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Budowa ośrodka
stała się faktem!
We wtorek 1 października wmurowano Kamień Węgielny i Akt Erekcyjny pod budowę Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Iławie. „Nastąpił
ten dzień, gdy marzenia spełniają się na naszych oczach” – tak mówili prowadzący uroczystość, przedstawiciele tej powiatowej placówki. str. 2 i 3
HISTORIA
Historia narodzin kościoła
grekokatolików w Powiecie
Iławskim
Stefania i Stefan Gerczak z Iławy to
jedni z inicjatorów powstania parafii
grekokatolickiej p.w. Jana Apostoła
w Iławie oraz świadkowie jej narodzin.
Wspominają oni początki powstawania
świątyni. Społeczność grekokatolicką
tworzy dziś 106 rodzin zamieszkujących w powiecie iławskim.

• str. 12-13 INICJATYWY
Bieg charytatywny „Dobro
Wraca” na rzecz Domu Dziecka
w Kisielicach
Powiatowe Centrum Pomocy
Rodzinie w Iławie jest organizatorem biegu charytatywnego „Dobro
Wraca”, na rzecz podopiecznych
z Domu Dziecka w Kisielicach.
Patronat honorowy nad biegiem
objął Starosta Powiatu Iławskiego.
Na bieg zapraszamy 1 grudnia.

• str. 16 EDUKACJA
Izabela Zięba jest nowym
dyrektorem szkoły w Kisielicach
Izabela Zięba 1 października 2019 r.
objęła stanowisko dyrektora Zespołu Szkół
Rolniczych w Kisielicach oraz Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego
w Kisielicach, który działa w ZSR. Od
2015 roku jest nauczycielem dyplomowanym, posiada wykształcenie wyższe
magisterskie, jest oligofrenopedagogiem,
nauczycielem języka polskiego i historii.

• str. 17
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„Nastąpił dzień, gdy marzenia spełniają się na naszych oczach”.
Placówka będzie miała obiekt, na jaki zasługuje!

W

uroczystości wzięła udział Bernadeta
Hordejuk
– Przewodnicząca Sejmiku
Województwa
Warmińsko – Mazurskiego, władze
Powiatu Iławskiego: Bartosz Bielawski – Starosta
Powiatu Iławskiego, Marek
Polański – Wicestarosta
Powiatu Iławskiego, Renata Motylińska – Naczelnik
Wydziału Edukacji, Kultury,
Sportu i Promocji, Beata Szoka – Skarbnik Powiatu Iławskiego. Ponadto uroczystość
uświetnili ks. Rafał Giedrojć
– wikariusza paraﬁi rzymsko
– katolickiej pw. św. Andrzeja Boboli w Iławie, Daniel
Wygonowski – wykonawca
inwestycji (Firma Budowlana UNIB z Ostródy), Beata Lenartowicz – dyrektor
Zespołu Placówek Szkolno
– Wychowawczych w Iławie,
a zarazem gospodarz uroczystości, Lucyna Bączek
– wicedyrektor ZPSW oraz
Justyna Milewska – wicedyrektor ZPSW.
Bernadeta Hordejuk, jako
radna wojewódzka, wspól-

Fot. Magdalena Rogatty

We wtorek 1 października
wmurowano Kamień Węgielny
i Akt Erekcyjny pod budowę
Specjalnego Ośrodka Szkolno
– Wychowawczego w Centrum
Rehabilitacji w Iławie (Lipowy
Dwór, Iława – ul. Sucharskiego).
„Nastąpił ten dzień, gdy marzenia
spełniają się na naszych oczach”
– tak skomentowali prowadzący
uroczystość, przedstawiciele tej
powiatowej placówki.

Starosta Powiatu Iławskiego – Bartosz Bielawski i dyrektor Zespołu Placówek Szkolno-Wychowawczych
w Iławie – Beata Lenartowicz
nie z władzami powiatu zabiegała o to, by inwestycja ta
była realizowana.
– Wsłuchiwaliśmy się w potrzeby społeczności, która
związana jest z Zespołem Placówek Szkolno-Wychowawczych od lat. Ta inwestycja
jest zwieńczeniem tych potrzeb. Placówka będzie miała
obiekt, na który zasługuje –
mówiła Bernadeta Hordejuk.
Starosta Bartosz Bielawski powiedział natomiast, że
inwestycja jest priorytetowa
dla powiatu i wyraził nadzieję, że siedziba placówki
będzie gotowa w planowanym terminie.
– W lipcu podpisaliśmy
umowę dotyczącą projektu

pn. „ Budowa Specjalnego
Ośrodka Szkolno -Wychowawczego wraz z centrum
rehabilitacji w Iławie przy
ul. Sucharskiego – etap I”.
Kwota dofinansowania ze
środków PFRON wyniosła
2.707.924,00 zł. Zakończenie prac z nią związanych
planuje się na lipiec 2021
r. i mam nadzieję, że tak
właśnie się stanie – powiedział Starosta Powiatu Iławskiego.
Nie mogło zabraknąć także uczniów placówki, którzy
z nową siedzibą wiążą nadzieję na przyszłość. W imieniu
społeczności uczniowskiej
głos zabrała jedna z uczennic,
Gabriela Mówińska.

Po przywitaniu gości i przemowach okolicznościowych
nastąpiło odczytanie treści
Aktu Erekcyjnego i złożenie
podpisów.
Oto treść Aktu Erekcyjnego:
Mając na względzie dobro i godność najsłabszych
i najbardziej potrzebujących
mieszkańców Powiatu Iławskiego w dniu 1 października
2019 roku został wmurowany kamień węgielny pod budowę Specjalnego Ośrodka
Szkolno-Wychowawczego
wraz z Centrum Rehabilitacji.
Inicjatywa podejmowana
od lat przez Starostwo Powiatu Iławskiego osiągnęła swój
szczęśliwy ﬁnał w postaci umowy zawartej 5 czerwca 2019
roku zakładającej budowę nowej placówki dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną.
Realizacja budowy została
powierzona Firmie Budowlanej UNIB z Ostródy.
W ten sposób pomysł budowy, wspierany i gorąco wyczekiwany przez środowisko
rodziców, dzieci, nauczycieli
i pracowników Szkoły na
czele z Dyrekcją osiąga swój
zamierzony cel.
Z niecierpliwością będziemy wyczekiwać momentu
pierwszego dzwonka w nowym jej budynku.

Kamień węgielny pod budowę nowej Szkoły został
poświęcony przez Ks. Rafała
Giedrojcia – wikariusza paraﬁi p.w.: św. Andrzeja Boboli.
Został wmurowany w obecności zaproszonych Gości,
grona uczniów i nauczycieli.
Podpisy na Akcie Erekcyjnym złożyli: Bernadeta Hordejuk – przewodnicząca;
Bartosza Bielawski – Starosta
Marek Polański – wicestarosta, Beata Szoka – skarbnik;
Renata Motylińska – naczelnik; ks. Rafał Giedrojć
– wikariusz, Daniel Wygonowski – wykonawca; Beata
Lenartowicz – dyrektor.

W kolejnej części uroczystości nastąpiło poświęcenie i wmurowanie Kamienia
Węgielnego i Aktu Erekcyjnego. Każdy z gości osobiście
położył trochę zaprawy, o co
od strony technicznej zadbali gospodarze.
Prowadzący uroczystość
Walerian Lewko i Bartosz
Laskowski zakończyli ją,
cytując słowa Janusza Korczaka (Patrona ZPSW w Iławie): „Marzenie jest programem życia”. A dziś wszyscy
zgodnie mogą powiedzieć:
„Dzisiaj nastąpił ten dzień,
gdy marzenia spełniają się
na naszych oczach”.
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Fot. Aleksandra Łużyńska

Nauczyciele z placówek oświatowych Powiatu
Iławskiego świętowali Dzień Edukacji Narodowej

Nagrodę z rąk wicestarosty Marka Polańskiego przyjmuje Wiesława Duda – nauczyciel w Zespole Placówek Szkolno-Wychowawczych w Iławie
ców i pracowników oświaty.
Spotkanie było okazją do
podziękowania
nauczycielom ze szkół i placówek
Powiatu Iławskiego za cały
trud wychowania i nauczania, za wiarę w uczniów – za

Nagroda Starosty Iławskiego otrzymali:
1. Ewa Stalmirska – nauczyciel przedmiotów zawodowych
w Zespole Szkół I. Kosmowskiej w Suszu
2. Wiesława Duda – nauczyciel w Zespole Placówek
Szkolno-Wychowawczych w Iławie
3. Joanna Wiesława Cieszewska – psycholog w Powiatowym Centrum
Rozwoju Edukacji w Iławie
4. Artur Miśkiewicz – wicedyrektor, nauczyciel matematyki w Zespole
Szkół Ogólnokształcących im. St. Żeromskiego w Iławie
5. Waldemar Nehring – nauczyciel języka angielskiego w Zespole
Szkół Ogólnokształcących im. St. Żeromskiego w Iławie
6. Rafał Zakrzewski – nauczyciel przedmiotów informatycznych
w Zespole Szkół im. Bohaterów Września 1939 Roku w Iławie
7. Józef Guzowski – nauczyciel informatyki w Zespole Szkół
Konstytucji 3 Maja w Iławie
8. Zbigniew Elminowski – nauczyciel teoretycznych i praktycznych
przedmiotów zawodowych w Zespole Szkół w Lubawie
9. Beata Lenartowicz – dyrektor Zespołu Placówek
Szkolno – Wychowawczych w Iławie
10. Elżbieta Gościńska – dyrektor Zespołu Szkół im. Bohaterów
Września 1939 Roku w Iławie.

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

ogrom pracy na rzecz młodego człowieka. Uroczystość
uświetnił występ zespołu
Canticorum z Zespołu Szkół

Fot. Magdalena Rogatty

W

poniedziałek 14
października w Starostwie Powiatowym w Iławie uroczyście
obchodzono Dzień Edukacji
Narodowej – święto wszystkich nauczycieli, wychowaw-

Ogólnokształcących im. S.
Żeromskiego w Iławie, pod
kierunkiem Stanisława Kożuchowskiego.
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Młodzieżowa Akademia
Profesjonalistów już pracuje
Odbyły się już pierwsze zajęcia
Młodzieżowej Akademii Profesjonalistów,
czyli dodatkowych specjalistycznych zajęć
dla uczniów szkół ponadpodstawowych
z terenu powiatu iławskiego. Prawie
dwadzieścia osób zakwalifikowanych do
prac akademii kształci się w Inkubatorze
Technologicznym w Iławie pod okiem
najlepszych fachowców, by jak najlepiej
przygotować się do przyszłej pracy
i studiów.

M

łodzieżowa Akademia Profesjonalistów to szansa
dla uczniów szkół ponadpodstawowych z terenu powiatu iławskiego nie tylko
na rozwijanie pasji i zainteresowań, ale też zdobycie nowych doświadczeń
zawodowych. Rekrutacja
do akademii odbyła się we
wrześniu. Spośród uczniów,
którzy wypełnili specjalny formularz dostępny na
stronach www.inkubator.
ilawa.pl, utworzono dwie
grupy – jedna z nich przez
najbliższe miesiące uczyć się
będzie medycznego angielskiego, druga pozna tajniki
programowania. Zajęcia są
bezpłatne, a całość odbywa
się popołudniami w Inkubatorze Technologicznym przy
ulicy Andersa 12.

I-english, czyli medyczny
angielski
Zajęcia z medycznego angielskiego, czyli „i-english”
(gdzie „i” oznacza „inkubator”
i „Iławę”) prowadzi ﬁlolog języka angielskiego Dominika
Kasprowicz, nauczycielka
z Akademickiego Zespołu
Placówek Oświatowych w Fi-

jewie, mająca doświadczenie
w tłumaczeniu dokumentów
medycznych i farmaceutycznych. Uczestnikami, a w zasadzie uczestniczkami zajęć
są uczennice, które planują
w przyszłości podjęcie studiów medycznych.
– Już od pierwszych zajęć
pracujemy na dość wysokim
poziomie – mówi Dominika Kasprowicz. –Młodzież,
która traﬁła do Młodzieżowej
Akademii Profesjonalistów
jest bardzo ambitna i jestem
przekonana, że w przyszłości
spełni swoje zawodowe marzenia. Fantastycznie, że są
takie zajęcia i że uczniowie
mogą bezpłatnie zdobywać
wiedzę, która przyda im się
na studiach – dodaje.
Medyczny angielski to jednak nie wszystko. Uczniowie,
którzy planują podjąć w przyszłości studia medyczne,
będą mieli także zajęcia z lekarzami oraz psychologiem.
Całość wpisuje się w politykę
samorządu powiatu, który
od lat wspiera ﬁnansowo
studentów medycyny, pod
warunkiem, że po zakończeniu studiów rozpoczną pracę w Powiatowym Szpitalu
w Iławie.

Zajęcia z seniorami odbywają się pod hasłem „Nie bój się komputera”
Uczymy
zawodu przyszłości
Dwa razy częściej od zajęć
z medycznego angielskiego
w inkubatorze odbywają się
zajęcia z programowania.
Powody są dwa. Pierwszy
to fakt, że w Polsce brakuje programistów i nieprędko uda się ten stan rzeczy
zmienić. Drugi powód to
duża liczba utalentowanych uczniów w szkołach
średnich na terenie powiatu iławskiego, którzy potrzebują praktycznego wsparcia
specjalistów, by zacząć móc
stosować swój zapał i swoją
wiedzę w praktyce.
Zajęcia z uczniami prowadzi
Andrzej Żmudziński, właściciel ﬁrmy Deseco Software
House, która specjalizuje się
w wytwarzaniu innowacyjnego oprogramowania dla

przemysłu i na co dzień ma
swoją siedzibę w inkubatorze.
– Zajęcia z młodzieżą mają
formę praktyczną, warsztatową – mówi Andrzej Żmudziński. – Uczniowie, pod
moją opieką, pracują nad
własną aplikacją. Będzie
to aplikacja do blogowania
z możliwością komentowania
wpisów. Każdy odpowiada za
inną część aplikacji. Pracujemy i komunikujemy się nie
tylko w trakcie spotkań, ale
też w domach, korzystając ze
specjalnej platformy służącej
do współpracy zespołowej.
Aplikacja do blogowania,
którą stworzą uczniowie
szkół z terenu powiatu, po
ukończeniu prac będzie mogła zostać pobrana z internetowych platform z aplikacjami. Andrzej Żmudziński nie
ukrywa, że po zakończeniu

pierwszego cyklu zajęć I-meetup najlepsi młodzi programiści będą mogli znaleźć
zatrudnienie w jego ﬁrmie,
która już teraz angażuje do
pracy absolwentów iławskich
szkół średnich i nie przewiduje w przyszłości wyprowadzki poza Iławę.
Prace Młodzieżowej Akademii Profesjonalistów organizuje Inkubator Technologiczny w Iławie, który jest częścią
Powiatowego Urzędu Pracy
w Iławie. Prace inkubatora
koordynuje Michał Młotek.
Wspieramy seniorów
W inkubatorze ruszyły już
także zajęcia dla seniorów. Zajęcia prowadzone są przez pracowników inkubatora, w tym
przez trenera kompetencji cyfrowych i doradcę zawodowego
Wojciecha Wierzchowskiego.

W pierwszej serii zajęć
uczestniczy
piętnaście
osób. To członkowie i sympatycy
stowarzyszenia
Dzieci Wojny.
– Komputer dla seniora nie
jest już, jak kiedyś, tajemnym urządzeniem – mówi
Wojciech Wierzchowski. –
Seniorzy korzystają z komputerów, z internetu, a my
pokazujemy, jak robić to
odpowiedzialnie i bezpiecznie. Dodatkowo, w czasie
kolejnych zajęć nauczymy
seniorów, jak korzystać
z internetowych płatności,
z paczkomatów, wyjaśnimy,
jak zamówić leki z internetowej apteki – dodaje.
Pierwszy cykl zajęć trwać
będzie sześć miesięcy. Następnie do uczestnictwa
w nich zaproszona zostanie
kolejna grupa seniorów.
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PRZEWODNICZĄCA SEJMIKU BERNADETA HORDEJUK W ŻYCIU POWIATU IŁAWSKIEGO

Województwo warmińsko-mazurskie ze względu na swoje walory
przyrodnicze jest jednym z najpiękniejszych regionów Polski.
W dużej mierze jest to zasługa
parków krajobrazowych, których
zadaniem jest ochrona przyrody,
walorów krajobrazowych oraz
wartości historycznych i kulturowych. Na najbliższej Sesji Sejmiku radni województwa obchodzić
będą jubileusz X-lecia funkcjonowania parków krajobrazowych
jako jednostek organizacyjnych
Samorządu Województwa.

O

bszary chronione
(parki krajobrazowe, rezerwaty naturalne, obszary Natura
2000, obszary chronionego krajobrazu i inne) stanowią prawie połowę obszaru
województwa (dokładnie
46,7% wg GUS). Krajobraz, lasy, jeziora, czyste
środowisko naturalne, jak
również liczne zabytki architektury i kultury, czynią

z regionu idealne miejsce
dla rozwoju funkcji rekreacyjnych i turystyki. Jedną
z kluczowych form ochrony
środowiska naturalnego
województwa warmińsko-mazurskiego są parki krajobrazowe.
Zgodnie z ustawą z dnia 23
stycznia 2009 r. o zmianie
niektórych ustaw w związku
ze zmianami w organizacji
i podziale zadań administracji publicznej w województwie od 1 sierpnia 2009 r.
jednostkami organizacyjnymi
Województwa Warmińsko-Mazurskiego są:
Welski Park Krajobrazowy,
Mazurski Park Krajobrazowy,
Park Krajobrazowy Puszczy Rominckiej,
Park Krajobrazowy Wysoczyzny Elbląskiej,
Zespół Parków Krajobrazowych Pojezierza Iławskiego
i Wzgórz Dylewskich.

W ramach swojej działalności Parki Krajobrazowe
nie tylko chronią przyrodę
ale także prowadzą szeroko
zakrojony program edukacji
ekologicznej, a także regularnie wspierają samorządy
gminne i powiatowe w zakresie prowadzonych przez nie
zadań związanych z ochroną środowiska.
Jednym z głównych punktów XI Sesji Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego będzie podjęcie
uchwały w sprawie przyjęcia
materiału informacyjnego
pod nazwą: „X-lecie funkcjonowania parków krajobrazowych jako jednostek
organizacyjnych Samorządu Województwa”.
- Powołanie parków krajobrazowych dało początek
nowej formie ochrony przyrody. W Polsce powstało ponad 120 parków krajobrazowych obejmujących ok. 8%
powierzchni naszego kraju.

Pełnią one ważną rolę w zachowaniu i popularyzacji
obszarów o wybitnych cechach przyrodniczych, kulturowych i krajobrazowych.
To, że województwo warmińsko-mazurskie postrzegane jest jako zielone płuca
Polski, jest miedzy innymi
zasługą właśnie Parków
Krajobrazowych. Do tego
prowadzą one edukację
ekologiczną, uświadamiając dzieciom i młodzieży jak
ważna jest przyroda w życiu
każdego człowieka. Chciałabym serdecznie podziękować
wszystkim pracownikom
Parków
Krajobrazowych
w województwie warmińsko-mazurskim, za ich działalność oraz trud jaki wkładają
w ochronę przyrody. Dziesięciolecie to wspaniały jubileusz, po części to także święto
przyrody – powiedziała Bernadeta Hordejuk, Przewodnicząca województwa warmińsko-mazurskiego.

Fot. Archiwum sejmiku

Przyroda świętuje

Bernadeta Hordejuk, przewodnicząca sejmiku województwa
warmińsko-mazurskiego

To odpowiedni czas, aby zainwestować w środowisko

A

Mateusz Szauer
W dobie gwałtownych zmian
i szybkiego rozwoju cywilizacyjnego pojęcia „ekologia” oraz „ochrona środowiska” nabierają coraz
większego znaczenia. Zdrowie
człowieka jest ściśle powiązane
ze stanem środowiska, a kluczowe
znaczenie dla naszego zdrowia
niewątpliwie ma jakość powietrza,
którym oddychamy. Warto zatem
inwestować w rozwiązania, które
na co dzień przyczyniają się do
zmniejszenia emisji zanieczyszczeń do atmosfery.

ktualnie dostępna jest
coraz szersza oferta
dotacyjna i pożyczkowa
Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej oraz Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Środowiska w Olsztynie, skierowana
do wszystkich podmiotów
podejmujących działania związane z ochroną środowiska, w
tym z ochroną atmosfery i gospodarką niskoemisyjną.
Od ubiegłego roku funkcjonuje program CZYSTE
POWIETRZE, którego celem
jest zmniejszenie emisji pyłów i innych zanieczyszczeń
wprowadzanych do atmosfery z domów jednorodzinnych.
Program koncentruje się na
wymianie starych pieców
i kotłów na paliwo stałe oraz
termomodernizacji budynków jednorodzinnych, po
to aby efektywnie zarządzać
energią. Dzięki takim działaniom nie tylko poprawimy

stan naszego środowiska,
ale zyska na tym także nasz
domowy budżet. Program
CZYSTE POWIETRZE skierowany jest do osób ﬁzycznych będących właścicielami
domów jednorodzinnych lub
osób posiadających zgodę na
rozpoczęcie budowy budynku
jednorodzinnego. Kwota dotacji liczona jest w zależności
od wysokości średniego miesięcznego dochodu na osobę
w gospodarstwie domowym.
Nabór wniosków odbywa się
w trybie ciągłym, a program
ma funkcjonować do 2029 r.
W bieżącym roku uruchomiony został nowy program
dotacyjny MÓJ PRĄD, który
ma na celu zwiększenie produkcji energii elektrycznej
z mikroinstalacji fotowoltaicznych na terenie naszego
kraju. Beneﬁcjentami mogą
być osoby ﬁzyczne wytwarzające energię elektryczną na
własne potrzeby, które mają

zawartą umowę kompleksową regulującą kwestie związane z wprowadzeniem do sieci
energii elektrycznej wytworzonej w mikroinstalacji. Program
realizowany będzie w latach
2019-2025, a nabór wniosków
odbywa się w trybie konkursowym. Doﬁnansowanie wynosi
do 50% kosztów kwaliﬁkowanych budowy mikroinstalacji
fotowoltaicznej o zainstalowanej mocy elektrycznej od
2 do 10 kW, jednak nie więcej
niż 5 tys. zł na jedno przedsięwzięcie. Co ważne, doﬁnansowaniu nie podlegają projekty
polegające na zwiększeniu
mocy już istniejącej instalacji
fotowoltaicznej oraz instalacje
wybudowane przed dniem
23.07.2019 r.
Od tego roku wdrażana jest
również tzw. ULGA TERMOMODERNIZACYJNA,
polegająca na odliczeniu od
dochodu (przychodu) wydatków poniesionych na realiza-

cję przedsięwzięcia termomodernizacyjnego. Z uwagi na cel
ulgi termomodernizacyjnej,
wprowadzono wymóg, aby
odliczeniu podlegały wyłącznie wydatki określone w audycie energetycznym. Ogólna
kwota odliczeń nie będzie
mogła przekroczyć 53 tys. zł,
bez względu na liczbę przedsięwzięć realizowanych w poszczególnych latach. Przy czym
czas realizacji przedsięwzięcia
premiowanego ulgą nie może
przekraczać 3 lat.
To trzy główne programy
kierowane obecnie dla osób
ﬁzycznych. Dla rolników

indywidualnych dedykowany jest natomiast program
AGROENERGIA, zaś dla
przedsiębiorców
program
ENERGIA+, których celem
jest zmniejszenie negatywnego oddziaływania przedsiębiorstw oraz działalności
rolniczych na środowisko poprzez wsparcie ekologicznych
przedsięwzięć inwestycyjnych.
Szczegółowe informacje odnośnie wszystkich programów
pomocowych znajdziemy na
stronie internetowej: www.
wfosigw.olsztyn.pl lub dzwoniąc pod numer telefonu 89
522 02 00.
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Rozmowa z Waldemarem Słomińskim, lekarzem pracującym niegdyś
w Kisielicach, znanym i lubianym przez mieszkańców medykiem.
Pan doktor odwiedził kisielicki magistrat, co stało się okazją do
porozmawiania z nim o pracy przed laty w naszej miejscowości,
o dalszych jego losach oraz obecnej sytuacji zawodowej.
Waldemar Słomiński to specjalista medycyny ogólnej i rodzinnej, lekarz chorób wewnętrznych i medycyny pracy. Przez
wiele lat związany z kisielicką przychodnią zdrowia /koniec
lat osiemdziesiątych początek lat dziewięćdziesiątych/, radny
Rady Miejskiej w Kisielicach I kadencji oraz członek Zarządu Powiatu Iławskiego. Obecnie właściciel przychodni Jasień
w Gdańsku.
- Jak to się stało, że trafił Pan do Kisielic?
- Po ukończeniu studiów w 1979 roku rozpocząłem pracę
w Prabutach, tam zdobyłem praktykę i uzyskałem specjalizację
z zakresu interny. W roku 1985 traﬁłem do Kisielic i podjąłem
prace w tutejszej przychodni. Zacząłem dalsze specjalizacje:
II st. medycyna ogólna, następnie rodzinna, co przysporzyło
znacznych funduszy na remont i unowocześnienie ośrodka
zdrowia. W kisielickiej przychodni dokończyłem również
specjalizację z zakresu medycyny pracy.
- Jak Pan wspomina pracę z pacjentami w naszej gminie?
W tym roku mija 40 lat pracy w zawodzie lekarza. Obecna
praca różni się bardzo od tej kiedy rozpoczynałem swoją
przygodę zawodową w Gminie Kisielice. Można powiedzieć,

BURMISTRZ MIESZKAŃCOM

że w Prabutach i Kisielicach spędziłem pół swego lekarskiego
życia, to tu zdobywałem bezcenną praktykę – to była taka
„gminna szkoła lekarska”. Jeśli chodzi o pracę, to mój zakres
obowiązków był bardzo szeroki, od zwykłego przeziębienia
przez zabiegi chirurgiczne, po odbiór porodów. Tu przypomina mi się sytuacja, lata osiemdziesiąte, gdy zostałem wezwany
do pacjentki i odbierałem poród w stodole. Pacjentka zaczęła
rodzić już w samochodzie, pamiętam, że była to Skoda 105.
- Pacjenci wspominają, że był Pan takim właśnie lekarzem,
nie tylko w przychodni, ale jak była potrzeba, to bez wahania,
niezależnie czy to noc czy dzień, zabierał Pan swoją torbę
lekarską i jechał do potrzebujących. Czy oprócz akcji porodowej przypomina Pan sobie jakieś przypadki, które z jakiegoś
powodu zapadły w pamięć?
- Nie zawsze było różowo. Zdarzyło się, że wezwany do pacjentki nie byłem w stanie pomóc z uwagi na brak potrzebnych medykamentów. Zdarzało się, że zmarła młoda osoba,
wtedy było mi ciężko, czułem przygnębienie, jednak najczęściej udawało mi się pomóc moim pacjentom. Takie sytuacje umacniały mnie w przekonaniu, że wybrałem właściwą
drogę zawodową.
- To w czasie Pana pracy w Kisielicach odbyły się pierwsze wybory samorządowe, został Pan radnym. Jakie miał Pan pomysły
na rozwój Gminy Kisielice?
- Miałem wiele pomysłów na rozwój gminy, m.in. to, aby
doprowadzić do utworzenia 4 dużych sołectw i przekazać

każdemu z nich do dyspozycji 10% środków z budżetu gminy i one same zarządzałyby nimi. Chodziło mi o utworzenie
jedynie sołectw – Łęgowo, Łodygowo, Jędrychowo i Goryń,
które obejmowałyby wszystkie wsie gminy. Kasa miejska posiadałaby 60% ogólnego budżetu, natomiast 40% byłoby do
dyspozycji sołectw. Kolejna sprawa, to utworzenie nowego
ośrodka zdrowia, następna to rozwój kolei, którą ówczesne
władze spisały na straty i dziś nie ma nawet śladu po tej infrastrukturze. Proponowałem także wybudowanie spalarni
śmieci, która obsługiwałaby trzy województwa, mogłaby ona
zasilać za pośrednictwem ciepłowni gminę w energię – to napędziłoby rozwój infrastruktury drogowej, a co za tym idzie
przemysłu. Myślałem o utworzeniu sieci gazowniczej, wtedy
w grę wchodził gaz przywożony w cysternach, a to umożliwiłoby rozwój kolei. Pamiętajmy jednak, że mówimy o zupełnie
innych czasach, to perspektywa już niemal trzydziestoletnia.
- Mieszkańcy wspominają, że to z Pana inicjatywy budowane
wtedy osiedle XXXV-lecia PRL zmieniło nazwę na Rodziny
Stangów.
- Faktycznie z mojej inicjatywy zmieniliśmy ówczesny stan
rzeczy. Koncepcji i pomysłów było dużo więcej. Zaproponowałem również wprowadzenie herbu Kisielic i z p. Piotrowskim
z Susza, zajmującym się pracami graﬁcznymi, zaproponowaliśmy wzór herbu. Po przejrzeniu wielu tomów wydawnictw
historycznych, na podstawie opracowań, powstał herb funkcjonujący do dziś.
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- Panie doktorze wiemy od obecnych władz miasta, że
teraz właśnie z inicjatywy burmistrza Kisielic pana Rafała Ryszczuka, trwają konsultacje z komisją heraldyczną
i planowane jest opracowanie wzoru flagi Kisielic zgodnie
z obowiązującymi standardami heraldycznymi. Przy tej okazji
urząd dowiedział się, że wcześniejsze próby podejmowane
przez przewodniczącego rady poprzedniej kadencji spaliły
na panewce z uwagi, jak to ujęła komisja heraldyczna, na:
„rażąco nieudolne przygotowanie wzoru flagi”. Już niebawem jednak Gmina Kisielice będzie miała obok herbu, flagę.
Ale przejdźmy do dalszej rozmowy. Lata transformacji to
niełatwy czas, niech Pan opowie jak układała się współpraca z ówczesną radą miejską i burmistrzem?
- Praca w radzie wymagała czasem wielogodzinnych
debat, by przekonać do pomysłów kolegów i koleżanki
z rady. Przypominam sobie sytuację, gdy jeszcze Państwo
Kwiatkowscy mieli sklep spożywczy, wyszedłem w przerwie i zrobiłem zakupy. Po wznowieniu obrad teatralnie
inscenizując ogromny wysiłek położyłem na stół jajko
kurze z komentarzem, że łatwiej jajo znieść niż cokolwiek
uchwalić w tej radzie. (śmiech)
Co do samej współpracy z ówczesnym burmistrzem, cóż niestety nie mogę powiedzieć by układała się dobrze. Niewłaściwe zachowania pana byłego burmistrza Koprowiaka wobec
mnie oraz brak porozumienia z kierownictwem ośrodka zdrowia spowodował to, że byłem zmuszony szukać pracy gdzie
indziej i w ten sposób traﬁłem aż do Nidzicy. Proszę zauważyć,
jak daleko musiałem dojeżdżać do pracy, ale wiedziałem, że
w Kisielicach ówczesne władze mnie już nie chcą. Tam zaproponowano mi mieszkanie i stałą pracę na warunkach jakie
przedstawiłem. Jednak zmuszony sytuacją osobistą, choroba
ojca, traﬁłem do Gdańska i tu w roku 2000 otworzyłem swój
ośrodek zdrowia.
- Niektórzy mówią, że nie ośrodek zdrowia, a klinika.
Czy 150 m2 budynku można nazywać kliniką? Nie sądzę.
Była to jednak pierwsza całkowicie prywatna przychodnia
w Gdańsku. W chwili obecnej posiadam ﬁlię w Prabutach.
W sumie zatrudniam niemal 70 osób.
- Wspomniał Pan, że minęło już 40 lat pracy, czy wybiera się
Pan na emeryturę?
- Emerytura z tytułu przepracowanych lat tak, jednak lekarzem się po prostu jest, nie zostawię zawodu i w miarę możliwości będę niósł pomoc pacjentom.
Jakie marzenia chciałby Pan zrealizować na emeryturze, na
które brakowało dotychczas czasu?
- Zacząć spokojnie żyć bez pośpiechu. Nazywam to tak –
„chcę CELEBROWAĆ ŻYCIE” i pilnować tego, co stworzyłem.
- Co, oprócz wspomnień, łączy jeszcze Pana z Gminą Kisielice?
- Pragnę, żeby nad jeziorem Dłużek w Goryniu powstał
pensjonat spokojny i kameralny. Taki, żeby ludzie pragnący
wyciszenia znaleźli w nim oazę spokoju.
BUDŻET OBYWATELSKI GMINY KISIELICE NA ROK 2020
Jeszcze w październiku ruszy kolejna
edycja
Budżetu
Obywatelskiego
Gminy
Kisielice.
Poprzez zgłaszanie
swoich propozycji
mieszkańcy zadecydują o wydatkowaniu kwoty 100.000
zł. Zachęcamy Państwa do zastanowienia się, jak chcielibyście zmienić swoje
najbliższe otoczenie,
100.000 zł czeka na kolejnego zwycięzcę. Przypomnijmy, że
pierwszy budżet wygrało małe sołectwo Biskupiczki, drugi zaś
Jędrychowo. Czy tym razem Kisielice wyciągną wnioski z dwóch
kolejnych porażek? Zobaczymy. Głosowanie na złożonymi propozycjami przewidziane jest na grudzień 2019 r.
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BYŁO GŁOŚNO, BYŁO RADOŚNIE!

Kwiaty dla liderki seniorów
Październik jest miesiącem, kiedy tradycyjnie już obchodzimy w Kisielicach Dzień Seniora. Z tej okazji Stowarzyszenie „RAZEM” z Kisielic zorganizowało spotkanie seniorów
z Kisielic, Susza oraz Iławy. Zgromadzeni świetnie się bawili.
Był śpiew, taniec i wspólna zabawa do późnych godzin wieczornych.

Pierwszy etap od lat wyczekiwanego asfaltu do Pławt Wielkich
Zakończył się pierwszy etap przebudowy drogi gminnej na
odcinku Kisielice - Pławty Wielkie. Mieszkańcy Pławt wielokrotnie zwracali się do samorządu z prośbą o podjęcie działań
w kierunku poprawy nawierzchni tej drogi. Kilkanaście lat
temu miała być tam wykonana asfaltowa nawierzchnia, jednak ówczesne władze nie wykonały jej, ponieważ mieszkańcy
sprzeciwili się budowie spalarni śmieci w tej miejscowości.
Wielką aktywnością wykazał się wtedy Pan Roman Cholewka
protestujący, wraz z wieloma mieszkańcami, przeciwko tej
inwestycji. Po tym zaniechano budowy drogi na lata, dziś rozpoczęliśmy tę inwestycję, która będzie kontynuowana. Warto
także dodać, iż jest to droga składająca się z dwóch kilkucentymetrowych warstw asfaltu i odpowiedniej podbudowy
, ponieważ jeździ tam bardzo ciężki sprzęt rolniczy. Gdyby
nie to odcinek asfaltowy byłby dużo dłuższy. Inwestycja ta
uzyskała doﬁnansowane z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w kwocie 60 000 zł, gmina dołożyła 100.000 zł. Warto
wspomnieć także, że na ten cel dostaliśmy darowiznę w kwocie
20 000 zł od rolnika użytkującego tę drogę. Kolejne etapy
będziemy wykonywali sukcesywnie.

Seniorzy chętnie pozowali do zdjęć z burmistrzem i jego żoną

DROGA SOBIEWOLA – KRZYWKA TAKŻE BĘDZIE MIAŁA NOWY ASFALT

Nasi emeryci umieją się bawić…

Zniszczona droga do Krzywki przez las już niedługo będzie jak nowa
W dniu 15 października 2019r. zostało rozstrzygnięte postępowanie na Remont nawierzchni jezdni w ciągu drogi gminnej
Sobiewola - Krzywka. Najkorzystniejszą ofertę zaoferowała
ﬁrma Colas Polska sp. z o.o., która opiewa na kwotę niemal pół
miliona zł brutto. Etap I obejmuje wyremontowanie 8630 m2
nawierzchni drogi. Termin zakończenia inwestycji planowany
jest na 20 listopada 2019 r. Inwestycja jest współﬁnansowana z Lasami Państwowymi, które przekazały na rzecz gminy
połowę kwoty tego zadania.

Wspólnie seniorzy z Kisielic, Iławy oraz Susza
Rafał Ryszczuk - Burmistrz Kisielic,
tel. 791 085 405; e-mail: rafalryszczuk@interia.pl
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Rehabilitacja w oddziale jest kompleksowa,
przy czym najważniejsza jest terapia ruchem
Rozmowa z lek. med. Stefanem Szpruchem, koordynatorem Oddziału Rehabilitacji Neurologicznej Powiatowego Szpitala
im. Wł. Biegańskiego w Iławie, lekarzem specjalistą balneologii i medycyny fizykalnej, specjalistą otolaryngologii.

O

Panie doktorze czym jest rehabilitacja?
- To proces leczenia, który
umożliwia przyspieszenie
naturalnej regeneracji organizmu oraz zmniejszenie
ﬁzycznych i psychicznych
następstw choroby.
Pacjenci po jakich chorobach trafiają na oddział
rehabilitacji neurologicznej
Powiatowego Szpitala im.
Wł. Biegańskiego w Iławie
(które choroby dominują)?
- Po udarach mózgu najczęściej, ale też po urazach
głowy, po zabiegach trepanacji czaszki. Bywa, że po zabiegach dyskopatii kręgosłupa szyjnego z uszkodzeniem
rdzenia kręgowego – ogólnie
rzecz ujmując z uszkodzeniami nerwów rdzeniowych lub
rdzenia kręgowego. Rehabili-

Rehabilitacja to
proces leczenia,
który umożliwia
przyspieszenie
naturalnej
regeneracji
organizmu oraz
zmniejszenie
fizycznych
i psychicznych
następstw choroby.

Fot. Magdalena Rogatty

ddział Rehabilitacji
Neurologicznej w lipcu 2019 roku został
do nowego budynku. Wcześniej przez kilka lat mieścił
się w budynku dawnej kuchni
i pralni. Obecnie znajduje się
na parterze w budynku pawilonu psychiatrycznego, gdzie
kilka lat wcześniej mieścił
się oddział neurologiczny.
Liczba łóżek w oddziale została znacznie zwiększona
bo o 21. Tym samym oddział
dysponuje dużo większymi
możliwościami hospitalizacji pacjentów. Oddział został
kompleksowo
wyremontowany i zmodernizowany
w ramach środków unijnych,
wyposażony w zupełnie nowy
sprzęt. Do dyspozycji pacjentów jest 7 sal chorych, przestronnych, jasnych, przystosowanych także dla osób
niepełnosprawnych, w tym
jedna wzmożonego nadzoru, 3 sale rehabilitacyjne, 4
łazienki dla pacjentów. Oddział ma do dyspozycji blisko
460 m2 powierzchni.

Koordynator oddziału Stefan Szpruch - lekarz specjalista balneologii i medycyny fizykalnej, specjalista otolaryngologii
tują się także osoby przewlekle chore np. ze stwardnieniem rozsianym.
Udar udarowi nierówny….
- Zgadza się, nie tylko biorąc pod uwagę przebieg samego udaru, ale także jego
typ. Udar niedokrwienny
mózgu jest wywołany zamknięciem lub zwężeniem
światła naczyń wewnątrzmózgowych albo doprowadzających krew do mózgu
lub występuje wskutek zaburzeń hemodynamicznych
powodujących spowolnienie przepływu mózgowego.

Prowadzi to do zaburzenia
utlenowania oraz odżywiania komórek nerwowych
mózgu a w następstwie do
ich obumarcia. Obszar niedokrwienia zależy od wielkości zablokowanego naczynia. Drugi typ udaru - udar
krwotoczny mózgu powstaje
wskutek rozerwania naczynia mózgowego, powodując
wynaczynienie krwi w obrębie mózgowia (powikłanie
nadciśnienia tętniczego) lub
do przestrzeni podpajeczynówkowej (najczęściej związane z tętniakiem). W obu

przypadkach rehabilitacja
odgrywa kluczową rolę. Wieloletnie doświadczenie w tym
zakresie pozwala mi mieć
przekonanie, że to prawda.
Na oddział trafiają coraz
młodsi pacjenci po udarach..
- Udary przytraﬁają się
osobom w różnym wieku,
nie ma tu reguł. Na ich występowanie mają największy
wpływ choroby – miażdżyca,
cukrzyca i nadciśnienie tętnicze. Na to mamy wpływ.
Jest taka jedna złota myśl,
która w przypadku rehabilitacji ma odniesienie: ”Ża-

den lek nie zastąpi ruchu,
a ruch może zastąpić wiele
leków”. Odpowiednia dieta,
regulowanie ciśnienia tętniczego oraz aktywność ﬁzyczna może nas przed udarem
uchronić. Aktywność ﬁzyczna
musi mieć jednak charakter
powtarzalności, nie może być
sporadyczna. Nie mówimy tu
wcale o jakimś szczególnie
wytężonym ruchu, ale takim
na jaki stać danego człowieka, odpowiedni do wieku,
stanu zdrowia, byle by był
systematyczny. Przyjmuje się,
że dziennie powinno to być 5

tysięcy kroków i to chyba jest
do zrobienia przez większość
ludzi.
Czy pamięta pan najstarszego pacjenta, który wyszedł
na prostą po chorobie
i najmłodszego.
- Najstarsza pacjentka była
po 90-tce i została wypisana
z naszego oddziału w stanie
dobrym, oczywiście jak tylko to możliwe w przypadku
osoby w takim wieku. Była
w stanie sama poruszać się
przy balkoniku, pójść do toalety, zrobić sobie herbatę.
To w wieku podeszłym ma
dużą wartość. Najmłodsza,
którą pamiętam miała 19 lat
i przeszła udar. Jej choroba
miała związek z zażywaniem
hormonalnych leków antykoncepcyjnych, co się czasem zdarza. W każdej ulotce
leków hormonalnych jest
odnotowane, że istnieje zagrożenie udarem, ale mamy
w zwyczaju nie przejmować
się tymi zapiskami. Udar
tej dziewczyny miał ciężki
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STATYSTYKI – WRZESIEŃ 2019
*** Liczby leczonych na oddziałach:
Oddział Chorób Wewnętrznych – około 102
Oddział Pediatryczny – ponad 90
Oddział Chirurgii Ogólnej – około 120
Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej – około 95
Oddział Ginekologiczno-Położniczy z Pododdziałem Neonatologicznym
– około 300
Oddział Neurologiczny – ponad 60
Oddział Udarowy – ponad 40
Oddział Psychiatrii – prawie 80
Oddział Terapii Uzależnienia od Alkoholu – prawie 60
Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii – około 11
Oddział Rehabilitacyjny z Pododdziałem Rehabilitacji Neurologicznej
– ponad 30
Oddział Rehabilitacji Kardiologicznej – około 16
Oddział Okulistyczny Jednego Dnia – ponad 60
Szpitalny Oddział Ratunkowy (SOR) – ponad 850.
*** ZABIEGI – WRZESIEŃ 2019:
Zabiegi operacyjne – ponad 190
Porody ogółem – prawie 70
Endoprotezy – ponad 20
Zabiegi endoskopowe (gastroskopia i kolonoskopia) – ponad 360
Zespoły Ratownictwa Medycznego – zespoły podstawowe (ponad 500)
i specjalistyczny S (ponad 140).
Nocna i Świąteczna Opieka Zdrowotna (Ambulatorium) – ponad 1130.

Część personelu oddziału Rehabilitacji Neurologicznej. Od lewej: Joanna Smolińska, Hanna Tomczyk, Danuta Olszewska – Kluba, Dorota Ferens,
Małgorzata Romanowska, Patrycja Fabińska, Joanna Palkowska oraz Justyna Drzewińska
przebieg, z tego co wiem, jej
ręka do dziś nie jest w pełni
sprawna.
Kto i w jaki sposób ustala
harmonogram rehabilitacji
w oddziale?
- Jako koordynator oddziału ustalam program usprawniania indywidualnie dla
każdego pacjenta. Zawiera
on rodzaj ćwiczeń oraz zabiegi ﬁzjoterapeutyczne. Zabiegi
te są prowadzone pod kontrolą magistrów ﬁzjoterapii,
których mamy w oddziale
5. Do dyspozycji pacjentów
pozostają także psycholog
i logopeda oraz pielęgniarki.
Personel jest doświadczony
i profesjonalny.
Ile czasu trwa terapia?
- Terapia w naszym oddziale
trwa minimum 24 dni a średnio około 6 tygodni.
Jakie zabiegi są wykonywane w oddziale?
- Kinezyterapia – krótko
mówiąc to po prostu ćwiczenia, czyli terapia ruchem
– ruch staje się środkiem
leczniczym. Ćwiczenia pacjenta, wysiłek przez niego
wykonany nie zastąpi żaden
sprzęt, choćby nie wiem jak

nowoczesny, ani zabiegi, które wykonuje się w zasadzie
bez udziału pacjenta. W rehabilitacji cudów nie ma, tylko
ciężka praca i zaangażowanie.
W oddziale stosujemy także
światłolecznictwo – zabiegi
lampą solux, laserem biostymulującym. Wykorzystuje
się również pole magnetyczne - zabieg magnetoterapii,
przy odpowiednio dobranych parametrach poprawia
utlenianie tkankowe, nasila
procesy regeneracyjne, stymuluje wzrost nieuszkodzonych neuronów (komórek
nerwowych), zmniejsza reakcje emocjonalne wywołane stresem, ilość wolnych
rodników, przyspiesza powrót funkcji włókien z zaburzeniami czynnościowymi,
powoduje wzrost poziomu
substancji wysokoenergetycznych w tkance mózgowej
i erytrocytach. Stosujemy także elektroterapię, która jest
bardzo przydatna w leczeniu spastyczności metodą
elektroterapeutyczną (przezskórna stymulacja nerwów
tzw. TENS). W tej metodzie
wykorzystuje się prąd o ma-

łej częstotliwości. W oddziale pacjenci korzystają także
z terapii ultradźwiękami.
Jednym z zabiegów stosowanych w oddziale jest aquavibron – masaż wibracyjny
wykonywany urządzeniem,
w którym jest woda. Wspomaga on leczenie wielu dysfunkcji i niepełnosprawności.
Rehabilitacja jest w naszym
oddziale kompleksowa. Poprawę w dojściu do sprawności gwarantuje wyłącznie
połączenie tych wszystkich
elementów, przy czym najważniejsza jest terapia ruchem.
Czy jest duże zapotrzebowanie na tę usługę medyczną
jak rehabilitacja neurologiczna?
- Jest dość duże, bo udary
to częsta choroba. Od momentu przeniesienia naszego oddziału do nowego
miejsca, co nastąpiło w lipcu
tego roku, nie ma problemów
z dostaniem się na oddział.
Nie ma kolejek, a w oddziale
jest miejsce dla pacjentów,
a personel jest gotowy do
niesienia pomocy pacjentom.
www.powiat-ilawski.pl (M. Rogatty)

Stefan Szpruch:
- Udary przytrafiają
się osobom
w różnym wieku,
nie ma tu reguł.
Na ich
występowanie
mają największy
wpływ choroby
– miażdżyca,
cukrzyca
i nadciśnienie
tętnicze.

*** PORADNIE – WRZESIEŃ 2019 (wizyty):
Neurologiczna – ponad 180
Gruźlicy i Chorób Płuc – ponad 320
Ginekologiczna – ponad 890
Chirurgii Ogólnej – ponad 480
Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej – ponad 1320
Preluksacyjna – ponad 70
Okulistyczna – ponad 220
Laryngologiczna – ponad 500
Logopedyczna – prawie 50
Urologiczna – ponad 300
Poradnia Zdrowia Psychicznego – ponad 110
Terapii Uzależnień od Alkoholu – ponad 150
Paliatywna – prawie 80
Hospicja Domowe – 2
Poradnia Rehabilitacyjna – około 70
Świadczenia Dzienne Psychiatryczne – ponad 10.

PERSONEL ODDZIAŁU:

Danuta Olszewska-Kluba - pielęgniarka oddziałowa
Joanna Smolińska – pielęgniarka
Urszula Edling - pielęgniarka
Bożena Konieczka - pielęgniarka
Ewa Michta - pielęgniarka
Regina Adamowicz-Rupa - pielęgniarka
Anna Kusznier - pielęgniarka
Halina Jacobs - pielęgniarka
Małgorzata Jankowska - pielęgniarka
Małgorzata Pogorzelska - pielęgniarka
Hanna Tomczyk - pielęgniarka
Dorota Ferens - fizjoterapeuta
Joanna Pałkowska - fizjoterapeuta
Edyta Krauzewicz - fizjoterapeuta
Małgorzata Romanowska – fizjoterapeuta
Agata Stanisławska - fizjoterapeuta
Jolanta Ramel - logopeda
Justyna Drzewińska - psycholog
Stefan Szpruch - Lekarz specjalista balneologii i medycyny fizykalnej,
specjalista otolaryngologii.
Patrycja Fabińska - sekretarka medyczna
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AKTUALNOŚCI Z GMINY IŁAWA
WIKIELEC I NOWA WIEŚ
Z NOWYMI DROGAMI
7 października odbyła się
uroczystość otwarcia dróg
w Wikielcu i Nowej Wsi.
W samo południe w Wikielcu
licznie pojawili się mieszkańcy
sołectwa, radni i sołtysi z gminy Iława, lokalni działacze,
sołtys sołectwa Wikielec wraz
z Radą Sołecką, Dyrektor ZSP
w Wikielcu Bożena Lewandowska, dyrektorzy i kierownicy jednostek podległych,
przedstawiciele wykonawców.
Na uroczystość przybył również Poseł na Sejm RP i jednocześnie Honorowy Obywatel Gminy Iława Jacek Protas.
Lokalne samorządy reprezentowali Starosta Powiatu Iławskiego Bartosz Bielawski, Wicestarosta Powiatu Iławskiego
Marek Polański, Wójt Gminy
Iława Krzysztof Harmaciński
wraz Zastępcą Andrzejem
Brachem oraz Przewodniczący Rady Gminy Iława Roman Piotrkowski.
Jako pierwsza została
otwarta droga w Wikielcu.
Przybyłych gości powitał Wójt
Gminy Iława Krzysztof Harmaciński.
Inwestycja polegała na przebudowie drogi gminnej Nr
146052N wraz z oświetleniem
o długości 878 metrów w miejscowości Wikielec. Zadanie
zostało doﬁnansowane z Funduszu Dróg Samorządowych.
Wartość doﬁnansowania 607
624,44 zł, zaś całkowita wartość zadania wyniosła 1 309
638,22 zł. Okres realizacji –
od 6 maja 30 sierpnia 2019 r.
Wykonawcą inwestycji była
Firma Handlowo Usługowa
Kambruk, Wojciech Laskowski. Autorem projektu był
Tomasz Hrynkiewicz, a Inspektorem Nadzoru - Marcin Jastrzębski.
Gmina Iława w ramach Programu Rozwoju Obszarów
Wiejskich na lata 2014-2020
otrzymała doﬁnansowanie
dla zadania: „Budowa drogi
gminnej w Nowej Wsi (ul.
Kryształowa i ul. Diamentowa) oraz przebudowa drogi
gminnej (ul. Neptuna, ul.
Polarna, ul. Andromedy, ul.
Merkury) w Nowej Wsi”

000 złotych, a doﬁnansowania - 482 103 złote.

Otwarcie dróg w Nowej Wsi
W ramach zadania zrealizowano:
• budowę drogi w Nowej
Wsi (ul. Kryształowa i ul.
Diamentowa) o długości 401
metrów
Zakres zadania obejmował:
budowę drogi wraz z oświetleniem i chodnikiem.
• przebudowę drogi gminnej (ul. Neptuna, ul. Polarna,
ul. Andromedy, ul. Merkury) w Nowej Wsi o długości
980 metrów.
Zadanie polegało na przebudowie drogi wraz z oświetleniem, chodnikiem i budową
sieci burzowej.
Całkowita wartość zadania wynosiła 2 714 667,82
zł, a doﬁnansowania - 1 685
175,00 zł.
Zadanie zrealizowano od
15 kwietnia do 30 sierpnia
2019 r.
Wykonawcami
inwestycji byli: ﬁrma Musa, Alicja
i Tadeusz Musiał Sp. J. – ul.
Neptuna, ul. Polarna, ul. Andromedy, ul. Merkury oraz
Kancelaria Adwokacka Paweł
Aranowski - ul. Kryształowa
i ul. Diamentowa
Autorem projektu był Tomasz Hrynkiewicz – (ul.
Neptuna, Andromedy, Polarna, Merkury) oraz Łukasz
Zieliński – (ul. Kryształowej
i Diamentowej) Inspektorem
Nadzoru był Jakub Krzysztoﬁak.
NOWOCZESNE CENTRUM
KULTURALNO-REKREACYJNE
W STRADOMNIE
W dniu dzisiejszym (25 października br.) zostanie otwarte Centrum Kulturalno-Re-

kreacyjne w Stradomnie. Na
realizację tego zadania gmina
pozyskała środki unijne w ramach PROW w wysokości
prawie pół miliona złotych.
W ramach projektu powstał budynek świetlicy
o powierzchni 346 mkw.
wraz z instalacjami wodnymi, kanalizacyjnymi oraz
elektrycznymi. Zbudowany
został również zjazd drogowy z drogi powiatowej oraz
parking przed świetlicą na
12 miejsc plus jedno miejsce
dla osób niepełnosprawnych
oraz chodnik. Nasadzono
również krzewy i zbudowano
ogrodzenie.
W nowo powstałym centrum
będą się odbywać zajęcia edukacyjne dla mieszkańców
gminy, zajęcia ogólnorozwojowe dla dzieci, zajęcia dla
seniorów. Powstanie również
Klub Książki.
Wykonawcą inwestycji było
Konsorcjum „Budowanie domów” „Lech-Bud” & Firma
Budowlana Sławomir Drzymalski. Całkowita wartość
inwestycji wyniosła 1 395

GMINA PRZEBUDUJE DROGĘ
W SZYMBARKU
Już niedługo mieszkańcy
Szymbarka będą korzystać
z przebudowanej drogi. Gmina pozyskała na ten cel doﬁnansowanie z Funduszu Dróg
Samorządowych w wysokości
70% wartości inwestycji.
W ramach zadania zostanie przebudowany odcinek
drogi gminnej nr 146079
N o długości 540 m, łączący centrum miejscowości
z drogą wojewódzką Nr 521 .
Umowę z wykonawcą inwestycji podpisał w poniedziałek wójt gminy. Wartość całego zadania wyniesie nieco
ponad 184 tysiące złotych,
a termin jego ukończenia
ustalono na 31 lipca przyszłego roku.
UMOWA NA ZIMOWE
UTRZYMANIE DRÓG
PODPISANA
30 września br. Wójt Gminy
Iława Krzysztof Harmaciński
podpisał z Prezesem Spółdzielni Rolniczo-Usługowo-Handlowej
Krzysztofem
Waluszkowskim umowę dotyczącą zimowego utrzymania
dróg gminnych i chodników
na terenie gminy Iława w sezonie zimowym 2019-2020.
Wykonawca został wyłoniony
w drodze przetargu nieograniczonego.
Umowa została zawarta na
okres od dnia 15 października 2019 roku do 30 kwietnia
2020 roku. Termin rozpoczęcia i zakończenia akcji jest

Nowoczesne Centrum Kulturalno-Rekreacyjne w Stradomnie

Na zdjęciu od lewej: Wójt Gminy Iława Krzysztof Harmaciński,
Skarbnik Gminy Iława Marlena Baranowicz-Rak, właściciel Firmy
„Mar-Dar” Marian Tompalski oraz Inspektor ds. zamówień
publicznych Ludmiła Staniszewska
ruchomy – w zależności od
warunków atmosferycznych.
PROJEKT E-URZĄD
Z UNIJNYM WSPARCIEM
Gmina pozyskała kolejne
doﬁnansowanie. 1 183 087,80
zł to kwota jaką gmina otrzyma na realizację projektu
„Wdrożenie e-usług publicznych dla mieszkańców Gminy Iława”. Środki pochodzą
z programu RPO WiM na lata
2014-2020.
W ramach projektu powstanie niezbędna infrastruktura potrzebna do
wdrożenia programu e-urząd. Pozwoli to na załatwienie większości spraw
urzędowych przez internet.
System usprawni pracę urzędu i pozwoli zaoszczędzić
czas mieszkańców gminy.
Całkowita wartość projektu
wyniesie 1 391 868,00 zł.
GMINA IŁAWA DOCENIONA
W KRAJU
W dniu 11 października br.
Wójt Gminy Iława Krzysztof
Harmaciński otrzymał prestiżową statuetkę Magazynu
VIP w kategorii VIP samorządu oraz tytuł Wójt Roku
2019. Magazyn VIP przyznaje
prestiżowe nagrody osobom,
ﬁrmom, instytucjom, miejscom, produktom, usługom,
które odznaczyły się wybitnymi osiągnięciami i najwyższą
jakością swoich wyrobów.
Laureaci magazynu „VIP”
reprezentują różne dziedziny
życia: kulturę, sztukę, biznes,

samorządy, służbę zdrowia,
ale wszyscy mają wspólny
mianownik, w swoich dziedzinach są liderami w całym
kraju. Kreują wizerunek Polski, polskiej gospodarki, kultury i sztuki na całym świecie,
tworzą nowe miejsca pracy
i wdrażają najnowocześniejsze technologie. VIP to osoba,
która swoją ciężką wieloletnią pracą osiągnęła nie tylko
sukces zawodowy, lecz także
zdobyła szacunek klientów,
czy publiczności.
Redakcja magazynu VIP,
zapraszając polskich przedsiębiorców, samorządowców
oraz artystów do swojego
elitarnego grona, doceniła
przede wszystkim konsekwentną drogę rozwoju, która
zwieńczona została spektakularnym sukcesem.
JESTEŚMY NAJLEPSI
W WOJEWÓDZTWIE
Sukcesem
zakończył
się również udział gminy
w Rankingu Samorządów
„Rzeczpospolitej
2019”
w kategorii gmin wiejskich.
Gmina Iława zajęła w nim
1 miejsce w województwie
i 52 w Polsce na ponad 1500
gmin ocenianych w tej kategorii. Wyniki oﬁcjalnie
ogłoszono 30 września
2019 r. Ranking dziennika
„Rzeczpospolita” jest uznawany za jeden z najbardziej
prestiżowych i wiarygodnych
konkursów oceniających
dokonania lokalnych władz
w Polsce.
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w Lasecznie oraz uczniowie
ze szkół gminnych.
Podczas Gali zostały również
wręczone medale i odznaczenia.

Na zdjęciu Miron Sycz Wicemarszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Gustaw Marek Brzezin Marszałek Województwa
Warmińsko-Mazurskiego, Krzysztof Harmaciński Wójt Gminy Iława
oraz Marlena Baranowicz-Rak Skarbnik Gminy Iława
Ranking
Samorządów
„Rzeczpospolitej” jest uznawany za jeden z najbardziej
prestiżowych i wiarygodnych
w Polsce. Od 15 lat redakcja „Rzeczpospolitej” ocenia
dokonania lokalnych władz
w Polsce, pozwala wyłonić
i pokazać te samorządy, które
najlepiej dbają o swój zrównoważony rozwój.
Zasady rankingu ustala niezależna Kapituła, której przewodniczy były premier RP
prof. Jerzy Buzek. W jej skład
wchodzą także przedstawiciele organizacji samorządowych, organizacji pozarządowych, władz publicznych
oraz przedstawiciele redakcji
„Rzeczpospolitej”.
Zgodnie z przyjętą przez Kapitułę metodologią, ranking

Na zdjęciu Wójt Gminy Iława
Krzysztof Harmaciński
i Redaktor naczelny Magazynu
VIP Mariusz Gryżewski

weryﬁkuje skuteczność działań władz samorządowych
w kształtowaniu zrównoważonego rozwoju wspólnoty
lokalnej, ujmowanego w strategicznych kategoriach: trwałości ekonomicznej, trwałości
środowiskowej, trwałości społecznej oraz w zakresie jakości zarządzania.
GMINNY DZIEŃ EDUKACJI
NARODOWEJ
W piątek, 14 października
2019 r. w Gminnym Ośrodku
Kultury w Lasecznie odbyły
się uroczyste Gminne obchody Dnia Edukacji Narodowej.
Na uroczystość licznie przybyli
nauczyciele, pracownicy administracyjni szkół, zaproszeni goście oraz przedstawiciele
władz samorządowych: Wójt
Gminy Iława Krzysztof Harmaciński, Z-ca Wójta Andrzej
Brach, Przewodniczący Rady
Gminy Roman Piotrkowski.
Piątkowa uroczystość była
doskonałą okazją do podziękowania nauczycielom za
trud włożony w edukację i wychowanie młodego pokolenia.
Oprawę artystyczną zapewnił
Gminny Ośrodek Kultury

NAJLEPSI UCZNIOWIE
W GMINIE IŁAWA OTRZYMALI
STYPENDIA NAUKOWE
W Gminie Iława stypendia naukowe przyznawane
są od 16 lat. Również w tym
roku w dniach 22 i 23 października
we wszystkich
szkołach gminnych odbyły
się uroczyste apele, w czasie
których najlepszym uczniom,
w obecności całej społeczności szkolnej oraz ich rodziców
wręczono stypendia.
Aby takie stypendium otrzymać uczeń musi uzyskać wysoką średnią ocen, określoną
przez szkolną komisję stypendialną i co najmniej dobrą ocenę z zachowania oraz
osiągać sukcesy w konkursach, olimpiadach itp.
Tradycją stało się, że stypendia
wręczane są z udziałem przedstawicieli Gminy. Tym razem
stypendia wręczali Wójt Gminy
Iława – Krzysztof Harmaciński,
Przewodniczący Rady Gminy
Iława – Roman Piotrkowski ,
Kierownik Referatu Edukacji
Gminy Iława – Henryk Szabelski. Wysokość stypendium wynosiła od 100,00 zł do 237,00
zł. W całej Gminie wręczono
102 stypendia.
Wszystkim uczniom serdecznie gratulujemy i życzymy
dalszych sukcesów w nauce.
opracował Robert Jankowski\UG Iława

Poniżej zamieszczona jest pełna
lista aktualnych stypendystów
ze szkół Gminy Iława.
Szkoła Podstawowa
we Franciszkowie
1. Antkowiak Oliwia
2. Cichorek Magdalena
3. Iskierka Piotr
4. Prucheńska Oliwia
5. Kapica Maja

kl. V
kl. V
kl. V
kl. V
kl. VI

Na zdjęciu Dyrektorzy szkół gminnych, Przewodniczący Rady Gminy
Roman Piotrkowski oraz Wójt Gminy Iława Krzysztof Harmaciński

Stypendyści ze Szkoły Podstawowej w Gałdowie
6. Maliszewska Julia
7. Małkowska Wiktoria
8. Nieścioruk Michał
9. Wilczewska Oliwia
10. Białkowska Izabela
11. Białkowska Hanna

kl. VI
kl. VI
kl. VII
kl. VII
kl. VIII
kl. VIII

Szkoła Podstawowa im.
mjr Henryka Dobrzańskiego
„HUBALA” w Gałdowie
1. Gałamon Jacek
kl. V
2. Kowalska Marika
kl. V
3. Olszewska Daria
kl. V
4. Kalinowska Klaudia
kl. VI
5. Chmielewska Natalia
kl. VII
6. Rekowska Wiktoria
kl. VII
7. Zakrzewski Filip
kl. VII
Szkoła Podstawowa
w Gromotach
1. Sobczyński Artur
kl. V
2. Tetkowska Lena
kl. V
3. Dobrzyńska Amelia
kl. VI
4. Grochowiecka Amelia
kl. VI
5. Kaczmarczyk Monika
kl. VI
6. Kurek Konrad
kl. VI
7. Piontkowski Mariusz kl. VI
8. Rochowicz Milena
kl. VI
9. Bojar Nadia
kl. VII
10. Kamionka Katarzyna
kl. VII
11. Kapela Klaudia
kl. VII
12. Sobczyńska Aleksandra kl. VII
13. Kaczmarczyk Martyna kl. VIII
14. Łuzińska Agata
kl. VIII
15. Sobczyńska Patrycja
kl. VIII
Szkoła Podstawowa
w Lasecznie
1. Bonisławska Klaudia

kl. V

2. Bukowski Jan
3. Łukomska Maja
4. Łukomska Zuzanna
5. Skolmowski Jakub
6. Bojanowska Paulina
7. Buchalski Michał
8. Janik Aleksandra
9. Cieszewska Małgorzata
10. Janik Karolina

kl. V
kl. V
kl. VI
kl. VI
kl. VII
kl. VII
kl. VII
kl. VIII
kl. VIII

Szkoła Podstawowa im. Michała
Lengowskiego w Rudzienicach
1. Napora Ryszard
kl. V
2. Olszewska Natasza
kl. V
3. Roman Sandra
kl. V
4. Sadowski Krzysztof
kl. V
5. Wrzesiński Maciej
kl. V
6. Dobies Maja
kl. VI
7. Droma Patryk
kl. VI
8. Palińska Joanna
kl. VI
9. Piotrowicz Natalia
kl. VI
10. Święta Karolina
kl. VI
11. Woś Zuzanna
kl. VI
12. Modrzewska Milena
kl. VII
13. Pańczak Maja
kl. VII
14. Pokojski Mateusz
kl. VII
15. Terebińska Roksana
kl. VII
16. Wilk Marcel
kl. VII
17. Ćwiek Dominika
kl. VIII
18. Klimaszewska Majka
kl. VIII
19. Solis Alicja
kl. VIII
20. Zielińska Martyna
kl. VIII
Zespół Szkolno - Przedszkolny
w Wikielcu
1. Bytner Wiktoria
kl. V
2. Dmuchowski Wit
kl. V
3. Glinka Maja
kl. V
4. Surmacz Filip
kl. V

Stypendyści ze Szkoły Podstawowej w Ząbrowie

5. Szagała Lena
6. Glinka Amelia
7. Langiewicz Patrycja
8. Brzozowska Maria
9. Dmuchowski Roch
10. Boros Jakub
11. Karbowska Malwina
12. Koper Julia
13. Kowalska Maja
14. Nowaczek Julia
15. Przekopowicz Zuzanna
16. Różańska Kinga
17. Wojenkowska Michalina

kl. V
kl. VI
kl. VI
kl. VII
kl. VII
kl. VIII
kl. VIII
kl. VIII
kl. VIII
kl. VIII
kl. VIII
kl. VIII
kl. VIII

Szkoła Podstawowa
im. Twórców Literatury
Dziecięcej w Ząbrowie
1. Asztemborska Lena
2. Bednarski Hubert
3. Czubińska Julia
4. Ćwiklik Amelia
5. Figurska Martyna
6. Gałecka Wiktoria
7. Janiszek Mateusz
8. Nowakowska Wanessa
9. Plec Filip
10. Rutkowska Zuzanna
11. Skrzyniarz Emilia
12. Zboińska Alicja
13. Ciarkowska Zuzanna
14. Grzegrzółka Szymon
15. Szlachcic Julia
16. Tomanek Kornelia
17. Duńska Kornelia
18. Kowalczyk Natalia
19. Krajewska Nikola
20. Niedziałkowska Zuzanna
21. Nowak Olga
22. Sokołowska Ewa

kl. VI
kl. VI
kl. VI
kl. VI
kl. VI
kl. VI
kl. VI
kl. VI
kl. VI
kl. VI
kl. VI
kl. VI
kl. VII
kl. VII
kl. VII
kl. VII
kl. VIII
kl. VIII
kl. VIII
kl. VIII
kl. VIII
kl. VIII
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Grekokatolicka Parafia p.w. Jana Apostoła w Iławie rodz

U

kraińcy w naszym
powiecie są żywą
społecznością, ze
swoją grekokatolicką parafią p.w. Jana Apostoła w Iławie. Społeczność
tworzy dziś 106 rodzin zamieszkujących w powiecie
iławskim. Od 2005 roku
proboszczem tej parafii jest
ks. Protojerej Jarosław Gościński, duchowny i gospodarz. Historia powstania
Parafii
Grekokatolickiej
p.w. Jana Apostoła w Iławie
jest niezwykle ciekawa, była
wyboista i trudna.
Rozproszona ludność
ukraińska stworzyła wspólnotę
Obecność społeczności
ukraińskiej w powiecie
iławskim wiąże się bezpośrednio z Akcją „Wisłą”, zorganizowaną przez
ówczesną komunistyczną
państwową Służbę Bezpieczeństwa.
W latach
40-tych po wojnie wysiedlano
mieszkańców
z południowo-wschodniej
części Polski. Dziś szacuje się, że było ich około

Fot. Archiwum Parafii, Magdalena Rogatty

Dzięki determinacji społeczności
ukraińskiej udało się stworzyć
wspaniałą wspólnotę wiernych
i zbudować w Iławie prawdziwą
świątynie grekokatolicką – Cerkiew. Osobami, które współtworzyły tę wspólnotę już w latach
70-tych, pielęgnowały kulturę
i dbały o ojczysty język, byli
między innymi Stefania i Stefan
Gerczak z Iławy. To inicjatorzy
powstania parafii oraz świadkowie jej narodzin.

Gospodarz Parafii ks. Protojerej Jarosław Gościński (z lewej) w towarzystwie zasłużonych parafian
Stefanii i Stefana Gerczak
150 tysięcy. Natomiast
blisko pół miliona ludzi
wysiedlono na radziecką Ukrainę. Na ziemiach
opuszczonych niszczono
cerkwie, i wszelkie przejawy kultury ukraińskiej.
W tamtych latach wiele rodzin osiedliło się właśnie
na terenie naszego powiatu. Rozproszenie ludności
ukraińskiej miało na celu
zdezintegrowanie jej. Czas
pokazał, że wola ludzi do
tworzenia wspólnoty jest
silniejsza… Mimo strat
duchowych, kulturowych
i cerkiewnych udało się
stworzyć parafię z prawdziwego zdarzenia.

Budynek po dawnej gazowni w 1993 roku. Dziś to Parafia p.w. Jana
Apostoła w Iławie pryz ul. Metropolity Andrzeja Szeptyckiego

Kilkaset rodzin w powiecie
iławskim
Gdyby nie determinacja,
wielkie pragnienia tworzenia wspólnoty religijnej, parafia by z pewnością
nie powstała. Ponad 700
rodzin ukraińskich żyło
w powiecie iławskim przed
1989 rokiem. Bastionem był
w ówczesnym czasie Tynwałd, gdzie było najwięcej
grekokatolików, około ¾
wszystkich mieszkańców.
Wśród nich jedna z najaktywniejszych rodzin, którą
tworzą Stefania i Stefan
Gerczak, którzy zaznaczają, że nie działali sami, ale
w zgranej grupie. Z nimi

właśnie rozmawiamy o początkach powstania parafii
greckokatolickiej w Iławie.
To oni od samego początku
trwali i wierzyli w powodzenie tego przedsięwzięcia.
Pielęgnowali kulturę i religię, uczyli języka ukraińskiego, by duch w narodzie
nie zginął. Wiele w nich ciepła i pogody ducha, a podczas rozmowy czuć bijący
od nich spokój, spełnienie
i ogromną radość z bycia we
wspólnocie religijnej. Podczas rozmowy towarzyszył
nam gospodarz świątyni, ks.
proboszcz Jarosław Gościński, który w iławskiej parafii
jest od 2005 roku.

Rok 1993. Uroczystość poświęcenia krzyża. Na zdjęciu z prawej
strony m.in. Stefan Gerczak

Pielęgnowali kulturę Ukrainy
i uczyli języka
Pani Stefania i Stefan Gerczak byli i są zaangażowani
w pielęgnowanie kultury ukraińskiej w powiecie
iławskim od lat. To właśnie
pani Stefania jako pierwsza
uczyła języka ukraińskiego,
wspólnie z mężem tworzyła
życie kulturalne, organizowała spotkania społeczności
ukraińskiej. Z inicjatywy śp.
Michała Lewczyka powstało
wówczas Ukraińskie Społeczno-Kulturalne Towarzystwo
(USKT) z siedzibą w Tynwałdzie. Podczas takich spotkań
mówiło się o wielkim marzeniu, by powstała paraﬁa
z prawdziwego zdarzenia. Powoli działania wiernych przesuwały się w kierunku Iławy.
Początkowo do takich spotkań dochodziło w iławskiej
„Polance”, później za czasową zgodą ówczesnego szefa
Radia Iława, w piwnicach
budynku przy ul. 1 go Maja
w Iławie (miejsce zostało
wyremontowane i przystosowane przez wiernych). Poza
nauką języka, czytaniem i pisaniem w języku ukraińskim
śpiewało się pieśni, czytało
poezję i oswajało z kulturą
Ukrainy. Odbywały się też
katechezy. Wciąż nie było
jednak miejsca własnego,
pewnego i takiego na stałe.
- Na prawdziwe msze święte jeździło się wówczas do
Olsztyna lub do Pasłęka –
wspomina pan Stefan. Były
tez inne okazje do spotkań.
Jeździliśmy grupą na Festiwal Kultury Ukraińskiej,

Ks. proboszcz Eugeniusz Kuźmiak (na zdjęciu z lewej strony)
przy kopule, która wykonano
także samodzielnie, korzystając
z projektu przywiezionego z
Ukrainy. Na zdjęciu z prawej
wykonawca Jan Pawłowski
który odbywał się w latach
70-tych w Warszawie, Sanoku, Przemyślu i Sopocie.
Przełomowe spotkanie
opłatkowe
Pierwsze rozmowy o powstaniu paraﬁi w Iławie odbyły się już w 1989 roku. Jednak przełomową datą okazał
się być 15 stycznia 1990 roku.
Było to spotkanie opłatkowe
tzw. kutia wiernych kościoła
grekokatolickiego, które odbyło się w sali ówczesnego
IZNS-u..
- Wynajęliśmy salę i pamiętam, że uczestniczyło
wówczas w spotkaniu opłatkowym około 300 wiernych
– wspomina pan Stefan.
To była moc. Z roku na rok

Budowa najważniejszego miejsca w świątyni – Ikonostasu (ołtarza).
Projekt ukraiński wykonany rękoma parafian z powiatu iławskiego
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ziła się w bólach. Wierni wiedzą, że było warto czekać!
paraﬁan przybywało. Liczba wiernych i ich zaangażowanie było imponujące.
W spotkaniu uczestniczył
ojciec Piotr Kuszka i właśnie
on ośmielił nas do podjęcia
dalszych działań. Uważał, że
przy takim potencjale osobowym, powinniśmy rozpocząć
poszukiwania świątyni, stałego miejsca do modlitwy
i spotkań – wspomina pan
Stefan. No i zaczęły się poszukiwania.
Msze grekokatolickie odbywały
się w Czerwonym Kościele
O prawdziwej Cerkwii na
naszych terenach nie było
mowy. Nawet jeśli kiedyś
były, to dawno zostały przekształcone w świątynie rzymskokatolickie. Zanim jednak
doszło do znalezienia miejsca
docelowego, wierni kościoła grekokatolickiego mieli ogromne pragnienie, by
msze święte jednak w Iławie
się odbywały, zwłaszcza, że
zapotrzebowanie wśród wiernych było ogromne. Dojazdy
na nabożeństwa do innych
miast było bardzo męczące.
Zwrócono się z prośbą do
wszystkich ówczesnych paraﬁi rzymskokatolickich w Iławie, by udostępniono świątynię na jedną mszę niedzielną,
w każdym tygodniu. Tylko
jedna paraﬁa zgodziła się.
Była to Paraﬁa Przemienienia Pańskiego w Iławie, tzw.
Czerwony Kościół i stacjonujący tam Ojcowie Oblaci.
Pierwsza oﬁcjalna msza święta wiernych grekokatolickich
z Iławy i powiatu odbyła się

Ks. proboszcz Eugeniusz Kuźmiak podczas spotkania opłatkowego
17 czerwca 1990 r. i tę datę
uznaje się za moment faktycznego zaistnienia paraﬁi
grekokatolickiej w Iławie.
I tak przez kilka lat msze
odbywały się w czerwonym
kościele, początkowo na godzinę 12.30, potem z różnych
powodów nastąpiła zmiana
godziny na 14.30 aż po 17.
Bywało, że świąteczne msze
się przedłużały i grekokatolicy czekali w mrozy na swoją
kolej. Było to do przeżycia,
ale na dłuższą metę bardzo męczące dla wiernych,
zwłaszcza dla tych dojeżdżających. Nie było gdzie przeczekać, ogrzać się…
Poszukiwania miejsca
na świątynię trwały
- Poszukiwania trwały –
mówi pan Stefan. Jeździliśmy
po Iławie i rozglądaliśmy się.
Budynek po byłej gazowni
wpadł mi w oko, weszliśmy

do środka, żeby się rozejrzeć.
Obiekt ten w latach 90-tych
służył Przedsiębiorstwu Komunikacji Miejskiej. Wyglądał
na sakralny, ale był zupełną
ruiną. Tego nie da się opisać.
Na dodatek praktycznie nie
mieliśmy pieniędzy. Mimo to
podjęliśmy się. Remont trwał
3 lata! Wykonywaliśmy go
własnymi siłami i środkami.
Zaangażowani byli wszyscy
paraﬁanie i kto tylko mógł
ciężko pracował, a była to
zwarta grupa około 30 osób.
Poświęcenie krzyża i znaki
walki dobra ze złem
Kolejny ważny krok to było
poświęcenie krzyża, które nastąpiło w 1993 r.
- Pamiętamy dobrze ten
ładny majowy dzień – wspomina Stefania Gerczak.
- Było wielu zacnych gości,
m.in. nasz biskup z Olsztyna – Jan Martyniak, tłumnie

przybyli też wierni. I w momencie, kiedy krzyż był
świecony nagle rozpętała
się straszna wichura, można
powiedzieć tornado piaskowe, coś niesamowitego. Odebraliśmy to wszyscy, włącznie
z biskupem, jako znak – to
było jak walka dobra ze złem.
A my byliśmy właśnie autorami dobra.
W 1995 roku odbyła się
pierwsza msza święta w paraﬁi grekokatolickiej w Iławie, jeszcze bez Ikonostasu
(ołtarza), w części religijno-kulturalnej paraﬁi.
- To była bardzo radosna
chwila – wspomina dziś ten
moment Stefan Gerczak. Byliśmy zmęczeni, ale też bardzo szczęśliwi. Przed nami
wciąż było wiele pracy –
zbudowanie Ikonostasu (ołtarza), przygotowanie kopuły
i zadbania o każdy szczegół
już wewnątrz świątyni. Mimo
to czuliśmy, że dokonaliśmy
czegoś ważnego.
Popołudnia z Kulturą Ukraińską
to już w Iławie tradycja
Paraﬁa zaczęła tętnić życiem. Odbywały się msze
święte, katechezy, spotkania
przy różnych okazjach.
- Zapraszaliśmy do paraﬁi zespoły ukraińskie, przy
pięknej muzyce, śpiewie
i tańcach paraﬁanie spędzali wolny czas – mówi Stefan
Gerczak. – Z czasem muzyczne tzw. „Popołudnia z Kulturą Ukraińską” przeniosły się
do amﬁteatru i umilały czas
mieszkańcom całego miasta
i tak jest do dziś.

Aktualny Ikonostas (ołtarz)
Wyświecenie Cerkwii nastąpiło 26 września 1998 r.
Pierwszym proboszczem Paraﬁi Grekokatolickiej p.w. Jana
Apostoła w Iławie był ks. Eugeniusz Kuźmiak, po jego śmierci
ks. Dariusz Gliniewicz. W 2005
roku do Iławy przyjechał z Górowa Iławeckiego ks. Jarosław
Gościński, który został proboszczem i jest nim do dziś.

Mamy rok 2019 i paraﬁa
kwitnie, życie w niej płynie
swoim tempem. Paraﬁanie
mówią, że czują ze strony
społeczeństwa Iławy i powiatu akceptację i życzliwość.
A świątynia jest otwarta dla
nowoprzybyłych na nasz teren mieszkańców Ukrainy,
którzy przyjechali tu za chlebem. www.powiat-ilawski.pl (M. Rogatty)

„Popołudnie z Kultura Ukraińską” początkowo odbywało się przy
parafii, później w iławskim amfiteatrze i tak jest do dziś

1998 r. Uroczystość wyświęcenia Cerkwii

Elżbieta Gościńska, małżonka ks. proboszcza, wyhaftowała całun
Jezusa

Kościół greckokatolicki w Polsce
Kościół wschodni, greckokatolicki, obrządku bizantyjsko-ukraińskiego,
uznający władzę i autorytet papieża. W 2015 roku liczył około 55
tysięcy wiernych i 82 duchownych w 128 parafiach[1]. Polscy biskupi
greckokatoliccy wchodzą w skład Konferencji Episkopatu Polski. Siedziba Kościoła mieści się w Przemyślu przy ul. Basztowej 13. Od 2015
roku zwierzchnikiem Kościoła jest Eugeniusz Popowicz, metropolita
przemysko-warszawski.
Kościół greckokatolicki w Polsce jest częścią Kościoła katolickiego
obrządku bizantyjsko-ukraińskiego. Synod Ukraińskiego Kościoła
greckokatolickiego podejmuje decyzje w sprawach liturgicznych oraz
wyznacza biskupów. Kościół ten zrzesza głównie ludność pochodzenia
ukraińskiego.
Źródło: www.wikipedia.pl
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Udane pożegnanie suskiego sportu
w plenerze
Łącznie prawie 200 osób uczestniczyło w hucznym zakończeniu
plenerowego sezonu sportowego,
które CSiR pod nazwą „Sportowo-plenerowo” zorganizowało
na swoich obiektach w miniony
piątek. W ramach wieczornej
imprezy zorganizowano turnieje
piłki nożnej i koszykówki,
crossfitowy trening w „klatce”,
biegi lekkoatletyczne oraz pokazy
i warsztaty na skateparku.

N

Fot. Wojciech Laskowski

ajwięcej zawodników
wzięło udział w V
Nocnym Turnieju

o Puchar Animatora Orlika,
w którym wystartowało siedem drużyn. W ostatecznej
klasyﬁkacji zwyciężyła drużyna „Błękitni Kopanina”, drugie miejsce zajęło „AS Castel
Gandolfo”, a trzecie – Pilichowo. Najlepszym zawodnikiem
zawodów wybrano Dominika
Zakrzewskiego, a czołowym
bramkarzem całego turnieju
– Nikodema Janczara.
W ramach „Sportowo-plenerowo” zorganizowano także turniej koszykówki 3x3.
Tu bezkonkurencyjna była

drużyna „Sam coś wymyśl”,
przed ekipą „Prezes i spółka”
oraz teamem „Blackmany”.
Na bieżni wokół orlika w czasie piątkowej imprezy swój
trening przeprowadziła także
Sekcja lekkoatletyczna przy
CSiR. Sporo działo się również
na skateparku, gdzie w pokazach i warsztatach wzięła liczna grupa miłośników
bmx, hulajnóg i deskorolek.
Najdłużej trwały zmagania na
zestawie Raptoring XL, w których, oprócz członków sekcji
Crossﬁt Team Susz udział

wzięła także ok. 10-osobowa
grupa gości z Iławy.
W sumie na obiektach CSiR
pojawiło się w ostatni piątek
prawie 200 zawodników oraz
dodatkowo podobna liczba
kibiców, żywo dopingujących różnorodne zmagania
sportowe przy dźwiękach
muzyki, serwowanej przez
dj Moa. Impreza przebiegła
przy pięknej pogodzie, w bardzo sympatycznej i przyjaznej atmosferze. Dziękujmy
wszystkim, którzy aktywnie
w niej uczestniczyli.
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Dwie inwestycje z dofinansowaniem
Burmistrz Susza podpisał
z wyłonionymi w przetargu
wykonawcami dwie umowy
na przebudowę drogi Babięty
Wielkie – Redaki oraz drogi do
szkoły w Babiętach Wielkich.
Łączny koszt inwestycji to
ponad 4 miliony złotych,
z których prawie 2,4 miliona zł
to dofinansowanie z Funduszu
Dróg Samorządowych.

P

rzebudowa drogi Babięty Wielkie – Redaki obejmuje prace
na łącznej długości 4,32
km, podzielonej na dwa
odcinki: Babięty Wielkie
– Babięty Małe (2,33 km)
oraz Babięty Małe – Redaki
(1,99 km). Zakres prac na
obu odcinkach jest podobny i obejmuje: zmianę nawierzchni drogi z gruntowej
na jezdnię z betonu asfaltowego (na części pierwszego

Burmistrz Susza Krzysztof Pietrzykowski podczas podpisania umowy na przebudowę drogi Babięty
Wielkie — Redaki. Roboty budowlane, których koszt to 3,3 mln zł, wykona Przedsiębiorstwo Budowy Dróg S.A. ze Starogardu Gdańskiego

Sołectwo Lubnowy wyróżnione w Olsztynie

W dniu 3 października wyróżnienie Marszałka Województwa
w konkursie ,,Czysta i piękna
zagroda – Estetyczna Wieś
2019” odebrała w Olsztynie
Marta Krajewska, sołtys sołectwa
Lubnowy Małe.

W

ramach konkursu
mieszkańcy miejscowości Lubnowy Małe i Lubnowy Wielkie

z inicjatywy Rady Sołeckiej
zagospodarowali zaniedbany
i zarośnięty chwastami plac
obok bloków, który po wykonaniu prac stał się piękną
wizytówką wsi. Już nie straszy swym wyglądem, zamiast
tego cieszy oczy pięknymi roślinami i elementami dekoracyjnymi. Wielu mieszkańców
obu wsi ciężko pracowało
użyczając sprzętu, maszyn

i własnych rąk, aby ten zakątek zmienił swoje oblicze.
Kto z różnych względów nie
mógł pracować przy upiększaniu tego zakątka, pomagał
sponsorując wydatki: zakup
drzewek i sadzonek. Dzięki wspólnej pracy sołectwo
Lubnowy otrzymało wyróżnienie Krajowego Ośrodka
Wsparcia Rolnictwa oraz
nagrody ﬁnansowe : 2500

z odcinków na nawierzchnię z kruszywa łamanego
mechanicznie),
budowę
i przebudowę zjazdów na
posesję, odwodnienie powierzchniowe wraz z odtworzeniem rowów drogowych, budowę poboczy
o szerokości 0,75 m z kruszywa, rekultywację zieleni, a także budowę nowych
oraz przebudowę i oczyszczenie istniejących przepustów z rur betonowych.
Na części odcinka Babięty
Małe – Redaki o długości
735 metrów planowana jest
ponadto budowa chodnika
z kostki brukowej betonowej. Roboty budowlane,
których koszt to 3,3 mln
zł, wykona Przedsiębiorstwo Budowy Dróg S.A. ze
Starogardu Gdańskiego.
Druga z inwestycji, na
która podpisano umowę

w ratuszu, to przebudowa drogi prowadzącej do
Szkoły Podstawowej w Babiętach Wielkich na odcinku 523 metrów. W zakresie
prac znalazło się wykonanie: zjazdów indywidualnych na pola i do posesji,
placu manewrowego dla
autobusu szkolnego, przebudowa przepustów pod
drogą, wykonanie elementów odwodnienia powierzchniowego jezdni oraz
oznakowanie i zamontowanie urządzeń bezpieczeństwa ruchu. Roboty wykona
Kwidzyńskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowo – Budowlanych „Strzelbud” Sp.
z o.o. z Kwidzyna. Koszt
prac budowlanych to 608
tysiące złotych.
Termin realizacji obu
inwestycji to 30 września
2020 roku.

Aktywni mieszkańcy Jakubowa

zł z KOWR oraz 1500 zł ze
Związku Gmin Warmińsko-Mazurskich. Pieniądze zostaną przeznaczone na dalsze
prace mające na celu zagospodarowanie tego miejsca.
Składamy serdeczne gratulacje i podziękowania dla
wszystkich, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili
się do tego sukcesu.
Barbara Mrówczyńska

Bieżnia z masażerem, wioślarze, rower treningowy
poziomy, piłki gimnastyczne
– takie między innymi urządzenia do ćwiczeń pojawiły
się w nowej siłowni, urządzonej w świetlicy w Jakubowie
Kisielickim w ramach projektu ,,Będę aktywny - będę ﬁt”.
Realizacja projektu, doﬁnansowanego przez Fundusz
Inicjatyw Obywatelskich Warmia Mazury Lokalnie
kwotą 3 000 zł, trwała od
lipca do września br. Uczestniczyło w nim 25. mieszkańców Gminy Susz. Partnerem
w projekcie ,,Będę aktywny
- będę ﬁt” było Stowarzyszenie Przystań.

- Projekt został zrealizowany
z inicjatywy Rady Sołeckiej.
Dzięki urządzeniu w świetlicy miejsca do ćwiczeń, każdy
mieszkaniec naszego sołectwa
oraz całej Gminy Susz może
bez żadnych opłat wzmacniać
swoje mięśnie i poprawiać kondycję ruchową. – mówi sołtys
Jakubowa Krystyna Maksimik.
Pani sołtys zapewnia, że
choć projekt „Będę aktywny
- będę ﬁt” się zakończył, to
nie kończą się ćwiczenia na
siłowni. Wręcz przeciwnie. –
Ćwiczymy dalej i gorąco zapraszamy każdego, kto chce
ćwiczyć, także osoby niepełnosprawne – mówi Krystyna Maksimik.

16

POMAGAMY

25.10.2019

ŻYCIE POWIATU IŁAWSKIEGO

Pomysł biegu charytatywnego „Dobro Wraca” to dzieło
iławskich biegaczy, których
reprezentuje Radosław Etmański. Natomiast Powiatowe
Centrum Pomocy Rodzinie
wyszło z inicjatywą, by ten bieg
zorganizować. Odbędzie się on 1
grudnia i będzie miał szczególny
charakter, gdyż jest organizowany
z myślą o dzieciach. Honorowy
patronat nad przedsięwzięciem
objął Starosta Powiatu Iławskiego
Bartosz Bielawski.

D

laczego organizuje go Powiatowe
Centrum Pomocy
Rodzinie? Otóż bieg odbędzie się na rzecz podopiecznych Domu Dziecka
w Kisielicach, których jest
aktualnie czternaścioro. Są
to dzieci w wieku od 3 do
16 lat. Maja swoje wielkie
marzenia, ale też zwyczajne codzienne potrzeby. Biegacze zamiast wpisowego
będą przygotowywać „fanty”, „podarunki” dla dzieci z placówki opiekuńczo
– wychowawczej, z Domu
dla Dzieci w Kisielicach.
A o czym marzą dzieci?
O kolorowych dywanach,
ramkach do zdjęć, półkach
do zawieszania, poduszkach, tablicach korkowych,
gofrownicy, kolorowej pościeli, mapach, atlasach,
rolkach, rowerach, hulajnogach, Play Station, piłkach, grach planszowych,
dziewczyny o zestawach do
pielęgnacji paznokci itd.
W środę 9 października doszło do spotkania
organizatorów, współorganizatorów oraz służb
odpowiadających za bezpieczeństwo na trasie.
Ustalono kilka ważnych
szczegółów. Bieg odbędzie
się 1 grudnia. Start o godzinie 9:00, przy iławskim
amfiteatrze. Meta biegu
będzie w Kisielicach, przy
ul. Szkolnej 4. Zakończenie biegu przewiduje się na
około godz. 12.30 – 13.00.
Przewidziany jest transport powrotny, z Kisielic
do Iławy dla uczestników
biegu. [Szczegóły wkrótce]. Cała trasa biegowa
liczy około 25 km.

– Szacujemy, że wszystkich biegaczy może być
około 200, ale nie wszyscy
wystartują w Iławie – mówi
Joanna Mazurkiewicz, która zajmuje się organizacją
biegu ze strony PCPR-u. –
Zainteresowanie imprezą
jest duże, a nie wszyscy są
w stanie przebiec tak długi
dystans. W związku z tym
do dyspozycji uczestników
będą 3 punkty rozstawione
po drodze, tzw. strefy biegacza – w Ząbrowie, Gałdowie
i Łęgowie. W tych miejscach
mogą dołączyć do biegu kolejne osoby. Bieg ma charakter charytatywny. Uczestnicy
zamiast wpisowego będą
przygotowywać „fanty”, „podarunki” dla naszej placówki
opiekuńczo – wychowawczej,
dla dzieci z Domu dla Dzieci
w Kisielicach. Z jeszcze jednego powodu bieg będzie miał
szczególny charakter. Nie
będzie oﬁcjalnego pomiaru
czasu. Liczy się wyłącznie
uczestnictwo i motyw przewodni, dać radość dzieciom
z Domu dla Dzieci z okazji
zbliżających się Mikołajek.
Jako organizatorzy zadbamy
o transport powrotny biegaczy z Kisielic do Iławy.
W najbliższym czasie uruchomimy na stronie internetowej
Powiatowego Centrum Pomocy
Rodzinie w Iławie http://www.
pcprilawa.pl link do formularza,
za pośrednictwem którego
będzie można zgłosić swoje
uczestnictwo w biegu.

Fot. Magdalena Rogatty

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Iławie organizuje bieg na rzecz podopiecznych
z Domu Dziecka w Kisielicach. Honorowy patronat objął Starosta Powiatu Iławskiego

Spotkanie organizacyjne odbyło się w siedzibie PCPR w Iławie, w środę 9 października

Trasa biegu

Ze strony PCPR-u organizacją biegu zajmuje się Joanna Mazurkiewicz (na zdjęciu w środku)
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Izabela Zięba jest nowym dyrektorem
Zespołu Szkół Rolniczych w Kisielicach

O

becnie
mieszkam
w Iławie, ale od 39
lat jestem związana
z Kisielicami – mówi o sobie
nowa dyrektor Izabela Zięba.
– Decyzja o objęciu stanowiska dyrektora ZSR ma dwa
wymiary: zawodowy i osobisty. Jeden i drugi są nierozłączne. Pracę zawodową
rozpoczęłam w 2004 r. jako
nauczyciel języka polskiego w Szkole Podstawowej
im. Henryka Sienkiewicza
w Kisielicach. Od 1 września
2005 r. pracuję w Zespole
Szkół Rolniczych im. Heleny
i Stanisława Sierakowskich
w Kisielicach. Będąc 14 lat

nauczycielem tej placówki
poznałam zasady jej funkcjonowania, wiem z jakimi
boryka się problemami, mam
również swój udział w jego
sukcesach. Ważnym czynnikiem mobilizującym mnie do
objęcia stanowiska dyrektora
było także przekonanie o konieczności kontynuowania
działań rozpoczętych przez
moich poprzedników. Pozostawili oni szkołę wyremontowaną oraz dobrze wyposażoną, ale otwartą na nowe
rozwiązania. Wszechstronny
rozwój dziecka jest głównym
celem pracy każdej szkoły
i wszystkie działania powin-

rodziców i całej społeczności
lokalnej. Zespół Szkół Rolniczych to szkoła z historią, duszą i klimatem – zamierzam
to pielęgnować. Zależy mi na
tym, by uczniowie, nauczyciele i pracownicy administracyjni
przychodzili do szkoły z chęcią,
uśmiechem, by widzieli sens
w tym co robią, by czuli się jej
współgospodarzami i myślę, że
to bezpośrednio przełoży się na
ich zaangażowanie w naukę
i pracę.
Kolejnym ważnym zadaniem, które stoi przed dyrektorem, jako sprawnym
i skutecznym przywódcą, jest
dbanie o dobrą atmosferę,

klimat panujący w placówce.
Dobra i przyjazna atmosfera
sprzyja pracy oraz motywuje
do twórczych poszukiwań,
służy psychicznemu i ﬁzycznemu zdrowiu i zwiększa
wydajność pracy.
Kierowanie pracą Zespołu Szkół
Rolniczych to proces złożony
z uwagi na wielofunkcyjność
placówki, jak również wiele ról jakim musi sprostać
dyrektor. Głównym celem
i zadaniem Zespołu Szkół
Rolniczych, w tym Ośrodka
Szkolno-Wychowawczego
jest przygotowanie przedszkolaków i uczniów do nauki na kolejnych etapach
edukacyjnych oraz właściwego funkcjonowania w środowisku społecznym. Moim
zadaniem i priorytetem jako
dyrektora będzie kształcić
najmłodsze pokolenie na najwyższym poziomie z uwzględnieniem
indywidualnych
potrzeb oraz możliwości,
zwracając szczególną uwagę
na uczniów ze specyﬁcznymi trudnościami w uczeniu
oraz uczniów ze specjalnymi
potrzebami edukacyjnymi
oraz ich niepełnosprawności. Będę starała się wyposażyć bazę w dostosowane
do potrzeb i nowoczesności
pomoce dydaktyczne i najnowsze zdobycze nowoczesnych technologii.

różne myśli. Zazdrość, tu
można wymienić wszystko,
od znicza poprzez wiązankę,
stroje, aż do tego kto z kim
przyszedł i dlaczego. Nieumiarkowanie w jedzeniu
i piciu, to raczej po pobycie
na cmentarzu, bo na szczęście w naszej tradycji nie
ma jedzenia i picia przy
grobach. Gniew, bo za zimno, za głośno, za dużo, za
mało itp. Lenistwo, bo najlepiej byłoby zaparkować

tuż przy grobie, na który
się przyszło. Nad tym targowiskiem próżności unoszą
się duchy naszych zmarłych
i modlą się za nas o opamiętanie. Na szczęście ta wizja
Święta Zmarłych jest trochę
przejaskrawiona, ale jak
tak dobrze się zastanowimy,
to tylko trochę. Niech w tych
dniach nie zabraknie nam
refleksji i zadumy. Niech
będą to święta ducha, a nie
Beata Lenartowicz
ciała.

Fot. Archiwum własne

Izabela Zięba od 2015 roku jest
nauczycielem dyplomowanym, posiada
wykształcenie wyższe magisterskie, jest
oligofrenopedagogiem, nauczycielem
języka polskiego i historii. 1 października
2019 roku objęła stanowisko dyrektora
Zespołu Szkół Rolniczych w Kisielicach
oraz Specjalnego Ośrodka SzkolnoWychowawczego w Kisielicach,
który działa w ZSR.

Izabela Zięba od 2015 roku jest nauczycielem dyplomowanym, posiada wykształcenie wyższe magisterskie,
jest oligofrenopedagogiem, nauczycielem języka polskiego i historii
ny służyć jego realizacji. Aby
cel osiągnąć, konieczna jest
zgodna i efektywna współpraca wszystkich nauczycieli,
wychowawców, pracowników
oraz rodziców. Uważam, że
nauczyciele ZSR w Kisielicach to dobrze wykwaliﬁkowana,
kompetentna,
niebojąca się wyzwań kadra
pedagogiczna, oddana pracy
na rzecz ucznia – to ogromna
możliwość i potencjał rozwoju tej szkoły. Wiem, że mogę
liczyć na udaną współpracę
i wsparcie swoich kolegów –
nauczycieli. I drugi wymiar:
ten osobisty. Przestrzeń
działania tej szkoły to moja

„mała ojczyzna”. Przez 33 lata
mieszkałam w Kisielicach,
jestem absolwentką ZSR
w Kisielicach i właśnie rozpoczęłam 15 rok pracy w tej
szkole. Czynniki te sprawiają, że jestem bardzo związana
z tą szkołą, jej pracownikami
i całą społecznością lokalną.
Zależy mi na tym, by szkoła
wzorowo realizowała swoje
cele: dydaktyczny, opiekuńczy
i wychowawczy, kształtując
osobowość uczniów i przygotowując ich do życia w społeczeństwie. Ponadto chciałabym
postawić na aktywność w działaniu, realizować przedsięwzięcia skierowane do uczniów,

FELIETON BEATY LENARTOWICZ
Duchy W Polsce, jak chyba
nigdzie na świecie, wyjątkowo obchodzi się dwa święta
przypadające na początek listopada, 1 listopada Wszystkich Świętych, a 2 listopada
Dzień Zaduszny. W tym czasie odwiedzamy cmentarze,
wspominamy bliskich zmarłych, zapalamy znicze, stawiamy kwiaty na grobach.
Geneza tych świąt jest inna,
dzień Wszystkich Świętych
powinien być radosny, po-

nieważ ustanowiony jest
na chwałę tych, którzy znaleźli się już w niebie. Dzień
Zaduszny to dzień modlitw
za zmarłych, których dusze
znajdują się w czyśćcu. Jak
to zwykle bywa z nami ludźmi, szybko powstała przy
tej okazji „nowa świecka
tradycja”, która z istoty duchowej tych świąt dla wielu
jest czasem zaprezentowania nowych kreacji, wyścigu na dekoracje grobów

i spotkaniem towarzyskim
tyle, że w dziwnych okolicznościach, bo na cmentarzu.
Zamiast czasu zadumy są
wszystkie grzechy ludzkości. Pycha w konkursie na
najbardziej ustrojony grób.
Chciwość w traktowaniu
innych z wyższością. Nieczystość w znaczeniu nasycenia się tym co przyjemne
i wygodne, chociaż myślę, że
skoro takie skupisko ludzi,
to co niektórzy mogą mieć
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W Porcie Śródlądowym w Iławie
podsumowano sezon żeglarski 2019

Fot. Mateusz Partyga (Gazeta Iławska)

W sobotę 12 października w Porcie Śródlądowym w Iławie podsumowano sezon żeglarski. Już od godziny 10.30 na akwenie Jezioraka w pobliżu Portu Iława odbywały się tego dnia
regaty młodych żeglarzy o Mistrzostwo Stowarzyszenia Sportów Wodnych MOS Iława. O 12.30 na wodę wypłynęli dorośli. O godz. 14.00 odbyło się natomiast uroczyste wręczenie
pucharów i podsumowanie sezonu 2019. Było miło, sympatycznie, z poczuciem humoru i w żeglarskim klimacie. Nie zabrakło nagród, pucharów, upominków... Młodzi i zdolni żeglarze otrzymali puchary ufundowane m.in. przez Starostę Powiatu Iławskiego.

Wesołe Morsy
z Jezioraka zapraszają
do Portu Iława
na Mikołajkowe
Szaleństwo!
„Nic nie stoi na przeszkodzie, być wesołym w zimnej
wodzie” – to myśl przewodnia grupy morsów, która
nazwała się „Wesołymi Morsami z Jezioraka”. Już dziś
zapraszają na Mikołajkowe Szaleństwo w Zimnej Wodzie,
które odbędzie się w sobotę 7 grudnia przy Porcie
Śródlądowym w Iławie.
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Mój mały braciszek umierał na rękach taty i na naszych oczach
– wspomnienia Genowefy Cebeniak z okresu wojennego i powojennego
Rozpoczął się kolejny horror, tyle
że tym razem na ojczyźnie. Gdy
ciocia opowiedziała rodzicom
jakie rzeczy mają tu miejsce,
że utworzyły się bandy różnych
narodowości, grasujące nocami
i plądrujące mieszkańców wsi
z wszystkiego co cenniejsze.
A w tamtych czasach ludzie naprawdę mieli niewiele, wszystko
było na wagę złota, żywność,
odzież… Natomiast w dzień
wjeżdżają wojska polskie, niby
polskie, bo niekiedy oficerowie
wydają rozkazy po rosyjsku.
Ludzie żyją w ciągłym strachy,
nie wiedzą komu ufać, a komu
nie, kto swój a kto obcy.
jego i babcię. Prosił, aby ten
przekazał to żonie i rodzinie.
Po dwóch dniach zmarł, na
skutek odniesionych ran.
Może gdyby był w pobliżu
lekarz miał by jakieś szanse
na przeżycie. W tamtych czasach jednak nie było żadnej
opieki, tym bardziej na wsi.
Wydarzenie to spowodowało, że we wsi Ulucz mówiono
o tym, że to wojsko musiało
spalić ten dom, sądząc, że
jest kryjówką bandy. A zamiast bandy i broni spalono
w nim zwykłych ludzi, moją
rodzinę. Pamiętam nawet,
że było na tablicy ogłoszenie
w tej sprawie.
Powrót do normalnego życia
Zamieszkaliśmy już na
dobre na kolonii, w jednym
z ostatnich domów, jakie
jakoś ocalały grabieże. Ciocia ze wsi wspierała nas jak
mogła, przede wszystkim
żywnością, choć sama niewiele jej miała. Mimo całego okrucieństwa otaczającego nas, ludzie bardzo sobie
pomagali, dzielili się tym co
było. Ciocia była w dobrej sytuacji bo miała jeszcze krowę
i klacz. Tata zaczął orać ziemię, ludzie dali zboże pod
zasiew, ktoś przyniósł kurę,
ktoś masło, inny ziemniaki
i mąkę na chleb. Zbliżała się
już późna jesień, tata posiał
zboże, aby na przyszły rok
było co jeść. Kiedy rodzice
pracowali poza domem, my
dzieci zostawaliśmy sami
w domu. Byłam już duża,
miałam wtedy prawie 10 lat.

Fot. Pixabay.com

Tragedia w rodzinie
Nie wiem czy wówczas
mieliśmy możliwość ruszyć
w jakieś inne miejsce, tylko
gdzie byłoby bezpieczniej?
Rodzice nie chcieli, po prostu
nie mieli wyboru i postanowili zamieszkać na kolonii, bo
tam stały jeszcze dwa opuszczone domy, splądrowane
z wszystkiego. Ich mieszkańcy dawno pouciekali, w obawie o swoje życie. Domy usytuowane były tuż przy lesie,
co stwarzało pewne niebezpieczeństwo. My jednak tam
zostaliśmy. Pamiętam jak
mama rozpaczała po utracie bliskich. Tak bliskich, bo
niestety po dwóch dniach od
podpalenia domu zmarł również ciężko ranny brat mojej
mamy. Wujek zdążył jedynie
opowiedzieć o tym okrutnym
wydarzeniu. Otóż dom babci
został spalony przez wojsko,
ponieważ uważano, że są
tam bandyci, i że mają broń
i dużo amunicji. Nie sprawdzili nawet, że w budynku
oprócz chorej, niewidomej
babci mieszkają tylko mój
wujek z żoną i dwójką dzieci.
Rodzina wujka na szczęście
wyjechała do swojej rodziny
do Ulucza. Wiele osób pytało
mnie skąd znam te wszystkie
szczegóły? Zdążył nam je
przekazać wujek, który poparzony i ciężko ranny wydostał się z płonącego domu
i dotarł do najbliższego sąsiada, który był akurat na polu.
Jeszcze przed śmiercią zdołał opowiedzieć co spotkało

wsi nie ma lekarza, brakuje leków, a do szpitala nie
można jechać bo jest zakaz
przemieszczania się. Sąsiad
nie przeżył choroby, na Wielkanoc, zamiast skromnych
świąt, był pogrzeb. Baliśmy
się bardzo o mamę. Jej organizm, choć wycieńczony,
okazał się na tyle silny aby
przetrwać chorobę. Bardzo
się nią opiekowaliśmy, zabiliśmy nawet ostatnia kurę,
aby ugotować pożywny rosół.
Robiliśmy wszystko co w naszej mocy, aby mam przeżyła.
Miała przecież dla kogo żyć.
Mama pomału wracała do
zdrowia. Bardzo wypadały
jej włosy. Pamiętam, że ktoś
zdobył naftę. Jak się okazało
przyniosła ona dwie korzyści,
powstrzymała wypadanie
włosów oraz pomogła pozbyć
się strasznej wszawicy. Wszy
były nie tylko we włosach,
ale i na ubraniach, nie było
wówczas mydła czy proszku
by porządnie wyprać ubrania. Ubrania prano wówczas
w popiele.

Rodzice szukali wszędzie zatrudnienia, aby przetrwać.
Częstym zajęciem było wówczas młócenie zboża cepami.
To była ciężka praca, często
byli poza domem do późnej
nocy. Należało też zadbać
o opał. Zbliżała się zima, a rodzice nie mieli czym opalać
dom. Codziennie chodzili do
lasu po i zbierali chrust i konary, które zwozili wozem do
domu. Nadeszła zima. Szkoły
nie było, sklepów również, do
miasta daleko. Do tego obowiązywał absolutny zakaz poruszania się. Udało nam się
jakoś przetrwać tę zimę, była
sroga, ale jakoś przeżyliśmy.
Wiosna 1946 rok
Wiosna była biedna, ale
wyjątkowo spokojna. Oczywiście nadal trwały naloty
wojska, ale ludzie zaczęli
się do tego przyzwyczajać.
Podczas jednego z ataków
podpalają dom mojej cio-

ci, cudem udaje się jej i jej
rodzinie przeżyć. Ciocia zamieszkała u kuzynów, natomiast do nas sprowadziła się
rodzina Państwa Soleckich,
w sumie cztery osoby. Mieli
oni dwóch synów, starszych
ode mnie. Dom w którym
mieszkaliśmy należał do ich
kuzynów i tak zamieszkaliśmy razem. Do dyspozycji
mieliśmy trzy izby, cztery
osoby od p. Soleckich, nasza czwórka i starszy, osiemdziesięcioletni pan, którego
rodzina nie zabrała ze sobą.
Moi rodzice postanowili się
nim zaopiekować. Niestety
starszy Pan był schorowany
i nie doczekał do Wielkanocy. Jak chowano wówczas ludzi? Zazwyczaj bez księdza,
w przypadkowym miejscu. Po
jego śmierci mieszkańcy wsi
zaczęli chorować na tyfus.
Najpierw zachorował nasz
sąsiad, po nim moja mama.
Proszę sobie wyobrazić, we

Ludzie byli niespokojni
Wiosna w pełni, ludzie
zabrali się za prace rolne,
rodzice dostali od cioci cielaka, mój chrzestny obiecał
im źrebaka. Niby wszystko
było w porządku, ale czuje
się że jest coś nie tak, ludzie są niespokojni. Wieś
Ulucz była jedną z najliczniej zamieszkałych. W Uluczu zawsze dużo się działo
i tak pewnego dnia wpadło
wojsko, bardziej rosyjskie
niż polskie i zaczęło się masowe wysiedlanie do Rosji.
Przybiegła do nas ciocia na
kolonie aby się pożegnać
w imieniu całej rodziny, zabrali już babcię na wóz i oni
również zmuszeni są jechać.
Ciocia poprosiła, aby tata zabrał klacz i krowę bo oni nie
mogli nic ze sobą zabrać. Nie
potraﬁę opisać tej rozpaczy
jaka towarzyszyła mi podczas
rozstania z ciocią. Wszyscy
płakali, ciocia prosiła tatę,
aby nie zbliżał się do wioski,
bo i nam będzie groziła wywózka. Tata nie posłuchał jej
i podszedł pod wieś. Widział

to wszystko, jak pakowano
ludzi na samochody, słuchać
było płacz i krzyk. Gdy do
nas wrócił wpadł w histerię.
Płakał, że przez ostatnie pięć
lat musiał przeżyć straszne
upokorzenie wojny, a teraz
traci swoją ukochaną mamę
i jedyną siostrę. Przecież
poza nimi nie miał nikogo
ze swojej rodziny. Pytał nawet dlaczego Niemcy go nie
zabili. Pomału otrząsnął się
z największego szoku, ma
przecież żonę i dzieci, ma dla
kogo żyć. Czas leczy rany, na
pewno można było sobie pomóc ciężko pracując. Wtedy
się nie myślało o najgorszych
obrazach minionych lat.
Trzeba było zadbać o rodzinę.
Po wysiedleniu długo nic się
nie działo. Tata pracował na
roli i u nas i u cioci, było ciężko, ale tylko podczas pracy
mógł psychicznie odpocząć
i nie myśleć gdzie jest teraz
jego rodzina.
Najdroższa nam istota…
Zaczął się następny horror,
jakby nieszczęścia w naszej rodzinie było za mało. Zaczęła
się następna tragedia w naszym domy, otóż mój młodszy
braciszek, który miał wówczas
trzy lata zachorował na dyfteryt. Tak jak w przypadku
innych chorób, brakuje leków, nigdzie w okolicy nie
ma lekarza. Nie ma żadnego
ratunku, nie wolno nikomu
ruszyć do miasta do szpitala.
Wszędzie było wojsko, zabito by nas przy jakiejkolwiek
próbie opuszczenia miejscowości. Brat umiera na rękach
taty i na naszych oczach. Najdroższa nam istota, tego nie
da się opisać. Mama była ciągle nieprzytomna z rozpaczy.
Cały ciężar dbania o dom i rodzinę spadł na tatę. Również
pochówku. Na pomoc przyszli
sąsiedzi, pomogli nam pochować braciszka. Jak pisałam
bez księdza, bez wsparcia
duchowego… straszne. Trzeba
było się otrząsnąć i żyć dalej.
Dalsze losy rodziny Genowefy Cebeniak w kolejnym
wydaniu Życia Powiatu Iławskiego.
www.powiat-ilawski.pl (Joanna Babecka)
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Młodzi krasomówcy z Powiatu Iławskiego
popisali się niezwykłym talentem
Eliminacje powiatowe 44. Wojewódzkiego Konkursu Krasomówczego Młodzieży Szkolnej im.
Marii Zientary-Malewskiej odbyły
się w piątek 18 października.
W konkursie uczestniczyło 10
uczniów ze szkół podstawowych
i ponadpodstawowych z Powiatu Iławskiego.

SZKOŁY PODSTAWOWE kl. VII – VIII
I miejsce – Błażej Szulowski (Szkoła
Podstawowa Nr 2 z Oddziałami
Integracyjnymi im. Marii Konopnickiej w Iławie)
II miejsce – Martyna Zielińska
(Szkoła Podstawowa im. Michała
Lengowskiego w Rudzienicach)
III miejsce – Kornelia Kotłowska
(Szkoła Podstawowa w Piotrkowie)

Fot. Magdalena Rogatty

L

iczyła się sugestywność
wypowiedzi, odpowiedni dobór tekstu do tematyki konkursu, wieku i osobowości, jasność formułowania
myśli, płynność i poprawność
wyrażania się oraz barwność
języka. A wszystko to w wyznaczonym limicie czasowym.
Zmagania uczniów oceniało
jury, w składzie: Grażyna Piękos – dyrektor GOK Laseczno,
Anna Tatarek – emerytowany
nauczyciel ZSO im. S. Żeromskiego w Iławie, Aniela Florkiewicz – z Powiatowej Biblioteki
Pedagogicznej – Powiatowego
Centrum Rozwoju Edukacji
w Iławie, Małgorzata Lewko
– z Zespołu Placówek Szkolno-Wychowawczych w Iławie.
Uczniowie szkół podstawowych na zaprezentowanie wybranego tekstu mieli 5 minut
natomiast ze szkół ponadpodstawowych 10 minut. Teksty
musiały jednak dotyczyć wy-

Podstawowa Nr 1 im. M. Kopernika
w Iławie)

Wszyscy uczestnicy eliminacji powiatowych 44. Wojewódzkiego Konkursu Krasomówczego Młodzieży Szkolnej im. Marii Zientary-Malewskiej,
opiekunowie i władze powiatu
znaczonych obszarów tematycznych – historii regionu, zabytków z nim związanych, ale
także wewnętrznych przeżyć.
W konkursie pojawia się pt.
„Legenda o Ząbrowie”, Legenda
Pojezierza Iławskiego „Omłynarzu i diable”, „Lecznicze źródełko w siemiańskim lesie”, „Życie
codzienne w dawnych czasach”,
„Spotkanie z kłobukiem” itp.
– Sam fakt, że uczestniczycie
w konkursie i reprezentujecie
swoją szkołę jest już dużym
sukcesem – mówiła Renata
Motylińska, naczelnik wydziału Edukacji Kultury,

Sportu i Promocji Starostwa
Powiatowego w Iławie. Natomiast gospodarz konkursu,
Wicestarosta Powiatu Iławskiego Marek Polański, życzył
wszystkim uczniom szczęścia.

II miejsce – Wiktoria Olszewska
(Szkoła Podstawowa im. Ziemi

Suskiej w Babiętach Wielkich)
III miejsce – Anna Iwaniuk (Szkoła

www.powiat-ilawski.pl (A. Zabłotna, M. Rogatty)

Wyniki w poszczególnych
kategoriach:
SZKOŁY PODSTAWOWE kl. I – III
I miejsce – Łukasz Bielicki (Szkoła
Podstawowa im. Twórców Literatury
Dziecięcej w Ząbrowie)
SZKOŁY PODSTAWOWE kl. IV – VI
I miejsce – Jakub Skolmowski
(Szkoła Podstawowa w Lasecznie)

Gratulacje przyjmuje Maja Janczarek z Zespołu Szkół im. I. Kosmowskiej
w Suszu, która zajęła I miejsce w kategorii szkół ponadpodstawowych

SZKOŁY PONADPODSTAWOWE
I miejsce – Maja Janczarek (Zespół
Szkół im. I. Kosmowskiej w Suszu)
II miejsce – Bartosz Skolmowski
(Zespół Szkół im. Bohaterów Września 1939 Roku w Iławie)
III miejsce – Wiktoria Łożyńska (Zespół Szkół im. Bohaterów Września
1939 Roku w Iławie).
Finał wojewódzki odbędzie się 24
października br. (czwartek) na Zamku
Biskupów Warmińskich w Lidzbarku Warmińskim.
W finale wojewódzkim powiat iławski będą reprezentować uczniowie,
którzy zajęli:
– I miejsce w kategorii szkoły
podstawowe kl. I – III i szkoły
podstawowe kl. IV – VI
– I i II miejsce w kategorii szkoły
podstawowe kl. VII – VIII i szkoły ponadpodstawowe.

Wędkarze z Powiatu Iławskiego powalczyli o Puchar Starosty Powiatu Iławskiego

Z

awody rozgrywane były
w dwóch kategoriach:
indywidualnej i drużynowej. Puchary i nagrody
wręczał Marek Polański, Wicestarosta Powiatu Iławskiego oraz Renata Motylińska,
naczelnik Wydziału Edukacji,
Kultury, Sportu i Promocji.

Fot. Agnieszka Zabłotna

W sobotę 28 września nad
Małym Jeziorakiem w Iławie
odbyły się XXI Powiatowe Zawody
Wędkarskie o Puchar Starosty
Powiatu Iławskiego. Udział w nich
wzięło 17 zawodników z miast
i gmin Powiatu Iławskiego.

Pamiątkowe zdjęcie wszystkich uczestników zawodów wędkarskich o Puchar Starosty Powiatu Iławskiego

Wyniki klasyfikacji indywidualnej:
I miejsce – Barczak Sebastian
(reprezentujący Iławskie Towarzystwo Wędkarskie),
II miejsce – Mówiński Andrzej
(reprezentujący Gminę Lubawa),
III miejsce – Mazurowski Marek
(reprezentujący Miasto Lubawa).
Zwycięzcy w klasyfikacji indywidualnej otrzymali puchary
oraz nagrody.
Wyniki klasyfikacji drużynowej:
I miejsce – reprezentacja Iławskiego Towarzystwa Wędkarskiego
w składzie: Kwiatkowski Wojciech,
Barczak Sebastian, Sawicki Robert,

II miejsce – reprezentacja Gminy
Lubawa w składzie: Matyjak
Szymon, Mówiński Andrzej,
Garnek Mateusz,
III miejsce – reprezentacja Miasta
Lubawa w składzie: Mazurowski
Marek, Wojtasz Krzysztof, Laskowski Łukasz.
Zwycięzcy w klasyfikacji drużynowej otrzymali puchary. Wszyscy
uczestnicy zawodów otrzymali pamiątkowe dyplomy. Zawody zostały
zorganizowane przy współudziale
Iławskiego Towarzystwa Wędkarskiego.
www.powiat-ilawski.pl (Agnieszka Zabłotna)
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Grupa Uczestników Klubu
Aktywności Stowarzyszenia Na
Rzecz Osób Niepełnosprawnych
Powiatu Iławskiego PROMYK
oraz Uczestników Powiatowego
Środowiskowego Domu Samopomocy w Iławie wraz z opiekunami
oraz przebywała na wycieczce
Świebodzin- Poczdam – Berlin.

W

e wtorek 17 września,
we wczesnych godzinach
rannych wygodnym autokarem wyruszyliśmy na ziemię
lubuską. W godzinach popołudniowych dojechaliśmy
do Świebodzina, gdzie ujrzeliśmy górujący nad okolicą Pomnik Chrystusa Króla
Wszechświata- najwyższą na
świecie statuę przedstawiającą Jezusa Chrystusa. Potem
zwiedzaliśmy miasteczko,
spacerkiem po Parku Chopina doszliśmy na starówkę,
gdzie zobaczyliśmy Pomnik
Sukiennika Świebodzińskiego, ławeczkę Niemena, aż
wreszcie usiedliśmy w uroczej
kawiarence na kawę, herbatę i ciastko. Potem ruszyliśmy
do Słubic na obiadokolację
i nocleg.
Następny dzień już od rana
zapowiadał się cudownie

Fot.. Archiwum Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Iławie

Zwiedzili Świebodzin, Poczdam i Berlin

– świeciło słoneczko, a my
po śniadaniu wyruszyliśmy
w stronę Niemiec – do Poczdamu. Tam spotkaliśmy się
z przewodnikiem i udaliśmy
się na zwiedzanie Kompleksu
Pałacowo- Parkowego Sanssouci. Letnia rezydencja Hohenzollernów wywarła na nas
niesamowite wrażenie. Kolejnym punktem zwiedzania był
Pałac Cecilienhof – miejsce
konferencji
poczdamskiej

z 1945 r. Z okien autokaru zobaczyliśmy też zabudowania
w dzielnicy rosyjskiej i holenderskiej oraz okazałe dzielnice
willowe Poczdamu. Nie zabrakło też czasu na kawiarenkę
i zakup pamiątek. Trzeciego
dnia udaliśmy się na podbój
stolicy Niemiec – Berlina –
wielkiego, przepięknego, multikulturowego miasta. Podczas
spaceru z przewodnikiem zobaczyliśmy budynek niemiec-

kiego parlamentu – Reichstag,
miejsce urzędowania Angeli
Merkel, biurowce rządowe
Niemiec, a następnie przeszliśmy pod Bramę Brandenburską, gdzie zobaczyliśmy
luksusowe hotele i ambasady
państw. Potem pojechaliśmy
na Plac Poczdamski, gdzie
obejrzeliśmy fragmenty Muru
Berlińskiego i zachwycające
nowoczesne wieżowce kompleksu biurowo- handlowego

– Sony Center. Na zakończenie zwiedzania udaliśmy się
na Aleksander Platz, gdzie
część wycieczkowiczów wjechała na słynną wieżę telewizyjną, skąd zobaczyli panoramę stolicy naszych zachodnich
sąsiadów. Pozostali spędzili
czas w pobliskiej kafejce oraz
dokonywali zakupu pamiątek. Wieczorem, pełni wrażeń, wróciliśmy do Słubic na
obiadokolacje i nocleg.
Czas wycieczki płynął nieubłaganie szybko i w piątek
20 września po śniadaniu
wyruszyliśmy w drogę powrotną do Iławy. Po drodze
zatrzymaliśmy się jeszcze
w pięknym dworku na Kujawach na obiad i w godzinach
wieczornych dotarliśmy do

domu. Wycieczka była fantastyczna – ciekawa i świetnie zorganizowana. Wszyscy
Uczestnicy wycieczki składają podziękowania Krystynie
Szafryna – Żegota, kierownikowi Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy
w Iławie za pomysł i zorganizowanie tego niezapomnianego wyjazdu, a ﬁrmie IVANTI
z Torunia za wzorową organizację wycieczki.
„Klub Aktywności” współﬁnansowany jest przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej, w ramach
programu „Od zależności ku
samodzielności” i to dzięki
doﬁnansowaniu Ministerstwa wyjazd był możliwy dziękujemy!

Fot. Archiwum Stowarzyszenia

„W zdrowym ciele zdrowy duch”. Franciszkowo dba o swoich mieszkańców!

Warsztaty Carvingu
Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Franciszkowa od 15 lipca
realizuje projekt pt. „W zdrowym
ciele zdrowy duch”.

P

rojekt realizowany jest
w ramach programu
Polsko-Amerykańskiej
Fundacji Wolności realizowany
przez Akademię Rozwoju Fi-

Efekt warsztatów Carvingu
lantropii w Polsce i Stowarzyszenie „Przystań”. Głównym
celem projektu realizowanego
przez nasze Stowarzyszenie
jest propagowanie i pobudzanie mieszkańców do aktywnego spędzania wolnego czasu.
W ramach projektu rozwijamy integrację mieszkańców,
wzmacniamy współpracę i za-

angażowanie w sprawy lokalnej społeczności, zwiększamy
solidarność lokalną.
W ramach realizacji projektu prowadzimy następujące przedsięwzięcia:
1. Warsztaty mydlarskie –
tworzymy dosłownie małe
dzieła sztuki z mydła glicerynowego;

Rajd rowerowy
2. Zajęcia z dietetykiem –
dietetyk przedstawił nam
zasady prawidłowego odżywiania i jego wpływ na nasze zdrowie;
3. Warsztaty kulinarne,
które wprowadziły uczestników w praktyczne stosowanie zasad zdrowego odżywiania;

Mydełko, dzieło uczestników po warsztatach
mydlarskich
4. Warsztaty umiejętności
ładnego podawania posiłków;
5. Rajd rowerowy po pięknych okolicach wzdłuż rz.
Drwęcy;
6. Wycieczka do wioski
chlebowej Jania Góra k.
Świecia, gdzie zobaczyliśmy
jak tradycyjnie piecze się

chleb i zgodnie z recepturą
upiekliśmy takie chlebki;
Wszystkie nasze działania
w projekcie kierujemy do chętnych mieszkańców naszego
sołectwa. Przy realizacji tego
projektu zaangażowani są członkowie naszego Stowarzyszenia
na rzecz rozwoju Franciszkowa.
Mariola Małek, Prezes Stowarzyszenia
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JESTEŚMY TAM,
GDZIE NASI CZYTELNICY!
Chcemy towarzyszyć naszym czytelnikom cały dzień.
Dlatego dla Waszej wygody i oszczędności czasu jesteśmy obecni
na platformach, na których spędzacie najwięcej czasu!
Lubisz czytać papierową gazetę? Super!
Codziennie znajdziesz najważniejsze informacje
właśnie w takiej formie.
Wolisz przeglądać strony WWW?
Jesteśmy do Twojej dyspozycji 24 h/dobę!
Chcesz cieszyć się wygodą korzystania
z naszych informacji na smartfonie?
Naszą aplikację znajdziesz
w Google Play i AppStore!
Żyjesz w świecie mediów
społecznościowych?
Czekamy na Ciebie na Facebooku,
Instagramie i Twitterze!
Wolisz wideo od czytania?
Nie ma problemu – nasza telewizja
internetowa GO TV jest do Twojej
dyspozycji na youtube.com!

WARTO BYĆ Z NAMI
W SOCIAL MEDIACH!

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

LICZBA FANÓW NA FACEBOOK.COM
„Gazeta Olsztyńska”

Źródło: facebook.com, 18 czerwca 2019 r.

101 478

TVP 3 Olsztyn

29 193

„Twój Kurier Olsztyński”

27 248

Polskie Radio Olsztyn

23 863

„Nasz Olsztyniak”

13 604

TV Kopernik

10 678

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

ŻYCIE POWIATU IŁAWSKIEGO

8 709
5 086

WSPÓŁPRACUJĄC Z NAMI, ZYSKUJESZ:
◊ zasięg kampanii Facebook Ads
◊ opiekę specjalistów w zakresie social media marketingu
◊ zasięg organiczny „Gazety Olsztyńskiej” oraz pozostałych naszych proﬁli
◊ powiększone dotarcie dzięki kampanii w pozostałych naszych mediach!
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LUDZIE

Już 23 grudnia 2019
szukaj w „Gazecie
Olsztyńskiej”
i „Dzienniku Elbląskim”
biznesowego dodatku

BIZNES WARMII I MAZUR

PRZYŁĄCZCIE SIĘ
I TWÓRZCIE GO Z NAMI.
Przedstawimy w nim sylwetki
wybranych osób, które miały
znaczny wpływ na gospodarkę
i rozwój regionu w 2019 r.,
pokażemy również te osoby, które
wykorzystały swoje tzw. pięć minut:

p Sylwetki wpływowych osób
z regionu
p Komentarze znanych osób
z regionu oraz Polski
p Prezentacje biznesu i osób które
mają na niego wpływ

NIE PRZEGAP
SZANSY!
ZAPRASZAMY!
169219otbr-a-K
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ŻYCIE POWIATU IŁAWSKIEGO

Iławskie liceum było gospodarzem wojewódzkiej
konferencji metodycznej dla nauczycieli
Warmińsko-Mazurski Ośrodek
Doskonalenia Nauczycieli w Elblągu
zorganizował w Zespole Szkół Ogólnokształcących im. St. Żeromskiego
w Iławie konferencję metodyczną.
Odbyła się ona 8 października.

Pierwszy wykład wygłosiła dr Danuta Oleksiak, dyrektor Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Elblągu
mii, biologii, historii, geograﬁi,
przedmiotów zawodowych,
pedagogów, kształcenia specjalnego, informatyki. Udział

w konferencji był bezpłatny.
Uczestnicy otrzymali zaświadczenie o udziale w formie doskonalenia zawodowego.

Fot. Archiwum szkoły

P

ierwszy wykład wygłosiła dr Danuta Oleksiak,
dyrektor Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Elblągu. A tematem były zmiany
w szkolnictwie ponadpodstawowym w kontekście realizacji
doradztwa zawodowego. Marek Cieślak wygłosił natomiast
wykład pt. ”Szkoła – Proﬁlaktyka – Rodzina”. Po wykładach
odbyły się spotkania w grupach
przedmiotowych (języka polskiego – SP, SPP), matematyki
(SP), W-F, języka obcego, che-

Uczestnicy konferencji

Pisarska pasja uczennicy z iławskiego Żeromka
Ma 17 lat, a na swoim koncie …
powieść, opowiadania i pierwsze
sukcesy. Wiktoria Zalewska jest
uczennicą iławskiego Żeromka i
choć matura zbliża się wielkimi
krokami, wena nie opuszcza jej
na krok.

Z

aczęła pisać, gdy miała
12 lat. Były to krótkie
opowiadania, w których „znajdowała się masa
błędów i brak spójności” -

tak krytycznie ocenia swoje
początki sama autorka. Pisanie zaczęła traktować poważnie gdy była w trzeciej
klasie gimnazjum. Wiktoria
najbardziej ceni fantastykę, a
jej największym autorytetem
jest Cassandra Clare, której
teksty cieszą się popularnością, a jednocześnie zawierają
cenne nawiązania do historii
i literatury starożytnej. Nastolatce z Iławy zależy, by w

OGŁOSZENIE
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 106/4 o powierzchni 0,6400 ha, położonej w obrębie
Kupin, gmina Zalewo, przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu
ustnego nieograniczonego.

swojej twórczości z łatwością
języka przekazywać wartościowe treści.
Wyróżnienie w konkursie
literackim
„Gniewińskie
Pióro” w kategorii proza
oraz wyróżnienie w konkursie na spot reklamowy promujący adopcję zwierząt ze
schroniska „ZWIERZ” - to
pierwsze wyróżnienia jakie
zdobyła młoda pisarka. Napisała już swoją pierwszą

powieść, ale aktualnie zajmuje się pisaniem krótkich
opowiadań (w ostatnim
czasie powstało takich 6),
bo jak sama przyznaje, najwięcej jej czasu pochłania
nauka. Po maturze planuje
studia, które pozwolą jej rozwijać pasje, ale wciąż szuka
idealnego kierunku studiów.
Gratulujemy pasji i życzymy
kolejnych sukcesów.
Redakcja koła humanistycznego „Żeromek”

DYŻURY APTEK – LISTOPAD 2019
Czynne od godz. 23:00 do 700 dnia następnego.
1 listopada - Apteka „Dla Ciebie”, ul Skłodowskiej 25C, Iława
2 listopada - Apteka „Eskulap”, ul. Grunwaldzka 1, Iława
3 listopada - Apteka „Lipowy Dwór”, ul. Dąbrowskiego 46B/1A, Iława
4 listopada - Apteka ul. Ostródzka 54, Iława
5 listopada - Apteka „DBAM OZDROWIE”, ul. Aleja Jana Pawła II 14, Iława
6 listopada - Apteka „Nova”, ul. Kopernika 3/4A, Iława
7 listopada - Apteka „Staromiejska”, ul. Niepodległości 14, Iława
8 listopada - Apteka ul. Ostródzka 54, Iława
9 listopada - Apteka mgr Adam Justyn Cichoń, ul. Gen. Wł. Andersa 3, Iława
10 listopada - Apteka Społeczna Na Kopernika Gr. Nowa Farmacja, ul. Kopernika 5A/1, Iława
11 listopada - Apteka „GEMINI”, ul. Jana III Sobieskiego 45, Iława
12 listopada - Apteka, ul. Okulickiego 1, Iława
13 listopada - „Apteka Dyżurna”, ul. Niepodległości 10, Iława
14 listopada - Apteka „Nova”, ul. Kopernika 3/4A, Iława

Wiktoria Zalewska

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

