak bardzo ciekawy 
jest świat erotyki osób, które 
poruszają się na wózkach in-
walidzkich?

Na powyższe i  inne pyta-
nia wszyscy razem i  każdy 
z  osobna szukaliśmy do-

brych odpowiedzi. Jestem 
przekonany, że większość 
z nas takowe znalazła. A po-
móc w tym mogły chociażby 
profesjonalna sesja fotogra-
fi czna w  wykonaniu Agaty 
Czerwińskiej – fotografki 
zespołu SkOłowani – oraz 
wizyta stylisty fryzur Toma-
sza Sobotty, z usług którego 
bardzo chętnie skorzystały 
nasze obozowe damy.

O  naszą kondycję fi-
zyczno-psychiczną dbali 
Krzysztof „Broda” Sieradz-
ki oraz Wiesław Fiedor, 
a dzięki naszej przeuroczej 

Pani przewodniczce Kata-
rzynie Paczkowskiej mo-
gliśmy dostrzec na nowo 
Ciechocinek, jakiego wielu 
nie znało i zapewne jeszcze 
nie zna.

Nie byłoby jednak tego 
wszystkiego, gdyby nie 
nasza przecudowna Tre-
ner Fizjo-Psycho-Seksual-
na Monika Rozmysłowicz 
– kobieta, której oprócz 
wspaniałych wizyt w  Cie-
chocinku zawdzięczam jesz-
cze bardzo wiele… To wła-
śnie Monika uświadamia 
nam, że w  życiu każdego 

z nas (także osób z niepeł-
nosprawnościami) musi być 
miejsce na takie wartości, 
jak: miłość, bliskość, zmy-
słowość, erotyzm, seksual-
ność… Że każdy z  nas ma 
do tego wszystkiego pełne 
prawo i  absolutnie niko-
go nie powinno to dziwić. 
A robiła to absolutnie wszę-
dzie… Podczas spacerów, 
kąpieli w  basenie czy cho-
ciażby jazdy konnej, o któ-
rej niesamowitą atmosferę 
dba zawsze charyzmatyczny 
Łukasz Wiśniewski.

Jak zwykle było świetnie 

i  niepowtarzalnie! Pozwo-
lę sobie na powtórzenie 
własnych refl eksji, którymi 
podzieliłem się na Fanpa-
ge’u  OpinioLogii. Czasami 
lepiej jest bowiem wyrazić 
szczerość swoich emocji po-
przez plagiat samego siebie 
niż parafrazę.

Dziękuję Fundacji Zdrowie 
Jest Najważniejsze za zorga-
nizowanie tak wspaniałego 
wydarzenia, natomiast Tre-
ner Fizjo-Psycho-Seksualnej 
za jego konwencję i wspania-
łe prowadzenie. Moja obec-
ność nie byłaby tam możliwa, 
gdyby nie wspaniała i ofi arna 
pomoc trojga prześwietnych 
ludzi. Sebastianie Ługowski, 
Patrycjo Deniszewska, Moni-
ko Rozmysłowicz, gdyby nie 
Wasze poświęcenie, mnie by 
tam nie było. Słowo Dzięku-
ję! w takiej sytuacji to zdecy-
dowanie za mało… Patrycjo 
Smolarczyk, Ciebie to także 
dotyczy i  oboje wiemy, dla-
czego tak jest. Wszystkim bez 
wyjątku dziękuję za wspa-
niałe gesty pomocy z Waszej 
strony, które okazywaliście 
mi w każdy możliwy sposób. 
Dziękuję za Waszą tolerancję, 
akceptację, wspaniałe towa-
rzystwo i wspólną zabawę… 
Niezapomniane wrażenia, 
których nam wszystkim 
z pewnością nie brakowało. 
Dziękuję za niezależność, 
o którą w każdy możliwy spo-
sób staram się walczyć każ-
dego dnia. Za swobodę i pe-
wien rodzaj wolności, które 
są dla mnie bezcenne. Coś się 
w życiu kończy nieodwracal-
nie. Choć jest to bardzo trud-
ne, należy się z tym pogodzić 
– albo przynajmniej spróbo-
wać, gdyż nie zawsze jest to 
możliwe Są jednak wydarze-
nia, sytuacje, rzeczy, które – 
na pewno nie z idealnym od-
zwierciedleniem, ale jednak 
– da się powtórzyć. Dlatego 
też, mając w  sobie głęboką 
nadzieję, zwracam się do Was 
następująco: do zobaczenia 
w przyszłym roku! 

 Wojciech Kaniuka

Wojtek Kaniuka (na zdjęciu pierwszy z prawej) podczas obozu rehabilitacyjnego w Ciechocinku 
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80-ta rocznica wybuchu II wojny światowej
Władze Powiatu Iławskiego były 
gospodarzem uroczystości ob-
chodów 80-tej rocznicy wybuchu 
II wojny światowej, która odbyła 
się 1 września,. Odbyła się ona 
w kościele pw. Niepokalanego 
Poczęcia Najświętszej Marii Panny 
w Iławie oraz na Cmentarzu Komu-
nalnym przy Pomniku Nieznane-
go Żołnierza.

W uroczystości wzięli 
udział przedsta-
wiciele organizacji 

kombatanckich z  Powia-
tu Iławskiego:

– Kombatanci Rzeczpospoli-
tej Polskiej i Byłych Więźniów 
Politycznych na czele z Karo-
lem Jacuńskim, prezesem za-
rządu oddziału okręgowego 
Polskiego Związku Byłych 
Więźniów Politycznych, Hitle-
rowskich Więzień   i Obozów 
Koncentracyjnych w Olsztynie 
(reprezentujący iławskie orga-
nizacje kombatanckie);

– Związku Sybiraków, re-
prezentowanego przez Tere-
sę Hływę, członka zarządu 
oddziału w Iławie;

– Związku Inwalidów Wo-
jennych Rzeczpospolitej 
Polskiej oddziału w  Iławie, 
na czele z  Prezesem Euge-
niuszem Dębińskim.   

Zaproszenie na uroczystość 
przyjęli także przedstawicie-
le Stowarzyszenia „Polskich 
Dzieci Wojny”, oddział te-
renowy w  Iławie, na czele 
z  Prezesem oddziału Anto-
nim Kwaśniewskim.

Byli także przedstawicie-
le samorządów lokalnych: 
Bartosz Bielawski – Starosta 
Powiatu Iławskiego, Ma-
rek Polański – Wicestarosta 
Powiatu Iławskiego, Maciej 
Rygielski – Członek Zarządu 
Powiatu Iławskiego, Marek 
Borkowski – Przewodniczą-
cy Rady Powiatu Iławskiego, 
Dawid Kopaczewski – Bur-
mistrz Iławy, Michał Młotek 
– Przewodniczący Rady Mia-
sta Iława oraz Andrzej Brach 
– Zastępca Wójta Gminy Iła-
wa oraz powiatowych służb 
mundurowych, Związku 
Harcerstwa Polskiego. O gości 
zadbali wolontariusze PCK.

Po mszy świętej, którą ce-
lebrowali trzej księża – pro-
boszcz parafi i, w której msza 
święta się odbywała, ks. Je-

rzy Żochowski – proboszcz 
parafi i św. Brata Alberta 
w  Iławie – ks. kan. Marian 
Florek oraz emerytowa-
ny duchowny mieszkający 
w Iławie – ks. major Marek 
Reimer, uczestnicy uroczy-

stości przemaszerowali na 
Cmentarz Komunalny znaj-
dujący się przy parafi i. To-
warzyszyła im   Młodzieżowa 
Orkiestra Dęta z Iławy, której 
gra dodała całej uroczystości 
podniosłego charakteru.

Na cmentarzu gości uroczy-
stości przywitał Starosta Po-
wiatu Iławskiego, Bartosz Bie-
lawski. Wprowadzono Poczty 
Sztandarowe, złożono kwiaty 
pod Pomnikiem Nieznanego 
Żołnierza. Prezes zarządu od-

działu okręgowego Polskiego 
Związku Byłych Więźniów 
Politycznych, Hitlerowskich 
Więzień   i Obozów Koncen-
tracyjnych w Olsztynie – Ka-
rol Jacuński, wygłosił Apel 
Pamięci Oręża Polskiego.

Po ofi cjalnej części uroczy-
stości goście udali się do Ze-
społu Szkół im. Bohaterów 
Września 1939 roku w Iławie, 
gdzie Starosta wręczył podzię-
kowania przedstawicielom or-
ganizacji kombatanckich oraz 
stowarzyszeniom za owocną 
współpracę z  Samorządem 
Powiatu Iławskiego.

Starosta podziękował Karo-
lowi Jacuńskiemu - prezesowi 
Zarządu Oddziału Okręgowe-
go Polskiego Związku Byłych 
Więźniów Politycznych, Hi-
tlerowskich Więzień i Obozów 
Koncentracyjnych w  Olszty-
nie; Teresie Hływie, która jest 
członkiem Zarządu Oddziału 
Związku Sybiraków w  Iławie; 
Eugeniuszowi Dębińskiemu, 
prezesowi Związku Inwalidów 
Wojennych Rzeczpospolitej Pol-
skiej, oddział w Iławie oraz An-
toniemu Kwaśniewskiemu, pre-
zesowi Stowarzyszenia „Polskie 
Dzieci Wojny”, oddziału tere-
nowego w Iławie.  Odrębne po-
dziękowanie zostało skierowane 
do byłego już komendanta Huf-
ca ZHP Iława – Macieja Marci-
niaka, za wieloletnią współpracę 
i wkład w kształtowanie postaw 
młodego pokolenia.

 www.powiat-ilawski.pl (M. Rogatty)
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Władze Powiatu Iławskiego po złożeniu kwiatów pod Pomnikiem Nieznanego Żołnierza na cmentarzu 
komunalnym w Iławie

Uroczysta msza święta w Kościele pw. Niepokalanego Poczęcia  NMP w Iławie

Zacny kombatant - Mikołaj 
Herman zaszczycił uroczystość 
swoją obecnością Apel Pamięci Oręża Polskiego wygłosił kombatant Karol Jacuński

Karol Jacuński, prezes zarządu oddziału okręgowego Polskiego Związ-
ku Byłych Więźniów Politycznych, Hitlerowskich Więzień  i Obozów 
Koncentracyjnych w Olsztynie przyjmuje podziękowania od Starosty

Odrębne podziękowanie zostało 
skierowane do byłego już ko-
mendanta Hufca ZHP Iława – Ma-
cieja Marciniaka, za wieloletnią 
współpracę i wkład w kształto-
wanie postaw młodego pokolenia

Podziękowania od Starosty 
przyjęła Teresa Hływa z Zarządu 
Związku Sybiraków w Iławie
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Po tym tragicznym wydarzeniu, 
jakie miało miejsce na naszych 
oczach, nie mogłam dojść do 
siebie. I ten straszny widok mojej 
koleżanki, która po wybuchu miny 
leżała martwa tuż obok mnie 
i ten przeszywający uszy krzyk jej 
mamy... miała tylko ją, jej mąż za-
ginął po wywiezieniu przez Niem-
ców. Wszystko to doprowadziło 
jak już wspomniałam do blokady 
mowy u mnie i u mojego brata. 
Trwało to bardzo długo, pamiętam, 
że rodzice rozmawiali z nami „na 
migi”. Coraz częściej odzywał się 
ból brzucha i omdlenia. To były 
trudne czasy, takie dolegliwości 
należało twardo znosić, nie zawsze 
był czas i możliwości, aby się nad 
takimi dolegliwościami rozczulać. 

Pomimo całej tragedii 
jaka nas spotkała na-
leżało ruszać w  dalszą 

drogę. Mężczyźni poszli szu-
kać koni, których nie brako-
wało na łąkach dookoła nas. 
Większość z nich była ranna, 
wystraszona, ale zawsze udało 
się wśród nich znaleźć te, które 
nadawały się do ciągnięcia wo-
zów. Mijające nas wojsko nie-
ustannie ostrzegało nas, aby 
uważać na drogach na miny. 
Pomimo codziennego widoku 
zabitych, rannych ludzi, roz-
paczy, nie uodporniłam się na 
widok stosów ciał, których nie 
zdołano jeszcze pochować i ten 
potworny zapach unoszący się 
wokół nich...

Mój tata i  inni mężczyźni 
znaleźli konie i  dwa nowe 
wozy, do nich przyczepili 
wózki i ruszyliśmy dalej. Nie-
stety, ze mną było coraz gorzej. 
Byłam bardzo słaba, ciągle 
wymiotowałam, bardzo bolał 
mnie brzuch. Jak się okazało 
wśród osób idących razem 
z  nami był lekarz. Jednak 
oprócz tego, że mnie zbadał 
niewiele mógł zrobić, nie 
było żadnych leków, nie było 
nawet innych podstawowych 
produktów... Mijaliśmy wiele 
zniszczonych miejscowości, 
zbombardowanych w całości 
przez wojska rosyjskie. Strasz-
ne spustoszenia zostawiały 
wojska rosyjskie, ale i nie tyl-
ko one. Jechaliśmy już dosyć 
długo, zaczął padać deszcz, za-
padła noc, więc poruszaliśmy 

się trochę wolniej. W pewnej 
chwili konie zaczęły parskać 
i nagle cofać się do tyłu. Tata 
zapalił zapałkę, spojrzał do 
przodu i wręcz zdębiał. 

Kanał
Staliśmy nad wielką wodą, 

nad wielkim kanałem. Na-
tychmiast krzyknął do ludzi 
aby się cofnęli, gdyby nie re-
akcja koni, moglibyśmy wszy-
scy spać ze stromego pobocza 
i utonąć. Musieliśmy zaczekać 
do rana. Tata zaczął głośno 
płakać gdy przy dziennym 
świetle zobaczył gdzie jeste-
śmy, co to za woda. Kanał 
był ogromny, z  odpowiednio 
dużym mostem, który jednak 
był zbombardowany. Należało 
poważnie przemyśleć jak bez-
piecznie przeprowadzić wozy 
z wyposażeniem i ludzi, w tym 
osoby starsze i dzieci. Byłam 
bardzo chora, mama bała się, 
że nie wytrzymam tej podróży. 
Jednak los nam sprzyjał. Pan 
Bóg miał inne plany wobec 
mnie. Na drugi dzień gdy nie-
co mi się polepszyło, zaczęli-
śmy przeprawiać się przez 
ten most. Wcześniej szukano 
innego przejścia, lecz jedyna 
droga jaką dostrzegli  była za-
minowana. Wozy rozebrano 
na części, każdy brał worki 
i osobiste rzeczy. Przyszła kolej 
na dzieci. Pamiętam ogromny 
strach i pisk oraz płacz wielu 
z nich. Most był bardzo znisz-
czony i cały w dziurach. Doro-
śli zawiązywali dzieciom oczy 
aby przenieść je bezpiecznie na 
drugą stronę wody. Ja, 12-let-
nia Zosia i nasz kolega Józek 

nie daliśmy zawiązać sobie 
oczu, pokonaliśmy to przejście, 
strach nas nie dopadł. 

Po przeprowadzeniu osób 
i mienia pozostały jeszcze ko-
nie. Jak zwykle do najgorszych 
i niebezpiecznych prac nie było 
chętnych, zgłosił się więc mój 
tata. Rozebrano konie z uprzę-
ży i tata próbował przejść z nim 
na drugą stronę. Nie udało się, 
koń runął do kanału, o mały 
włos nie pociągając za sobą 
mojego ojca. Zapanowała 
panika, ludzie krzyczeli. Koń 
wpadł między żelazne słupy, 
był poobijany ale jakimś cu-
dem nic poważniejszego jemu 
się nie stało i mógł wydostać 
się w stronę brzegu. Natych-
miast kobiety zaczęły nawoły-
wać go, kusząc chlebem. Po-
działało, zwierzę bezpiecznie 
trafi ło na ląd. Drugiego konia 
od razu wprowadzono do ka-
nału i udało się jego również 
przeprowadzić na drugi brzeg 
kanału. Ponownie złożono 
wozy i  przygotowano całość 
do dalszej drogi. Gdy wszyst-
ko było gotowe, tata uklęknął 
na ziemi, przy okazji każąc 
wszystkim klęknąć i  się po-
modlić. Nie wiem czy wszyscy 
byli wierzący, ale pamiętam, 
że każdy przycupnął na błocie 
i jednocześnie płacząc i modląc 
się dziękowali za ocalenie.

Podróż trwała jeszcze dłuż-
szy czas, mijaliśmy zniszczo-
ne wsie i miasta, opuszczone 
dworce, porozbijane wagony. 
Po drodze napotkaliśmy ko-
nie oraz wozy, więc wszyst-
ko z wózków, trafi ło na wozy 
i w zwiększonej liczbie wozów 

ruszyliśmy dalej. Ludzie mó-
wili, że zbliżamy się do Po-
znania, zapanowała ogromna 
radość. Ludzie zaczęli się obej-
mować, uśmiechać, całować 
dzieci i bliskich. Wreszcie do-
tarliśmy do dworca w Pozna-
niu. Tam – wielki chaos. Jest 
bardzo dużo rosyjskich wojsk, 
praktycznie wszyscy pijani. 
Podszedł do nas jeden z  ofi -
cerów i zażądał dokumentów. 
Nasi ludzie mówią, że wraca-
my z Niemiec z przymusowych 
robót. Na to ofi cer zaczął przy 
nas niszczyć nasze dokumen-
ty mówiąc, że nie będą już 
nam potrzebne. Następnie 
zaczynają rozwiązywać konie 
i  wozy. Przejmowali wszyst-
ko co tylko im się podobało. 
Miałam wówczas lalkę, którą 
znalazłam w  podróży. Ofi cer 
śmiejąc się wyrwał mi ją z rąk 
i rozbił o wagon, twierdząc ze 
to również nie będzie mi po-
trzebne. Rozkazali nam wsiąść 
do pociągu, do wagonów to-
warowych oczywiście. Każdy 
miał jechać w  swoją stronę. 
Pożegnaliśmy się z  rodziną 
z  Poznania i  pozostałymi to-
warzyszami podróży i ruszyli-
śmy każdy w swoją stronę. My 
oczywiście do Sanoka.

Sanok
Sanok, to największa miej-

scowość znajdująca się blisko 
mojej rodzimej wsi, gdzie ja 
oraz większość członków mo-
jej rodziny się urodziła. Nasza 
wieś liczyła przed wojną 460 
numerów, była oddalona od 
miasta Sanok o 23 km. Była 
to największa wieś osiedlona 

nad rzeką San. We wsi była 
szkoła, sklepy, które prowa-
dzili Polacy i Żydzi. Były dwie 
cerkwie i jeden kościół. Jedna 
z cerkwi pochodzi z XVI w., to 
już zabytek. Rodzice odnaleźli 
nasz zniszczony dom, wszyst-
ko dookoła wydaje się znajo-
me. Tata spotkał znajomego, 
którego poprosił o użyczenie 
konia. Mieliśmy dojechać do 
rzeki, stamtąd byśmy już jakoś 
sobie poradzili, może byłaby 
jakaś łódka. Podczas drogi 
rozmawiano o sytuacji w „tam-
tych stronach”, znajomy pytał 
czy rodzice nie dostają jakichś 
wiadomości. Niestety rodzice 
o niczym nie wiedzieli, no bo 
i skąd mieliby posiadać jakieś 
informacje. Znajomy ostrzegł 
nas, że po drugiej stronie rze-
ki tworzą się groźne bandy, 
różnej narodowości. Nieste-
ty okazało się to prawdą. Po 
przekroczeniu rzeki, gdy je-
chaliśmy lasem, nagle wysko-
czyli wojskowi. Rozmawiali 
po polsku, a inni po rosyjsku. 
Splądrowali to co cenniejsze, 
z tego co w ogóle nam jeszcze 
zostało. Zdjęli nawet buty 
z taty stóp, bo były całe, a dali 
my stare i porwane. Ustawio-
no wszystkich pod drzewem, 
w rodziców wycelowano broń. 
Domagano się dokumentów. 
Zaczęliśmy z  bratem bardzo 
mocno krzyczeć. Wszystkie 
dokumenty poprzednio znisz-
czyli wojskowi. To chyba cud, 
bo przekładając pozostałe nam 
rzeczy osobiste tata znalazł 
ostatni ocalały dokument.

To nas uratowało przed 
śmiercią. Tata wytłumaczył, 

ze nasze metryki są w Uluczu, 
dokąd zmierzamy i że to jest 
nasza rodzinna wieś. Wtedy 
jeden z żołnierzy podszedł do 
taty i zapytał czy wie jaka jest 
tam teraz sytuacja. Wsie za 
wodą są spalone, ludzie wy-
mordowani, Cerkiew spalo-
na, ksiądz grekokatolicki wraz 
z  rodziną zabici. Puszczono 
nas wolno. Ktoś podwiózł nas 
do kuzyna ojca i tam dopiero 
rodzice dowiedzieli się całej 
prawdy, co tu się dzieje, że 
zaczyna się następny horror. 
Tam odpoczęliśmy. Kuzyn za 
dwa dni odwiózł nas nad rze-
kę. Widzieliśmy za dnia na-
szą spaloną wieś, zniszczone 
domy, jednak odczuwaliśmy 
również radość z  tego, że je-
steśmy u siebie. Był wówczas 
koniec żniw, ludzie krzątali 
się tu i ówdzie. Jakimś cudem 
o tym ze tam jesteśmy dowie-
działa się taty siostra. Nad 
rzeką zebrały się tłumy ludzi. 
Wszyscy zaczęli się radować że 
udało się nam spotkać. Nie-
zwykła radość ogarnęła nas 
wszystkich, trudno mi nawet 
to uczucie jakie mi towarzyszy-
ło opisać. Pełna szczęścia zapy-
tałam o babcię, która była mi 
bardzo bliska. Okazało się, ze 
czekała na nas przed domem. 
W tamtej chwili zapomnieli-
śmy na moment o tych strasz-
nych, traumatycznych latach. 
Długo rozmawiano, dorośli, 
dzieci o  swoich przeżyciach. 
Niestety okazało się ze u bab-
ci nie ma dla nas miejsca, bo 
przygarnęła cztery inne rodzi-
ny. Wszystkie dostępne budyn-
ki i piwnice były zajęte. Dom 
babci mojej mamy również 
był spalony. Pewnego ran-
ka wpadło wojsko rosyjskie, 
pozamykało wszelkie drogi 
ucieczki i podpaliło budynek. 
Jakimś cudem, z poważnymi 
oparzeniami ciała wydostał 
się na zewnątrz mój wujek, 
który opiekował się babcią. 
Ta niestety spaliła się żywcem. 
Kolejny horror miał się zacząć, 
a nam się wydawało, że u siebie 
będziemy bezpieczni...

Kolejna część wspomnień już 
w następnym wydaniu ŻPI 

www.powiat-ilawski.pl (Joanna Babecka)

SPOTKANIA Z HISTORIĄ – CZ. III 

Mijające wojsko nieustannie ostrzegało nas, aby uważać na drogach na miny 
—  wspomnienia Genowefy Cebeniak z okresu wojennego i powojennego

Rodzinna pamiątka Cerkiew w Uluczu z XVI w.
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O innowacjach, wiedzy i rozwoju dyskutowano na konferencji zorganizowanej przez Powiatowy Urząd Pracy w Iławie

Po cyklu wypraw ,,Szlakiem legend i podań Powiatu Iławskiego 2019”

Blisko siedemdziesiąt osób 
wzięło udział w organizowanej 
przez Powiatowy Urząd Pracy 
w Iławie konferencji „Innowacje, 
wiedza i rozwój”. Celem organi-
zacji wydarzenia było przeka-
zanie wiedzy na temat korzyści 
płynących z inwestycji w rozwój 
technologiczny i kompetencje 
pracowników. Ale nie tylko, bo 
istotną częścią wydarzenia była 
też prezentacja dobrych praktyk 
oraz przedstawienie możliwości 
fi nansowania różnego rodzaju 
działań ze źródeł zewnętrznych.

Wśród gości konferencji, 
która odbyła się 19 wrze-
śnia, byli przedsiębiorcy 
z terenu powiatu iławskiego 
oraz przedstawiciele nauki 
i  samorządu, a  wśród nich 
Przewodnicząca Sejmiku 
Województwa Warmińsko-
-Mazurskiego Bernadeta 
Hordejuk, wicedyrektor Wo-

jewódzkiego Urzędu Pracy 
w  Olsztynie Wiesław Droż-
dżyński i gospodarze wyda-
rzenia: Starosta Powiatu 
Iławskiego Bartosz Bielawski 
oraz Dyrektor Powiatowego 
Urzędu Pracy w Iławie Wale-
rian Polak.

Konferencja podzielo-
na została na dwie części. 
W pierwszej można było wy-
słuchać wystąpienia Krzysz-
tofa Kamińskiego, Prezesa 
Zarządu Grupy Alnea, który 
opowiedział o  korzyściach 
płynących z  wdrożenia in-
nowacji. Alnea zajmuje się 
automatyzacją i robotyzacją 
procesów produkcyjnych. 
Następnie głos zabrali przed-
stawiciele Centrum Innowa-
cji i  Transferu Technologii 
UWM w Olsztynie oraz Uni-
wersytetu Przyrodniczego 
w  Poznaniu, którzy przed-
stawili ofertę dla przedsię-
biorców w zakresie innowacji 
i nowych technologii.

Po przerwie, którą poświę-
cono na rozmowy i  nawią-
zywanie kontaktów, można 
było wysłuchać wystąpienia 
Andrzeja Maliszewskiego, 
Szefa Zarządzania Kompe-

tencjami z Michelin Polska, 
który opowiedział o inwesty-
cjach w kwalifi kacje pracow-
ników. W trakcie konferencji 
wystąpili również przedsta-
wiciele Centrum Rozwoju 
Ekonomicznego Pasłęka 
oraz Głównego Punktu In-
formacyjnego Funduszy Eu-
ropejskich, którzy przybliżyli 
zagadnienia związane z bona-

mi na innowacje i możliwo-
ściami pozyskania środków 
na szkolenia.

Swoje wystąpienia mieli też 
przedstawiciele Powiatowego 
Urzędu Pracy w Iławie. Agata 
Steiner-Dembińska przybli-
żyła zasady naboru wniosków 
w 2019 roku w ramach Kra-
jowego Funduszu Szkolenio-
wego, z kolei Michał Młotek 

zaprezentował działania 
i ofertę Inkubatora Techno-
logicznego.

Materiały dotyczące po-
szczególnych zagadnień 
i  ofert, przedstawionych 
w  trakcie konferencji, do-
stępne są w  Powiatowym 
Urzędzie Pracy w Iławie oraz 
w Inkubatorze Technologicz-
nym w Iławie.

Tegoroczna edycja wycieczek 
w założeniach Starostwa Powia-
towego w Iławie miała zawierać 
pewną nowość. Trasy trzech 
z czterech wspólnych wypraw 
z przewodnikiem wykraczały poza 
terem powiatu iławskiego.

Pierwsza wycieczka od-
była się  18 sierpnia. 
Pokonano trasę do 

Nowego Miasta Lubawskie-
go  i Kurzętnika. Na starcie 
tej wycieczki stanęło ponad 
40 rowerzystów. Piękna 
pogoda, urozmaicona trasa 
oraz zwiedzanie ruin zam-
ku w Kurzętniku i zabytków  
Nowego Miasta  to tylko nie-
które atrakcje tej wycieczki.                                                                                                           
Druga wycieczka orga-
nizowana w  dniach 24-
25.08.2019r cieszyła się od 
początku zapisów najwięk-
szym powodzeniem. Noc-
leg w  przepięknym hotelu 
w  Soplach oraz rejs po ka-
nale elbląskim zelektryzo-
wał  ogromną rzeszę fanów 
dwóch kółek. Kilkunastu 
osobom niestety nie udało się 
zapisać na tę wycieczkę z ra-
cji wyczerpania limitu miejsc.                                                    
Trzecia trasa prowadziła do 
Biskupca (8 września). Była 
to jedyna wycieczka tej edy-
cji, w czasie której aura nie 
była dla nas zbyt łaskawa, ale 

i tak na trasie stanęło ponad 
20 osób. Cykl tegorocznych 
wycieczek zakończyliśmy 
15 września wycieczką do 
Kisielic, Łęgowa, Gałdowa 
i  Ząbrowa. Bez wątpienia 
atrakcją tej wycieczki, oprócz 
ciekawej trasy, było ognisko 
z pieczeniem kiełbasek, któ-
re zorganizowało Starostwo 
Powiatowe w Iławie. Gościem 
specjalnym ostatniej wyciecz-
ki był Starosta Powiatu Iław-
skiego -  Bartosz Bielawski.

We wszystkich tegorocz-
nych wycieczkach wzięło 
udział prawie 200 osób - 
najmłodszym uczestnikiem 
wycieczek był czteroletni Ma-
ciek, a  najstarszy uczestnik 
miał ponad 70 lat. Przeje-
chaliśmy łącznie ponad 300 
kilometrów. O  olbrzymim 
zainteresowaniu wycieczka-
mi świadczy fakt, że już od 
kwietnia miałem mnóstwo 
telefonów z  zapytaniami 
o  terminy wycieczek oraz 
zapewnienie, że będą orga-
nizowane. Starosta Bartosz 
Bielawski,  w czasie rozmów, 
jakie prowadził podczas 
ogniska w Kisielicach, zapew-
nił, że intencją władz powia-
towych jest kontynuacja tej 
formy aktywności społecznej 
w następnych latach.

 Dariusz Paczkowski

W konferencji, która odbyła się w Hotelu Port 110 w Iławie, udział wzięło prawie siedemdziesiąt osób
Wśród prelegentów był 
Krzysztof Kamiński, Prezes 
Zarządu Grupy Alnea, zajmującej 
się automatyzacją i robotyzacją 
procesów produkcyjnych

Ognisko podsumowujące cykl wycieczek organizowanych przez Powiat Iławski odbyło się w Kisielicach, dzięki uprzejmości OSP Kisielice. 
Uczestników przywitał Bartosz Bielawski, Starosta Powiatu Iławskiego
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Prawie 200 uczniów ze szkół Powiatu Iławskiego otrzymało stypendia 
W poniedziałek 16 września, 
w Zespole Szkół im. Konstytucji 
3 Maja w Iławie,  odbyła się 
uroczystość wręczenia stypen-
diów i była podzielona na dwa 
etapy. Pierwszym było wręczenie 
stypendiów uczniom branżowym 
szkołom I stopnia   z oddziałami 
Zasadniczej Szkoły Zawodowej. 
Drugim wręczenie stypendiów 
uczniom osiągającym wysokie 
wyniki w nauce oraz laureatom 
konkursów. 

Uczniowie otrzymali 
stypendia w  wyso-
kości 500 i  550 zł. 

W uroczystości wzięli udział 
przedstawiciele władz Powia-
tu Iławskiego w osobie Ma-
cieja Rygielskiego – członka 
Zarządu Powiatu Iławskiego, 
Renaty Motylińskiej –    na-
czelnika Wydziału Edukacji, 
Kultury, Sportu i  Promo-
cji Starostwa Powiatowego 
w  Iławie. Obecni byli także 
dyrektorzy szkół: Elżbieta 
Gościńska – dyrektor Ze-
społu Szkół im. Bohaterów    
Września 1939 Roku w Iła-
wie, Anna Empel – dyrektor 
Zespołu Szkół w  Lubawie, 
Beata Szczepaniak – Fur-
man – dyrektor Zespołu 
Szkół im. Ireny Kosmowskiej 
w Suszu, Izabela Klonowska 
– dyrektor Zespołu Szkół im. 
Konstytucji 3 Maja w Iławie, 
Bożena Marchewka – dyrek-
tor Powiatowego Centrum 
Kształcenia Praktycznego 
w Iławie i Roman Groszkow-
ski – dyrektor Zespołu Szkół 
Ogólnokształcących im. Ste-
fana Żeromskiego w Iławie.

Lista laureatów:
Pierwszy etap: 
Zespół Placówek Szkolno 
– Wychowawczych w Iławie
Daria Kurafeiska
Daria Kopowska
Magdalena Wilk
Mateusz Jagielski
Izabela Dzięgo
Adrian Kowalkowski
Jakub Ługiewicz
Izabell Proć
Michalina Tyburc
Edyta Wilamowska
Zespołu Szkół im. Ireny 
Kosmowskiej w Suszu
Emilia Antkiewicz
Katarzyna Gajkowska
Rozalia Olek
Agnieszka Marcyjańska
Aleksandra Gapys
Katarzyna Sztuka

Zespołu Szkół im. Bohaterów 
Września 1939 Roku w Iławie
Patryk Bober
Adrian Gorzka
Bartłomiej Kukla
Szymon Michałowicz
Adrian Olszewski
Mateusz Prusaczyk
Ryszard Schmeichel
Paweł Klein
Krystian Klinicki
Maciej Kowalski
Patryk Krasiński
Leszek Piłat
Krystian Jęczewski
Szymon Klemarczyk
Bartłomiej Koślicki
Jakub Kreft
Mariusz Pietrzak
Krystian Rochewicz
Sebastian Sierdziński
Radosław Świdecki
Jakub Waśniewski
Dawid Szych
Zespołu Szkół w Lubawie
Sylwester Kasprowicz
Wiktor Straszewski
Filip Karol Śmigielski
Marcin Cegielski
Anna Gałka
Alicja Jackowska
Krzysztof Januszewski
Klaudia Kuchciak
Mateusz Ochenkowski
Ewelina Susmarska
Krzysztof Urban
Zespołu Szkół im. Konstytucji 
3 Maja w Iławie
Patryk Wasążnik
Dawid Biel
Aleksander Rochewicz
Patryk Tucholski
Jakub Detyna
Drugi etap:
Zespołu Szkół w Lubawie
Adam Niesiobędzki
Zuzanna Niedziela
Marcin Figger
Maja Rydel
Maciej Borkowski
Violetta Winiewska
Karolina Klinicka
Ewa Kotewicz
Magdalena Szczepańska

Hanna Rafi ńska
Katarzyna Szymańska
Maja Raszkowska
Patrycja Marszelewska
Weronika Bielicka
Marta Gumowska
Łukasz Szczepański
Ewelina Dąbrowska
Karolina Ossowska
Wiktoria Ewertowska
Dominika Truszczyńska
Natalia Dudek
Daria Siemińska
Klaudia Szulwic
Julia Piórkowska
Aleksandra Leszczyńska
Sylwia Pruchniewska
Dominika Uzarska
Patrycja Krukowska
Łukasz Twardy
Małgorzata Rykaczewska

Zespół Placówek Szkolno 
– Wychowawczych w Iławie
Gabriela Mówińska
Zespołu Szkół im. Ireny Kosmow-
skiej w Suszu
Ilona Maciąg
Wiktor Maciołek
Zespołu Szkół im. Bohaterów 
Września 1939 Roku w Iławie
Adrianna Bakirzyńska
Paweł Borek
Agata Burna
Przemysław Chała
Filip Gliszczyński
Wojciech Gola
Nikola Grabowska
Magda Durkiewicz
Agata Jabłońska
Jakub Jabłoński
Zuzanna Kołecka
Wiktoria Kotłowska
Kamila Lubiejewska
Miłosz Mazurewicz
Patrycja Melkowska
Aneta Nickel
Martyna Nowakowska
Remigiusz Próchniewski
Dominik Szymański
Filip Wiśniewski
Zespołu Szkół Ogólnokształ-
cących im. Stefa Żeromskiego 
w Iławie

Paweł Abramowicz,
Jakub Kamiński
Julia Majkowska
Kacper Grabowski
Agata Rudol
Jakub Radgowski
Mateusz Wasiewski
Kacper Zaleśkiewicz
Oskar Ruczyński
Eryk Romański
Maciej Lipiński
Bartosz Petlik
Radosław Wiatr
Patrycja Paczkowska
Nikodem Fiałkowski
Zuzanna Lewandowska
Maria Rudnicka
Łukasz Ogonowski
Oliwia Sagan
Dawid Racki
Igor Kordowski
Kinga Staszyńska
Kacper Grosz
Roksana Piotrowicz
Alicja Malinowska
Maja Gdula
Klaudia Kusyk
Paweł Dudziak
Jakub Parowicz
Milena Leśniak
Tobiasz Szymanek
Sylwia Omieczyńska
Oliwia Winiewska
Malwina Makowska
Mateusz Dąbrowski
Michał Rydzewski
Małgorzata Bączek
Dominika Kuchta
Julia Lembowicz
Wonbin Jung
Daria Kowalska
Laura Plichta
Klaudia Marcinowska
Wojciech Miszczak
Bartosz Trepiak
Szymon Brejdakowski
Mateusz Ruczyński
Michalina Heyda
Jakub Makowski
Sandra Rawińska
Bartosz Kowalski
Bartłomiej Podwalski
Zofi a Palczewska
Klaudia Konopka

Julia Olszlegier
Sandra Cyglicka
Anna Kołodziejczak
Adrian Zwaliński
Dagmara Antczak
Maciej Abramowicz
Dawid Szczawiński
Joanna Sawczyńska

Zespołu Szkół im. Konstytucji 
3 Maja w Iławie
Nikola Jakielska
Paulina Kwiatkowska
Klaudia Aleksandrowicz
Magdalena Kozłowska
Aleksandra Nica
Julia Dolecka
Katarzyna Niemaszyk
Joanna Tęgowska
Julita Dubanowska
Magdalena Kapusta
Agata Karbowska
Natalia Ewertowska
Ewelina Augustyniak
Marcelina Lubiejewska

Oliwia Wójcik
Ewelina Uzarska
Sylwia Augustyniak
Paulina Zalewska
Joanna Michalska
Jacek Karbowski
Agnieszka Hatała
Karolina Fafi ńska
Agata Rutkowska
Milena Urbańska
Marta Kroplewska
Dominika Jaskulska
Joanna Jarząb
Karina Robakiewicz
Weronika Lemka
 Źródło: EKSP
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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! 

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. 

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! 

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! 

„Gazeta Olsztyńska” 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” 8 709

„Gazeta Wyborcza Olsztyn” 5 086

LICZBA FANÓW NA FACEBOOK.COM Źródło: facebook.com, 18 czerwca 2019 r.

19519ilzi-A -P



23 ŻYCIE POWIATU IŁAWSKIEGO 27.09.2019 REKLAMA

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!

Napisz: reklama@wm.pl 
lub zadzwoń: 885 998 201 

DOŁĄCZ DO GRONA NASZYCH PARTNERÓW. 
ZYSKAJ PRZEWAGĘ NAD KONKURENCJĄ! 

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! 

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 15 mln10 mln 20 mln

LICZBA WYŚWIETLEŃ NA YOUTUBE.COM Źródło: youtube.com, 18 czerwca 2019 r.

19519ilzi-B -P
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 O G Ł O S Z E N I E
Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce 

nieruchomościami  (t.j. 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 nieruchomości gruntowej 

niezabudowanej stanowiącej własność Skarbu Państwa, oznaczonej 
numerem działki 56/2 o powierzchni 0,2100 ha, położonej 

w obrębie Wielowieś, gmina Zalewo, przeznaczonej do sprzedaży 
w trybie przetargu ustnego nieograniczonego.

DYŻURY APTEK – PAŹDZIERNIK 2019. Czynne od godz. 23 do 7 następnego dnia. 

1 października - Apteka „Eskulap”, Iława

2 października - Apteka „Lipowy Dwór”, Iława

3 października – Apteka ul. Ostródzka, Iława

4 października - Apteka „DBAM OZDROWIE”, 14-200 Iława

5 października - Apteka „Nova”, Iława

6 października - Apteka „Staromiejska”, Iława

7 października - Apteka ul. Osródzka, Iława

8 października - Apteka mgr Adam Justyn Cichoń, Iława

9 października - Apteka Społeczna Na Kopernika Gr. Nowa Farmacja, Iława

10 października - Apteka „GEMINI”, Iława

11 października – Apteka ul. Okulickiego Iława

12 października - „Apteka Dyżurna”, Iława

13 października - Apteka „Nova”, Iława

14 października - Apteka„DBAM OZDROWIE”, Iława

15 października - Apteka „DBAM OZDROWIE”, Iława

16 października - Apteka „Dla Ciebie”, Iława

17 października - Apteka „Eskulap”, Iława

18 października - Apteka „Lipowy Dwór”, Iława

19 października - Apteka ul. Ostródzka, Iława

20 października - Apteka „DBAM OZDROWIE”, Iława

21 października - Apteka „Nova”, Iława

22 października - Apteka „Staromiejska”, Iława

23 października - Apteka ul. Ostródzka, Iława

24 października - Apteka mgr Adam Justyn Cichoń, Iława

25 października - Apteka Społeczna Na Kopernika Gr. Nowa Farmacja, Iława

26 października - Apteka „GEMINI”, Iława

27 października - Apteka, ul. Okulickiego, Iława

28 października - „Apteka Dyżurna”, Iława

29 października - Apteka „Nova”, Iława

30 października - Apteka „DBAM OZDROWIE”, Iława

31 października - Apteka „DBAM OZDROWIE”, Iława

Wymiana młodzieży polsko-niemieckiej. 
Poznali swoje kraje i niwelowali uprzedzenia
Na przełomie sierpnia i września 
w powiecie Hof gościła grupa 
młodzieży z Powiatu Iławskiego 
oraz Młodzieżowej Rady Powiatu 
Iławskiego. W ciągu minionych 
lat w wymianach, które odby-
wały się zarówno w Polsce, jak 
i w Niemczech wzięło udział 
kilkuset uczniów.

Powiat Iławski i Powiat 
Hof w Niemczech ob-
chodzą w  tym roku 

jubileusz 10 lat współpra-
cy. Z tej okazji po ostatnim 
spotkaniu przedstawicieli 
Powiatu Hof w Polsce, czas 
na podsumowanie dekady 
partnerstwa miała również 
młodzież z  Powiatu Iław-
skiego oraz Hof. Młodzież 
miała okazję do poznawa-
nia rówieśników i  ich ro-
dzin, rozwijania umiejętno-
ści językowych, zawierania 
międzynarodowych przy-
jaźni, poznawania kraju 
partnera, czy niwelowania 
uprzedzeń. Podobnie było 
również w  tym roku. Nie 
zabrakło wielu momentów 
wzruszenia przy wspomina-
niu wspólnych działań i pro-
jektów. Program spotkania 
był wyjątkowy aby podkre-
ślić i uczcić dekadę przyjaźni 
młodzieży polsko-niemiec-
kiej. Wśród atrakcji znalazła 
się gra miejska typu geoca-
ching w mieście Hof, wizyta 
w parku rozrywki „Belantis” 

w  Lipsku, zwiedzanie ma-
lowniczego miasta Bamberg, 
zwanego „Małą Wenecją”, 
czy niespotykana gra połą-
czona z golfa i piłki nożnej. 
Niestety w  tym roku swą 
przygodę z „młodzieżówką” 
z KJR Hof zakończyła Thea 
Pfl aum, dotychczasowy opie-
kun spotkań młodzieżowych, 
która jednocześnie przed-
stawiła swoją następczynię. 
Kolejne spotkanie młodzie-
ży odbędzie się w przyszłym 

roku również na przełomie 
sierpnia i września. 

To nie ostatnie wydarzenie 
związane z  10-leciem part-
nerstwa powiatów. 8 wrze-
śnia odbędą się Powiatowe 
Obchody Ogrodnictwa i Pro-
mocji Regionów Partnerskich 
Powiatu Hof, w miejscowości 
Köditz w Bawarii, na których 
obydwa regiony wspólnie 
zaprezentują swoje walory 
turystyczne oraz ofertę spę-
dzania wolnego czasu.

Pamiątkowe zdjęcie wszystkich uczestników wymiany 

Młodzież polsko-niemiecka
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