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Trzecia pozycja Powiatu Iławskiego w województwie
(wśród 19 powiatów), w kategorii wydatki budżetowe
powiatów na oświatę i wychowanie, tylko potwierdza
dobry kierunek rozwoju samorządu Powiatu Iławskiego.
Druga pozytywna wiadomość to taka, że rok 2019
zamknął się wydatkami w oświacie bliskimi 50 mln zł,
to o prawie 10 mln zł więcej niż w roku 2018. Sytuacja
jest zadowalająca, ale nadchodzący 2020 rok budzi
niepokój wśród samorządów powiatowych. Dlaczego?
>> CZYTAJ str. 2.
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Fot. pixabay.com

Powiat Iławski
na 3. miejscu
w regionie,
w kategorii
wydatków
na oświatę

• str. 3 LUBAWA
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Szkoła w Lubawie będzie miała
nowoczesny internat

Oddolna inicjatywa pomogła
uratować ludzkie życie

Łukasz Rumiński i jego projekt
„Zapytaj Amerykanina”

Władze Powiatu Iławskiego podpisały
umowę na realizację ważnej inwestycji
oświatowej w Lubawie. Istniejący przy
ZS internat zostanie przebudowany.
Jak powiedział Starosta Powiatu Iławskiego Bartosz Bielawski, od początku
kadencji było oczywiste, że sprawa
internatu w Lubawie jest priorytetem.

Kiedy na początku września tego roku
wspólnie z Lubawskim Stowarzyszeniem Inicjatyw Społecznych oraz Przedszkolami Niepublicznymi Bajkolandia
i Smerfolandia oddawaliśmy do użytku
pierwszy w Lubawie ogólnodostępny
defibrylator AED, nikt nie spodziewał
się, jak bardzo jest potrzebny.

Od września 2019 roku w Zespole Szkół
im. Bohaterów Września 1939 roku
w Iławie realizowany jest projekt „Zapytaj
Amerykanina”. Inicjatorem, opiekunem
i realizatorem projektu jest nauczyciel
języka angielskiego z tej szkoły, Łukasz
Rumiński, który od 5 lat jest jednocześnie
Ambasadorem English Teaching.

• str. 12-13
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Siłą oświaty jest wykwalifikowana kadra
Do wiadomości publicznej podano ranking Głównego Urzędu
Statystycznego (opublikowany
na łamach „Biznesu Warmii
i Mazur” – wydawcy „Gazety
Olsztyńskiej”), m.in. w kategorii
wydatki budżetowe powiatów na
oświatę i wychowanie. Trzecia
pozycja w województwie w tej
kategorii (wśród 19 powiatów),
tylko potwierdza dobry kierunek
rozwoju samorządu Powiatu
Iławskiego, i o nim właśnie
kilka słów.

W

powiecie iławskim
ważną rolę w procesie kształcenia
odgrywa wykwaliﬁkowana
kadra pedagogiczna. W momentach trudnych, kiedy
dokonuje się wielu zmian
– reforma w oświacie), to
właśnie doświadczona kadra pedagogów stanęła na
wysokości zadania.
W
roku
szkolnym
2018/2019 w szkołach dla
dzieci i młodzieży naukę pobierało 3053 uczniów w 118
oddziałach. Dużym zainteresowaniem cieszyło się
szkolnictwo zawodowe, które realizowało 2241 uczniów,
w tym przede wszystkim

technika – 1477 uczniów
oraz szkoły branżowe I stopnia – 764 uczniów. W liceach ogólnokształcących naukę pobierało 748 uczniów,
ostatni rocznik gimnazjum
– 64. W szkołach i placówkach powiatu w roku szkolnym 2018/2019 nauczyciele
zatrudnieni byli w wymiarze
386,37 etatu. Omawiany rok
szkolny jest szczególny, ze
względu na tzw. podwójny
rocznik, czyli absolwentów
szkół podstawowych i gimnazjów, którzy rozpoczęli naukę
w klasach pierwszych.

Jedną ze szkół Powiatu Iławskiego jest Zespół Szkół Ogólnokształcących
im. Stefana Żeromskiego w Iławie, którego historia sięga 1946 roku

Aktualna sytuacja
w jednostkach oświatowych
Obecnie w szkołach dla
dzieci i młodzieży prowadzonych przez Powiat Iławski kształci się 3897 uczniów
w 146 oddziałach. Jest to
o 844 uczniów i 28 oddziałów
więcej niż rok wcześniej!
Największa grupa uczniów
zdecydowała się na naukę
w szkolnictwie zawodowym
– 2868, w tym w technikach –
1885 oraz w szkołach branżowych I stopnia – 983. W liceach kształci się 1029 uczniów.
Powiat Iławski umożliwia

również edukację osobom
dorosłym, w liceach dla dorosłych uczy się 59 osób.
W szkołach i placówkach
organizowane są również
kwaliﬁkacyjne kursy zawodowe w których uczestniczy
60 słuchaczy. W Specjalnych Ośrodkach Szkolno-Wychowawczych edukacją
objętych jest 265 uczniów,
do przedszkola uczęszcza
29 dzieci. 80 dzieci z niepełnosprawnościami korzysta
z wczesnego wspomagania
rozwoju. Z indywidualnych
zajęć rewalidacyjno-wycho-

wyniosły w roku szkolnym
2018/2019:
- w okresie 01.09 - 31.12.2018
r. - 16 916 750,82 zł
- wokresie 01.01. – 31.08.2019
r. – 32 610 935,49 zł
Ogółem wydatkowano 49
527 686,31 zł
W tym, m.in. na programy i projekty realizowane
z udziałem środków europejskich – 2 779 883,68 zł.

wawczych korzysta natomiast
9 osób z niepełnosprawnością
intelektualną w stopniu głębokim.
W bieżącym roku szkolnym 2019/2020 w placówkach Powiatu Iławskiego
nauczyciele zatrudnieni są
w wymiarze 416,47 etatu. To
o 30 etatów więcej niż w roku
poprzednim.
Wydatki na oświatę
i wychowanie
Wydatki poniesione na
oświatę, wychowanie i edukacyjną opiekę wychowawczą

W tym:
„Kształcenie zawodowe w 3D”
– projekt realizowany przez Powiatowe Centrum Kształcenia
Praktycznego – 246 301,21 zł
oraz Zespół Szkół im. Bohaterów Września 1939 Roku w Iławie – 1 538 332,73 zł;
„Erasmus+” – realizowany
przez Zespół Szkół w Lubawie – 25 146,75 zł;
„Doposażenie bazy dydaktycznej na potrzeby
utworzenia nowego kierunku technik technologii
żywności w ZS im. Konstytucji 3 Maja w Iławie.
Kształcenie zawodowe dla
branży” – 5 825,96 zł;
„Przebudowa boiska szkolnego wraz z infrastrukturą
towarzyszącą dla potrzeb

Zespołu Szkół w Lubawie” –
964 277,03 zł;
Oraz na inwestycje i zakupy
inwestycyjne – 2175 422,56 zł,
w tym m.in. na:
- Budowę Specjalnego
Ośrodka Szkolno-Wychowawczego wraz z Centrum
rehabilitacji w Iławie przy
ul. Sucharskiego – Etap I –
1 849 821,82 zł
- Przebudowę istniejących
sal dydaktycznych w budynku
szkoły oraz w części budynku
warsztatów szkolnych w Zespole Szkół w Lubawie na internat
– etap I, Termomodernizacja
– etap II – 4077 zł (wydatki
niewygasające 2018 r.)
- Zakup i montaż klimatyzatorów w Zespole Placówek
Szkolno-Wychowawczych –
19 680 zł;
- Budowę podjazdu dla niepełnosprawnych przy Zespole
Szkół im. Ireny Kosmowskiej
w Suszu – 5 731,66 zł.
- dotacje z budżetu dla szkół
niepublicznych – 964 515,55 zł
- internaty – 5 055 475,80 zł
- stypendia dla uczniów –
115 388 zł
Remonty w szkołach o placówkach publicznych w 2018
r. – 295 199,06 zł w tym

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

Przedstawiciele 34 organizacji pozarządowych z Powiatu Iławskiego skorzystało z praktycznego szkolenia

Przedstawiciele 34 organizacji
pozarządowych z Powiatu Iławskiego
uczestniczyło w ciekawym i praktycznym szkoleniu, które zorganizowało Starostwo Powiatowe w Iławie,
a konkretnie wydział Organizacji,
Spraw Obywatelskich, Zdrowia
i Bezpieczeństwa (OSO). Odbyło
się ono w czwartek 21 listopada.

S

zkolenie
poświęcone
było typowo praktycznym sprawom, jak tworzeniem wzorów ofert, umów

oraz sprawozdań określonym
przez Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego. Omówiono m. in.:
– elementy druku oferty (jak
przygotować ofertę: opis działań,
potrzeb i rezultatów, wskaźniki
i mierzenie rezultatów, zasady
konstrukcji budżetu zadania),
– umowę realizacji zadania
publicznego (zasady i terminy ponoszenia wydatków,
przesuwania między pozycjami/kategoriami kosztory-

su, przekazywanie środków
jednorazowym przelewem
i transzami, prowadzenie do-

kumentacji związanej z zadaniem – księgowość, opis faktur
i zasady odpowiedzialności za

nieprowadzenie księgowości,
rozliczenie wkładu osobowego i rzeczowego, procedura

zwrotu dotacji, inne wymogi
wprowadzone przez umowę,
załączniki do umowy,

pedagogiczna
środki z budżetu powiatu
287 329,96 zł.
Remonty w szkołach i placówkach publicznych 2019 r.
– 142 786,37 zł.
Pomoce dydaktyczne 2018 r.
– 363 671,94 zł.

Rok 2019 zamknął się
wydatkami w oświacie
w Powiecie Iławskim,
które są bliskie 50 mln
zł, to o prawie 10 mln zł
więcej niż w roku 2018.
Niepokój budzą kwoty
subwencji oświatowej
na rok 2020
Sytuacja w oświacie mimo
niewątpliwego zaangażowania samorządu przedstawia
się w perspektywie niepokojąco. Sytuacja ta doskwiera
wszystkim samorządom nie
tylko naszemu. Konwent Powiatów Województwa Warmińsko-Mazurskiego
po
analizie zajął stanowisko,
które przytaczamy:
„Konwent Starostów Województwa Warmińsko-Mazurskiego wyraża sprzeciw wobec

przedmiotowego traktowania
samorządów w odniesieniu do
tak ważnej dziedziny jaką
jest oświata. Wielki niepokój budzą przekazane dane
dotyczące wstępnych kwot
subwencji oświatowej na rok
2020. System jej naliczania
poprzez przyjęte wagi w żaden sposób nie odzwierciedla rzeczywistych kosztów,
a wręcz nie ujmują w pełni
regulacji płacowych oraz
ich pochodnych. Z roku na
rok samorządy zmuszane są
doﬁnansowywać utrzymanie oświaty kosztem zadań
inwestycyjnych. Zauważamy wielkie niedoszacowanie
kosztów związanych z wprowadzaną reformą oraz skutkami wdrażanych podwyżek
dla nauczycieli. Pragniemy
szczególną uwagę zwrócić na
to, że zaplanowana na 2020
rok subwencja oświatowa nie
wystarczy nawet na pokrycie
wynagrodzeń nauczycieli, co
dla wielu powiatów oznacza
problemy ﬁnansowe. Niedoszacowanie środków na zadania edukacyjne zagraża
funkcjonowaniu jednostek
samorządu terytorialnego,
a niższe wpływy z dotacji,

subwencji oraz podatków
tylko ten problem zaostrzają. (…) Samorządy powiatowe powinny przygotować
się do kolejnej perspektywy
unijnej, ale niejasna sytuacja ﬁnansowa w następnych
latach, stawia pod znakiem
zapytania realizację zaplanowanych zadań. Większość
wolnych środków przeznaczonych jest na doﬁnansowanie
zadań oświatowych, i to zadań o charakterze bieżącym.
W 2019 roku wydatki na wynagrodzenia wzrosły o 9,6 %
a w subwencji proponuje się
nam 6,6 %. Wydatki płacowe w subwencji to 80-90 %
całości wydatków na edukację, a w nich nie ma pochodnych od tych wydatków. Poziom niedoszacowania tzw.
luka oświatowa, zwiększa
się z roku na rok. Podwyżka
minimalnej pensji spowoduje
również znaczne perturbacje
w budżecie samorządów. Powiaty rezygnują z inwestycji
prorozwojowych i to nie tylko
tych wstępnie planowanych,
ale również tych, dla których
miały już zapewnione ﬁnansowania.
Redakcja Życia Powiatu Iławskiego

– sprawozdania z realizacji
zadania (elementy sprawozdania, sprawozdanie częściowe
i końcowe, rozliczenie części
merytorycznej i ﬁnansowej,
rozliczenie rezultatów).
Prowadzącym był Andrzej
Rybus – Tołłoczko – pracownik samorządowy i rządowy,
wieloletni działacz w sektorze
pozarządowym, Przewodniczący Konwentu Wojewódzkich Rad Działalności
Pożytku Publicznego, współprzewodniczący Mazowieckiej
Rady Działalności Pożytku
Publicznego przy Marszałku
Województwa Mazowieckiego, członek prezydium Komisji Dialogu Społecznego ds.
Edukacji przy urzędzie m.st.
Warszawy.
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
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Szkoła w Lubawie będzie miała
nowoczesny internat. Umowa na
realizację tej inwestycji już podpisana
Władze Powiatu Iławskiego,
w środę 23 października,
podpisały umowę na realizację
inwestycji oświatowej w Lubawie.
Mowa o przebudowie pomieszczeń w kompleksie Zespołu Szkół
w Lubawie (ul. Rzepnikowskiego
4), które służyć będą młodzieży
jako internat.

U

mowa została podpisana z ﬁrmą MEZARIST z Olsztyna
dokładnie na przebudowę
istniejących sal dydaktycznych w budynku szkoły oraz
w części budynku warsztatów szkolnych na internat.
Wykonawca robót wyłoniony z postępowania przetargowego to ﬁrma „MEZARIST Michał Zarembski”, ul.
Jana Janowicza 15/19, 10692 Olsztyn.

Fot. www.powiat-ilawski.pl (M.Rogatty)
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Władze Powiatu Iławskiego podpisują stosowną umowę na realizację
inwestycji oświatowej w Lubawie

Umowa opiewa na kwotę:
1 488 376,83 zł brutto.

Inwestycja będzie realizowana w Lubawie przy ul.
Rzepnikowskiego 4. Polegać
będzie na przebudowie istniejących obiektów – części
budynku warsztatów szkolnych oraz budynku dydaktycznego zlokalizowanego od
ul. Rzepnikowskiego, tak by
dostosować pomieszczenia
do potrzeb internatu bez ich
rozbudowy. W celu zapewnienia prawidłowego dojścia
i zapewnienia osobom niepełnosprawnym dostępności
do obiektu konieczne było
zaprojektowanie
nowych
podestów wejściowych, schodów oraz pochylni dla osób
niepełnosprawnych. Zagospodarowany będzie także
teren w obrębie inwestycji
– utwardzony zostanie plac
– nastąpi wymiana istniejącej nawierzchni betonowej
na nawierzchnię z kostki betonowej.
W ramach przebudowy
wydzielono pomieszczenia
mieszkalne – pokoje dwu,
trzy i czteroosobowe, łazienki, pokój wychowawcy, pomieszczenie do indywidualnej
nauki, pomieszczenie do samodzielnego przygotowania

Krótka konferencja medialna tuż po podpisaniu umowy. Na zdjęciu
Starosta Powiatu Iławskiego Bartosz Bielawski i Michał Zarembski,
właściciel firmy, która zrealizuje inwestycję w Lubawie
posiłku oraz pomieszczenia
gospodarcze, gospodarczo-porządkowe wraz z pralnią, suszarnią i prasowalnią, pomieszczeniem węzła
cieplnego. W części objętej
przebudową przewiduje się
możliwość zakwaterowania
łącznie 27osób. Budynki
w częściach objętymi przebudową zostaną ocieplone.
– Od początku kadencji było
oczywiste, że sprawa internatu Zespołu Szkół w Lubawie
jest priorytetowa i tak ją traktowaliśmy. Sﬁnalizowaliśmy
umową tę potrzebę, z czego
bardzo się cieszymy – mówi
Bartosz Bielawski, Starosta
Powiatu Iławskiego. – Pomieszczenia będą nowoczesne, dostosowane do potrzeb
osób niepełnosprawnych.
Znacznie poprawi się jakość
życia młodzieży w internacie,

na czym nam bardzo zależało.
Firma ” MEZARIST Michał
Zarembski”, która w drodze
przetargu została wybrana,
jako wykonawca inwestycji, ma spore doświadczenie
w przedsięwzięciach oświatowych.
– W ostatnim czasie zakończyliśmy realizację inwestycji
w Szkole Rolniczej w Ostródzie, kończymy rozbudowę
Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Szymanowie –
mówił po podpisaniu umowy
Michał Zarembski, właściciel ﬁrmy.
– Zamierzamy wykonać
sporo prac jeszcze przed nadejściem zimy. Termin zakończenia inwestycji zaplanowany jest na 20 sierpnia 2020 r.,
być może uda się zrealizować
ją szybciej – mówi Michał Zarembski.

INFRASTRUKTURA

Inkubator rusza z cyklem zajęć
dla szkół. Na początek nowe
technologie i rynek pracy
Praca przyszłości - jak nowoczesne technologie wpłyną na naszą
zawodową aktywność - to tytuł
zajęć dla grup szkolnych ze szkół
ponadpodstawowych z terenu
powiatu iławskiego, które do ferii
zimowych odbywać się będą
w Inkubatorze Technologicznym
w Iławie.

Z

ajęcia dla młodzieży
to kolejna - po organizacji Młodzieżowej
Akademii Profesjonalistów
- aktywność Inkubatora
Technologicznego skierowana do uczniów szkół ponadpodstawowych. Na potrzebę
organizacji tego typu zajęć
uwagę zwrócili zresztą sami
uczniowie, gdy trwała rekrutacja do akademii. Nie wszyscy, z uwagi na inne zajęcia,
mogli zadeklarować swój
udział w regularnych spotkaniach z nauki programowania
i medycznego angielskiego.
Chętnie jednak wzięliby
udział w pojedynczych spotkaniach.

Tak powstał pomysł organizacji zajęć, a właściwie
lekcji w Inkubatorze Technologicznym w Iławie. Na
początek pracownicy inkubatora opowiedzą uczniom
o pracy przyszłości - zajęcia
o tej tematyce prowadzone
będą do 17 stycznia, czyli do
ferii zimowych. Uczniowie
w ich trakcie dowiedzą się,
jak nowoczesne technologie
zmienią rynek pracy i jakie
będą zawody przyszłości.
Aby dana klasa (ze szkoły
ponadpodstawowej z terenu
powiatu iławskiego) mogła
wziąć udział w zajęciach, należy zaproponować termin
spotkania pisząc na adres
kontakt@inkubator.ilawa.
pl. Zajęcia mogą odbywać
się w dni powszednie między
godziną 8:00 a 16:00.
Kolejne tematy zajęć zaproponowane zostaną po
feriach zimowych. Dotyczyć
będą bezpieczeństwa w sieci
i kryptowalut.
więcej informacji: www.inkubator.ilawa.pl
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Droga ekspresowa od Grudziądza
do Ostródy na pewno powstanie!

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad potwierdziła,
że istnieje potrzeba przedłużenia drogi ekspresowej S5 od
Nowych Marzów do Ostródy. Tym
samym koncepcja budowy drogi
ekspresowej przez teren powiatu
iławskiego zaczyna nabierać
konkretnych kształtów.

W

sierpniu tego roku
rozpoczęto prace nad Studium
Korytarzowym, czyli wytyczeniem przebiegu drogi
ekspresowej od okolic Grudziądza, konkretnie od Nowych Marzów do Ostródy.
Rozpoczęto od opracowania studium sieci drogowej.
Efekty tych prac zaprezentowane zostały 5 listopada
w Olsztynie. Wniosek jest
pozytywny: budowa drogi ekspresowej o przekroju
dwujezdniowym na wskazanym odcinku jest zasadna. Taka informacja pojawiła się na początku listopada
na stronach internetowych
inwestora – Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.
W artykule, który pojawił
się na stronach internetowych GDDKiA przyznano,
że przy sporządzaniu całej
analizy niezwykle ważny
był głos lokalnej społeczności. A ten wybrzmiał
w ostatnich miesiącach
szczególnie mocno. Przedstawiciele
samorządów
z terenu powiatu iławskiego wielokrotnie i na wiele
sposobów zwracali uwagę
na konieczność budowy
drogi: w trakcie spotkań
z parlamentarzystami, wy-

Fot. www.powiat-olsztynski.pl

4

Centrum logistyczne Zalando Lounge w Olsztynku. Docelowo prace znajdzie tam 1000 osób. Bezpośredni
dostęp do drogi ekspresowej był jednym z kluczowych czynników wymienianych przez inwestora w kontekście wyboru Olsztynka jako lokalizacji dla nowej inwestycji
syłając apele do Prezesa
Rady Ministrów i Ministra
Infrastruktury, czy próbując zainteresować sprawą
Komisję Europejską. Zrobiono wszystko, co na tym
etapie można było zrobić.
Działania te koordynowane były i są przez Bernadetę
Hordejuk, Przewodniczącą Sejmiku Województwa
Warmińsko-Mazurskiego,
która na co dzień kieruje Wydziałem Rozwoju
i Zarządzania Projektami
w Starostwie Powiatowym
w Iławie.
Deklaracja GDDKiA odnośnie budowy drogi jest dla samorządów satysfakcjonująca,
jednak wszyscy oczekują jak
najszybszego podjęcia dalszych prac. Dlatego wystosowano do inwestora jasne
oczekiwanie: samorządowcy
z terenu powiatu iławskiego
chcą jak najszybciej doprowadzić do spotkania i włączenia do szczegółowych konsultacji, tak, by projektując
przebieg drogi ekspresowej

uwzględniono wszelkie lokalne uwarunkowania. Przebieg
drogi – zdaniem przedstawicieli samorządów – musi być
nie tylko optymalny z punktu
widzenia inwestora, ale też
mieszkańców, lokalnej specyﬁki oraz planów inwestycyjnych miast i gmin. Samorząd
cały czas pozostaje również
w kontakcie z pracownikami
Komisji Europejskiej, odpowiedzialnymi za transport
i komunikację.
W sierpniowym numerze
„Życia Powiatu Iławskiego” (archiwalne numery
miesięcznika dostępne są
na stronie www.powiat-ilawski.pl) szczegółowo
pisałem nie tylko o działaniach przedstawicieli samorządów w sprawie budowy
drogi ekspresowej S5 przez
teren powiatu iławskiego,
ale też o korzyściach, jakie
płynąć będą z inwestycji dla
mieszkańców i lokalnej gospodarki. Pisząc, że jest to
strategiczna inwestycja dla
wszystkich gmin z terenu

powiatu iławskiego, zwróciłem uwagę na kwestie
bezpieczeństwa, szanse dla
lokalnej gospodarki czy budowę południowej obwodnicy Iławy.
Dziś do tego wyliczenia
dodać można jeszcze jeden aspekt. W październiku
w Olsztynku otwarto międzynarodowe centrum logistyczne Zalando Lounge. To
ogromna inwestycja, ponad
130 tys. m kw., 500 a docelowo nawet 1000 miejsc pracy. Przyznaję, że patrzę na tę
inwestycję z zazdrością, ale
i nadzieją, że budowa drogi
ekspresowej S5 i południowej obwodnicy Iławy ściągnąć może do nas podobne
przedsięwzięcia. Bezpośredni
dostęp do drogi ekspresowej
był jednym z kluczowych
czynników wymienianych
przez inwestora w kontekście
wyboru Olsztynka jako lokalizacji dla nowej inwestycji.
Michał Młotek
Przewodniczący Rady Miejskiej w Iławie
kontakt: przewodniczacy@umilawa.pl
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Sukces najmłodszego lotniska w Polsce
Regionalny port lotniczy Olsztyn-Mazury funkcjonuje dopiero
cztery lata, a już na swoim
koncie ma znaczne sukcesy.
Wciąż rozwijana siatka połączeń
oraz współpraca z największymi
firmami w regionie i kraju to tylko
niektóre z nich.

Bernadeta Hordejuk, przewodnicząca sejmiku województwa
warmińsko-mazurskiego

Z lotniskiem współpracują
największe ﬁrmy regionalne, krajowe i światowe, jak
choćby: Michelin, Egger, czy
Lotos. Port regionalny otworzył szkołę dla pilotów oraz
współpracuje z wojskiem,
m.in. przy transporcie wojsk
NATO. Lotnisko Olsztyn
Mazury zostało wyróżnione
jako lider przyrostu liczby pasażerów w polskich
lotniskach
regionalnych
w pierwszym półroczu 2019
roku, w grupie portów obsługujących poniżej 1 mln
pasażerów rocznie. Kilka
tygodni temu Port Lotniczy
Olsztyn-Mazury przywitał
i uhonorował 400-tysięcznego pasażera, korzystającego
z lotniska.

scy radni głosowali za przyjęciem informacji, to też
o czymś świadczy – mówi
Przewodnicząca Sejmiku
Województwa, Bernadeta
Hordejuk.

Bernadeta Hordejuk E-mail: bernadeta.hordejuk@warmia.mazury.
pl. Zapraszamy także na profil facebookowy: https://www.facebook.
com/bernadetahordejuk/.

P

ołożone w sercu regionu lotnisko to
nowoczesny, międzynarodowy port z pełną infrastrukturą przygotowaną
do obsługi samolotów pasażerskich poruszających się
zarówno w trybie rejsowym,
jak i czarterowym. Obecnie
z regionalnego lotniska możemy się dostać do Wielkiej
Brytanii (Londyn - Luton
i Stansted), Niemiec (Dortmund, Kolonia, Brema)
oraz na południe Polski do Krakowa. Do tego dochodzą połączenia czarterowe i sezonowe do Burgas
w Bułgarii oraz na Ukrainę
- do Lwowa.

Port lotniczy Olsztyn-Mazury wciąż rozwija siatkę połączeń
- Podsiadanie lotniska
regionalnego to duża odpowiedzialność, ale także
pewien komfort. Historia
lotniska pokazuje, że decyzja o jego budowie nie była

prosta, jednak już teraz,
po tych kilku pierwszych
latach funkcjonowania regionalnego portu możemy
jasno stwierdzić, że była
to decyzja słuszna, o czym

świadczy rozwój lotniska
i jego sukcesy. Na ostatniej sesji sejmiku mieliśmy
okazję przyjąć i wysłuchać
informacji na temat funkcjonowania lotniska. Wszy-

Oddolna inicjatywa pomogła uratować ludzkie życie

W
Mateusz Szauer
Kiedy na początku września br.
wspólnie z Lubawskim Stowarzyszeniem Inicjatyw Społecznych
oraz Przedszkolami Niepublicznymi Bajkolandia i Smerfolandia
oddawaliśmy do użytku pierwszy
w Lubawie ogólnodostępny defibrylator AED, nikt nie spodziewał
się, że w tak krótkim czasie okaże
się jak bardzo był potrzebny
w naszym mieście.

ubiegłą sobotę, 23
listopada, podczas
festynu rodzinnego
zorganizowanego przez lubawską szkołę podstawową na terenie hali sportowej przy ul. św.
Barbary, doszło do dramatycznych wydarzeń. Gdy zakończono rodzinną konkurencję
przeciągania liny, jeden z ojców
biorących udział w zabawie nagle upadł. Jak się okazało 38-latek doznał rozległego zawału,
który natychmiast odebrał mu
przytomność, zatrzymał oddech
i krążenie. Niestety zespołu ratowniczo-medycznego nie było
na miejscu w Lubawie, więc do
udzielania pierwszej pomocy
mężczyźnie natychmiast przystąpili nauczyciele oraz rodzice
na czele z Grzegorzem Kowalkowskim, emerytowanym policjantem, a obecnie właścicielem
niepublicznego przedszkola, na
którego frontowej ścianie zamontowany został wspomniany
deﬁbrylator. Zachował on zim-

ną krew i podjął resuscytację,
jednocześnie wydając polecenie, aby jak najszybciej dostarczyć deﬁbrylator znajdujący się
przy ul. Rzepnikowskiego. Inny
z rodziców w błyskawicznym
czasie dostarczył na miejsce
urządzenie, bez którego, jak
się okazało, uratowanie życia
mężczyzny mogło okazać się
niemożliwe. Dopiero po drugim impulsie elektrycznym
z urządzenia akcja serca poszkodowanego wróciła. Gdy
karetka dowiozła go do szpitala
był przytomny i kontaktowy. Za
pośrednictwem sieci społecznościowej dziękował za udzieloną
pomoc i uratowanie życia. Oby
wspólnie z żoną oraz trójką
dzieci mógł w spokoju i zdrowiu
zasiąść przy świątecznym stole.
Bohaterska postawa
mieszkańców
Brawa i gratulacje za godną naśladowania, bohaterską postawę dla Grzegorza

Kowalkowskiego, Sebastiana
Podlińskiego, Romana Gancarza, obecnej na miejscu
pielęgniarki oraz pozostałych
rodziców i nauczycieli, którzy
zachowali zimną krew i przyczynili się do uratowania
ludzkiego życia. To wydarzenie pokazuje dobitnie, że
deﬁbrylator AED naprawdę
ratuje życie. Warto również
podkreślić jak istotne jest,
aby tego typu urządzenia
montować na zewnątrz budynków, by w razie zagrożenia mogły być w każdej chwili
dostępne dla mieszkańców.
Przypomnijmy, że ten
pierwszy w Lubawie ogólnodostępny defibrylator
AED, niezbędny do ratowania życia w przypadku
nagłego zatrzymania krążenia, to efekt typowo oddolnej inicjatywy i projektu
„Bezpieczne Serce Powiatu” zrealizowanego przez
Lubawskie Stowarzysze-

Nikt z obecnych podczas uroczystego oddania do użytku defibrylatora
nie spodziewał się, że w tak krótkim czasie to urządzenie okaże się
niezbędne do uratowania życia
nie Inicjatyw Społecznych
wspólnie z Przedszkolami
Niepublicznymi Smerfolandia i Bajkolandia, dzięki
wsparciu Funduszu Inicjatyw Obywatelskich WML
III. Szkolenia z obsługi tego
urządzenia przeprowadzone
były w formie wolontariatu
przez Strażaków z Ochotniczej Straży Pożarnej
w Rożentalu, którzy zadbali o to, aby jak największa
liczba osób potrafiła z tego

urządzenia korzystać. Koszt
całkowity zakupu i montażu
defibrylatora - ok. 7 500 zł
- jest niewielki, biorąc pod
uwagę fakt, że pomaga on
w ratowaniu ludzkiego życia. Najwyższy czas, aby
tego typu urządzenia pojawiły się także na publicznych budynkach w innych
częściach miasta. W razie
potrzeby stowarzyszenie
służy pomocą.
Mateusz Szauer
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POMERANIA SKOŃCZYŁA 35 LAT !
Ten piękny jubileusz swoją obecnością zaszczycili: przewodnicząca sejmiku Bernadeta Hordejuk, Starosta Iławski
Bartosz Bielawski, zastępca dyrektora Departamentu Rozwoju
Obszarów Wiejskich i Rolnictwa Urzędu Marszałkowskiego
Bogdan Bartnicki, zastępca wójta Gminy Iława Andrzej
Brach, radni Rady Miejskiej Kisielic z przewodniczącym Jarosławem Zaborowskim, dyrektorzy szkół z terenu Gminy Kisielice, zaprzyjaźnieni artyści z Cygan i Kwidzyna oraz sympatycy
zespołu. Po części oﬁcjalnej goście złożyli serdeczne życzenia
i kwiaty na ręce liderki zespołu Haliny Gniadek. Co charakterystyczne, to niesłabnący zapał i energia członków grupy.
Przemawiający goście zgodnie życzyli zespołowi kolejnych 35
lat tak pięknej działalności.

Z tej okazji Gabriel Starbała w rozmowie z nami przedstawił
krótki rys historyczny zespołu.
- Kiedy i w jakich okolicznościach Pomerania zaczęła swoją
działalność artystyczną?
Zespół ludowy Pomerania swoją działalność oﬁcjalnie rozpoczął podczas Wojewódzkiego Przeglądu Dorobku Artystycznego Wsi w Suszu, było to w 1984 roku, jednakże już
jesienią 1983 roku na dożynkach wiejskich w Butowie grupa
pań z kisielickiego Koła Gospodyń Wiejskich zachwyciła publiczność swoimi utworami. Wielkie wzruszenie wywołała
pieśń patriotyczna „Ziemio Kisielicka”.

BURMISTRZ MIESZKAŃCOM

- Grupa Pań z kisielickiego KGW zainicjowała działalność
zespołu, wiadomo kto dokładnie?
Założycielkami zespołu były panie Halina Gniadek i Irena
Piekarek, autorki tekstu „Ziemio Kisielicka”. W pierwszych
latach działalności w zespole śpiewało 18 pań. W ówczesnym
czasie było to wielkie przedsięwzięcie kulturalne, gdyż przez
wiele lat nie funkcjonował w Gminie żaden zespół. Działalność kulturalna skupiała się praktycznie w szkołach zwłaszcza
w Zespole Szkół Rolniczych.
- Początki bywają trudne jednak Pomerania swój „start” może
zaliczyć do bardzo udanych…
Można powiedzieć, że tak właśnie było. W 1984 roku zespół
zaznaczył swoją obecność w województwie elbląskim. Pomerania została wyróżniona na XV Wojewódzkich Prezentacjach
Zespołów Wiejskich w Sztumie, a rok później zespół wystąpił
w telewizyjnym „Śniadaniu Wielkanocnym”. Tu muszę również
muszę wspomnieć o tym, iż w pierwszych latach działalności zespół wspierany był przez Spółdzielnię Kółek Rolniczych w Kisielicach, szczególnie przez dyrektora Rudolfa Dumkiewicza
i wicedyrektora Waldemara Szczekało oraz Urszulę Ulatowską
z Rejonowego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Suszu. Bardzo pomocne w rozwoju były osoby z Wojewódzkiego Związku
Kółek i Organizacji Rolniczych, wymienię tu panią Bernadetę
Borowiak – organizatorkę szkolenia w Opaleniu, na którym
instruktorzy Eligiusz Kozłowski i Jerzy Laskowski uczyli Panie
śpiewu i sposobu poruszania się na scenie.

ŻYCIE POWIATU IŁAWSKIEGO

- Takie zaangażowanie musiało przynieść efekty, czy faktycznie
tak było?
Tak, to prawda, kolejne lata to w dalszym ciągu praca nad
repertuarem i starannością wykonania scenicznego. Efektem
ciężkiej pracy było zdobycie I miejsca i dwóch najważniejszych nagród w Elblągu na przeglądzie zespołów działających
przy Klubach Seniora, było to w 1987 roku. Kolejny sukces
to rok 2008 - zespół wystąpił w Rozgłośni Polskiego Radia
w Olsztynie.
- 35 lat to szmat czasu spośród Pań, które rozpoczynały działalność zespołu niektórych nie ma już wśród nas, co zostało
zauważone podczas jubileuszu i uczczono ich nieobecność
symboliczną minutą ciszy. Kto do tej pory śpiewa w zespole?
Osobami, które najdłużej śpiewały lub śpiewają jeszcze
w zespole są panie: Halina Gniadek, Waleria Kułakowska,
Renata Wiśniewska, Janina Gołębiewska, Irena Gołkowska,
Zoﬁa Mierzejewska, Helena Łubek, Regina Kurkiewicz, Helena Huzarska, Julia Skwara, Małgorzata Sobczak, Bogumiła
Kowalkowska oraz Pan Henryk Fanslau. Obecnie w zespole
śpiewają: Halina Gniadek – kierownik zespołu, Filomena
Bigda, Danuta Kruszyńska, Małgorzata Sobczak, Hanna
Piotrowicz, Grażyna Osiecka oraz Gabriel Starbała.
- Zespół Pomerania występuje na uroczystościach gminnych
oraz uczestniczy w przeglądach zespołów ludowych i biesiadnych na terenie powiatu iławskiego, m.in. w Szałkowie, Suszu,
Tynwałdzie. Reprezentuje naszą Gminę również na terenie województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Grunwaldzie,
zapraszany jest również do Starego Pola, Kwidzyna, Cygan, a to
już województwo pomorskie. Czy w chwili obecnej możecie
liczyć na wsparcie ze strony kisielickiego samorządu?
Przez wszystkie lata zespół wspomagany był przez gminne władze samorządowe. W ostatnich latach bardzo dobrze
układa się współpraca z Burmistrzem Kisielic Rafałem Ryszczukiem. Nieocenione wsparcie dostajemy ze strony Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Kisielicach. Zawsze też
możemy liczyć na pomoc ze strony urzędu.
Za to wszystko serdecznie dziękujemy.
NIEMAL 2,5 KILOMETRA NOWEGO ASFALTU NA ZNISZCZONEJ
DRODZE DO KRZYWKI
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OBCHODY NARODOWEGO ŚWIĘTA NIEPODLEGŁOŚCI W GMINIE
KISIELICE

Z inicjatywy Zakładu Karnego w Kwidzynie, który zaoferował przeprowadzenie prac porządkowych poniemieckich
cmentarzy wyznaniowych, usytuowanych na terenie gminy
Kisielice, 29 października br. w Jędrychowie, grupa 20 osadzonych z tego zakładu pod opieką 3 wychowawców, prowadziła prace porządkowe na terenie mieszczącego się tam
byłego cmentarza ewangelickiego. Do prac porządkowych
przyłączyli się także druhowie miejscowej OSP oraz sołtys
wsi. Prace były wykonywane tak sprawnie i z tak wielkim zaangażowaniem, że wszystkim uczestnikom należą się słowa
uznania. Po usunięciu zakrzaczenia oraz uporządkowaniu
nagrobków stary cmentarz odzyskał należny mu wygląd.
Przed dniem Wszystkich Świętych był to także gest wyrażający
szacunek społeczności dla zapomnianych grobów zmarłych
dawnych mieszkańców tej wsi. Zakres prac został wcześniej
zaopiniowany przez Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków
Delegaturę w Elblągu.
20 LAT DZIAŁALNOŚCI ARTYSTYCZNEJ ZESPOŁU MIRANA

8 listopada w sali gimnastycznej kisielickiego Zespołu Szkół
odbyła się akademia poświęcona 101. rocznicy odzyskania przez
Polskę niepodległości. Podczas swojego przemówienia nawiązałem do wolności jako najwyższej wartości w życiu każdego
człowieka. Następnie uczniowie kisielickiego Zespołu Szkół
przedstawili patriotyczny program słowno-muzyczny, pt. „Gdyby nie oni…”, po którym zgromadzona publiczność wysłuchała
utworów muzycznych w wykonaniu Patrycji Ogórek, Romana
Adamskiego i Mariusza Gołębiowskiego. Uczniów do występu przygotowali: Marek Grzonkowski, Anna Jasińska i Beata
Rutkowska. W sobotę 10 listopada odbył się Niepodległościowy
Turniej Piłki Nożnej na Orliku. 11 listopada o godzinie 18.00
wspólnie z mieszkańcami Gminy Kisielice uczestniczyłem
w Mszy Świętej w intencji Ojczyzny, która odbyła się w kościele
pw. Matki Bożej Królowej Świata w Kisielicach.
UPORZĄDKOWALI ZAPOMNIANE GROBY
NA DAWNYM EWANGELICKIM CMENTARZU

Remont nawierzchni jezdni w ciągu drogi gminnej Sobiewola – Krzywka jest już zakończony. Wykonanie nowej nawierzchni tej drogi wygrała ﬁrma COLAS Polska Sp. z o.o.
Prace polegały na mechanicznym oczyszczeniu nawierzchni
oraz wykonaniu nawierzchni ścieralnej z mieszanek mineralno – bitumicznych. Połowę wartości inwestycji pokryły Lasy
Państwowe.

GMINA KISIELICE

W sobotę 9 listopada w kisielickiej Arkadii miała miejsce
uroczystość jubileuszu 20-lecia Zespołu „MIRANA”. Grupa
funkcjonuje przy Ochotniczej Straży Pożarnej w Kisielicach,
jej opiekunem artystycznym jest Jan Kawicki a kierownikiem zespołu jest Renata Gołembiewska. Zespół wspiera
Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Kisielicach. Grupa
wokalna w ciągu tych dwudziestu lat brała udział w wielu
przeglądach, festiwalach, spotkaniach, galach, otrzymując
liczne nagrody i wyróżnienia. „Mirana” zapisała się złotymi
zgłoskami, a właściwie nutkami, w życiu społecznym gminy.
Wręczając upominek życzyłem w imieniu swoim, jak również
mieszkańców naszej Gminy, by kolejne lata działalności obﬁtowały w kolejne sukcesy.
Rafał Ryszczuk - Burmistrz Kisielic,
tel. 791 085 405; e-mail: rafalryszczuk@interia.pl
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Centrum Zdrowia Psychicznego to oczko
w głowie samorządu Powiatu Iławskiego
O

prócz lekarzy specjalistów psychiatrii
zatrudnieni są psychologowie oraz terapeuci.
Pacjenci zapewnione mają
także konsultacje lekarzy innych specjalności, np. internisty, neurologa czy chirurga.
Centrum Zdrowia Psychicznego to oczko w głowie samorządu Powiatu Iławskiego
i dyrekcji Powiatowego Szpitala im. Wł. Biegańskiego
w Iławie. Jeszcze 2 lata temu
na łamach Życia Powiatu
Iławskiego informowaliśmy
o trwającym remoncie pawilonu psychiatrycznego, który
zakończył się w 2018 roku.
To była ogromna inwestycja,
o wartości ponad 5 milionów
złotych, z czego ponad 3 miliony pozyskane zostały ze
środków unijnych. Przypomnijmy, w 2015 roku oddano
do użytku wyremontowany
Oddział Terapii Uzależniania
od Alkoholu, która to inwestycja rozpoczęła tworzenie
przy szpitalu Centrum Zdrowia Psychicznego. Remont
pawilonu psychiatrycznego
był końcowym etapem tego
projektu, który dziś świeci
pełnym blaskiem i jest w pełni
do dyspozycji pacjentów.
Rozmowa z lek. Anną Betley-Dudą, koordynatorem
oddziału, lekarzem specjalistą
psychiatrą i seksuologiem.
Zaburzenia i choroby
psychiczne dotykają coraz
większej liczby osób. Szacuje
się, że kryzysów psychicznych
doświadcza w Polsce około

Fot. M. Rogatty

Oddziały Psychiatryczne Powiatowego Szpitala im. Wł. Biegańskiego w Iławie istnieją już ponad
30 lat, zmieniając w tym czasie
swoje oblicze, metody leczenia,
zakres oferowanych usług. Łącznie
dysponują 52 łóżkami przeznaczonymi dla pacjentów powyżej
18-tego roku życia, zapewniając
całodobową opiekę psychiatryczną
z pełną diagnostyką zaburzeń
psychicznych.

Część personelu Oddziałów Psychiatrycznych Powiatowego Szpitala im. Wł. Biegańskiego w Iławie. Od
lewej - Maria Puchniarz - terapeuta zajęciowy, Renata Kozłowska – pielęgniarka, Gabriela Jackowska z-ca pielęgniarki oddziałowej, Mateusz Czarnota – ratownik, lek. med. Anna Betley - Duda - koordynator
oddziału psychiatrycznego, Małgorzata Matej - terapeuta zajęciowy
30 procent społeczeństwa.
O tym, że w sytuacji kryzysu
psychicznego można otrzymać
pomoc i gdzie jej szukać wie
nadal niewiele osób… Zgadza
się pani z tym stwierdzeniem?
- Zgadzam się ze stwierdzeniem, że coraz więcej osób
zmaga się z zaburzeniami
psychicznymi, kryzysami tej
natury, i jest to znak naszych
czasów. Jestem już długo w zawodzie i mogę powiedzieć, że
kiedyś świat był spokojniejszy,
a już na pewno nie było kolejek do psychiatry, które dziś
są. Nasze czasy w tym zakresie
mają też dobre strony. Myślę
o roli internetu, która jest niebagatelna. Korzystamy z jego
dobrodziejstw, kiedy czujemy,
że coś złego się z nami dzieje,
czytamy, szukamy informacji. W wielu przypadkach ta
wiedza jest bardzo przydatna,
jeśli nie w leczeniu to choćby
w uświadomieniu sobie problemu i konieczności skonsultowania go.
Czy pacjentami psychiatrii są
ludzie w podeszłym wieku czy
raczej młodzi?
- Częściej są to osoby młode.
Co niepokojące, jest wielu pacjentów, którzy poza problemem psychicznym mają inne
choroby, takie jak cukrzyca,

miażdżyca itd. Są w naszym
oddziale konsultowane ze specjalistami z innych oddziałów,
bywa, że leczenie jest prowadzone kilkutorowo. Kiedyś takich sytuacji było mniej. Ale
sporo jest także przypadków
chorób dotykających osoby
starsze, najczęściej jest to tzw.
zespół otępienny i depresja.
Czym charakteryzuje się
zespół otępienny, co powinno
zaniepokoić rodzinę osoby starszej?
- Na pewno kłopoty z pamięcią, osłabienie funkcji
intelektualnych i obniżony
krytycyzm wobec siebie.
Bywa, że zespół otępienny
jest mylony z depresją, która ma podobne objawy, ale
są one płytsze, przejściowe.
Wystarczy jedno spotkanie
z psychiatrą i można szybko
wykluczyć jedno lub drugie
zaburzenie. Depresja jest
o tyle szczęśliwsza, że jest
skutecznie leczona i chory
wraca do normalnego funkcjonowania. Z otępieniem
jest gorzej, bardzo trudno
jest przywrócić coś co przez
lata było zaniedbywane, mówię tu o funkcjach mózgu.
Lekami można jedynie powstrzymywać dalszy rozwój
choroby, ale nie cofnąć. Pa-

miętam przypadek pacjenta
już w bardzo podeszłym
wieku, który był przekonany, że małżonka go zdradza
i postanowił wykłuć sobie
oczy, żeby tego nie oglądać.
To oczywiście przypadek dość
drastyczny, ale jest do opanowania w psychiatrii…
Czy otępieniu można zapobiegać?
- Oczywiście. Zapobiegamy
tej chorobie przez całe życie,
tak naprawdę. Kondycja intelektualna i dbanie o jej ciągłą
aktywność jest bardzo ważna.
Podobnie jak aktywność ﬁzyczna. Bezruch w tych sferach
powoduje otępienie w wieku
podeszłym. Co się zaleca? Różnorodną aktywność umysłową, nie ukierunkowaną tylko
w jedną stronę. Krzyżówki owszem, ale nie wyłącznie. Nauka
języka, obsługi komputera,
czytanie książek. Chodzi o to,
by zmieniać obszar aktywności i by mózg wykonywał pracę.
Te zabiegi muszą iść w parze
z aktywnością ﬁzyczną, jakąkolwiek.
Pacjent z zaburzeniami psychicznymi zazwyczaj najpierw
odbywa wizytę u psychiatry,
jest diagnozowany, otrzymuje
leki i funkcjonuje lub trafia
na oddział….

- To byłaby sytuacja idealna. Nie zawsze to jednak
przebiega w taki sposób.
Owszem są pacjenci, którzy
zaniepokojeni swoim stanem,
swoimi myślami zwracają
się do psychiatry. Większość
przypadków to jednak inny
rodzaj pacjentów, którzy odbywają wizytę u psychiatry,
by coś „załatwić”. Pamiętam
jednego z nich, który potrzebował zaświadczenia od psychiatry, by otrzymać prawo
jazdy. Ktoś już na tym etapie
uznał, że jest to zaświadczenie potrzebne. To był człowiek bardzo chory, który
potrzebował hospitalizacji.
Tłumaczę wówczas takiej
osobie, że bez obserwacji
nie ma mowy o wydaniu takiego dokumentu. Opuszcza
gabinet delikatnie mówiąc
rozczarowany. Ten konkretny pacjent traﬁł w końca do
naszego oddziału i po pobycie
zażądał zaświadczenia, gdyż
mu obiecałam.
Najczęstszą przyczyną pobytu
w oddziałach psychiatrycznych szpitala są zespoły zależności alkoholowej, schizofrenia, nerwice i depresje. Które
z tych chorób dominują?
- Dominują schizofrenie i zespoły zależności alkoholowej.
Nerwice i depresje rzadko są
hospitalizowane, bo nie ma
takiej potrzeby. Leki, psychoterapia plus zaangażowanie
pacjenta zazwyczaj są wystarczające. W szpitalu przebywają najczęściej pacjenci z zaburzeniami psychotycznymi, to
schizofrenia, choroba afektywna dwubiegunowa oraz
z zaburzeniami świadomości
spowodowanymi uzależnieniem od alkoholu. W zasadzie
wszystkim chorobom i zaburzeniom psychicznym mogą
towarzyszyć lęki.
A co z zaburzeniami osobowości, czy są leczone w naszym oddziale?
- Zaburzanie osobowości
leczą wyspecjalizowani w tej
dziedzinie psychiatrzy przy
współpracy z psychologami.

To leczenie, które trwa długo
i wymaga ogromnej woli pacjenta. Zaburzeń osobowości
nie można cofnąć, można nauczyć się z nimi żyć i minimalizować ich skutki.
Jest pani specjalistą psychiatrii ale i seksuologii. Czy wielu
jest pacjentów z zaburzeniami
seksualnymi, dewiacjami. Czy
są oni leczeni i hospitalizowani w naszych placówkach?
- Nie są, ponieważ NFZ nie
refunduje takiego leczenia. Na
pewno jest takich pacjentów
znacznie więcej, niż się zgłasza (do prywatnego gabinetu).
Wielu z nich szkoda zachodu
i pieniędzy, także na leki które są drogie, na coś z czym od
biedy można żyć. Ale też bywa,
że odbieram telefon od mężczyzny, który chce wizyty natychmiast i okazuje się, że miał
świeżo jeden raz kłopot z erekcją i jest przerażony. A taki kłopot może się zdarzyć zupełnie
zdrowemu mężczyźnie.
Kiedy pojawiają się przesłanki, że pacjent powinien być
hospitalizowany?
- Kiedy nie skutkuje leczenie ambulatoryjne, choroba
nie chce się cofnąć lub stan
pacjenta się pogarsza. Kiedy
stanowi on niebezpieczeństwo dla samego siebie lub
dla otoczenia. To są podstawowe przesłanki.
Bywa, że przebieg choroby
jest nagły i dynamiczny. Czy
w takiej sytuacji pacjent trafia
prosto do oddziału?
- Traﬁają do nas pacjenci po
incydentach nagłych, kiedy np.
po alkoholu lub innych środkach psychoaktywnych robią
coś co stanowi bezpośrednie
zagrożenie dla niego samego
lub otoczenia. I w tym miejscu dochodzimy do tematu
dość drażliwego, mianowicie,
czy oddział psychiatryczny
jest odpowiednim miejscem
dla takich pacjentów… Nie
jesteśmy w stanie przeprowadzić badania z taka osobą,
musimy czekać aż się uspokoi,
wytrzeźwieje. W sytuacjach
skrajnych jest przypięty do łóż-

ka pasami. Bardzo rzadko okazuje się, że jest to osoba chora
psychicznie, najczęściej mamy
do czynienia z incydentalną
niedyspozycją spowodowaną
alkoholem i narkotykami. Do
oddziału wracają też pacjenci, którzy z jakichś przyczyn
przestają brać leki a chorują
np. na schizofrenie. To efekt
nieregularności.
Proszę nieco rozwinąć watek
zespołów zależności alkoholowej, które są tak częste.
Poza tym często w filmach
i literaturze pojawiają się
wątki alkoholizmu, które nie
raz wprawiają w osłupienie,
przerażają…
- Oczywiście jest sporo pacjentów, którzy traﬁają do nas
z tzw. zespołem odstawiennym,
z nasilonymi objawami. Jeśli
ogranicza się to do objawów
somatycznych to problemu
poważnego jeszcze nie ma. Jeśli jednak przeradza się w psychozę alkoholową, to konieczna
jest hospitalizacja. Zespół odstawienny powstaje w wyniku
nadużywania alkoholu, zwykle
po wielu latach trwania w nałogu, choć to sprawa indywidualna. Pojawia się w ciągu 2-4
dni po odstawieniu alkoholu
i występuje w kilku odmianach. Najczęstsze i najniebezpieczniejsze jest majaczenie
alkoholowe tzw. delirium. Pacjent ma urojenia, zaburzoną
świadomość, nie wie gdzie się
znajduje i co się z nim dzieje,
bywa agresywny, towarzyszą
temu drgawki. Pojawiają się
halucynacje, omamy słuchowe i wzrokowe – białe myszki,
insekty. Majaczenia to ostry
przebieg zespołów zależności
alkoholowej. Jest również
znany tzw. zespół Otella (paranoja alkoholowa) – psychoza dotykająca uzależnionych od
alkoholu mężczyzn (w pewnych
przypadkach dotyka również
kobiet). Przejawia się nadmierną, chorobliwą zazdrością
wynikającą z paranoicznego
urojenia o rzekomej zdradzie
partnerki. W skrajnych przypadkach mamy do czynienia
z psychozą Korsakowa – dla
tej odmiany psychozy alkoholowej charakterystyczne są
problemy z pamięcią. Chory
ma „dziury w pamięci”, następuje utrata wielu wspomnień,
które wypełniane są zmyślonymi historiami, konfabulacjami.
Wszystkie te zespoły chorobowe są poważnymi zaburzeniami psychicznymi i są bardzo
niebezpieczne dla pacjenta,

zagrażają jego życiu i zdrowiu,
dlatego konieczna jest hospitalizacja. 20 procent tych zaburzeń kończy się niestety śmiercią pacjenta. Trzeba pamiętać,
że alkohol uszkadza wiele organów - wątrobę, trzustkę i mózg.
Przypominam sobie, że będąc
jeszcze studentką, robiliśmy
sekcje zwłok alkoholika i kiedy
otworzyliśmy czaszkę, to buchnął w nas swąd alkoholu i jego
opary. To było doświadczenie,
które dobrze zapamiętaliśmy.
Zatem alkohol rozprzestrzenia się w całym organizmie i jest
szalenie szkodliwy.
Czy po takim leczeniu, przy założeniu że pacjent zachowuje
abstynencję, można normalnie
funkcjonować, pracować,
zajmować się rodziną?
- Jeśli pacjent przejdzie
pomyślnie leczenie w naszym oddziale, zachowuje
abstynencję – najlepiej jeśli
od razu z naszego oddziału
traﬁa do oddziału odwykowego, jest szansa na powrót
do normalnego życia. Po leczeniu szpitalnym powinien
aktywnie uczestniczyć w mityngach Anonimowych Alkoholików (AA) i pojawiać się
w poradni odwykowej, żeby
jego stan był monitorowany
i żeby terapia trwała, najlepiej indywidualna. Wszystkie
te usługi gwarantujemy w ramach NFZ.
Które z tych chorób wymagają
najdłuższej hospitalizacji
i dlaczego?
- Czas pobytu pacjenta w oddziale jest określony w kontrakcie z NFZ-tem. Każdy przypadek chorobowy pacjenta
jest traktowany indywidualnie,
może to być sześć tygodni,
a mogą być 3-4 miesiące. Nie
ma reguł i nie ma też gwarancji, że w danym czasie pacjent
jest gotów zakończyć leczenie.
Jest u nas tyle czasu, ile jest to
konieczne.
Czy leczenie w oddziale
jest dobrowolne?
- Leczenie w naszym oddziale
jest dobrowolne, ale oczywiście są przypadki, kiedy osoba
jest kierowana do oddziału
decyzją sądu.
Jak przebiega dzień w oddziale?
- Po pobudce zapraszamy
wszystkich pacjentów na gimnastykę, co jest dobrowolne.
Po ćwiczeniach jest śniadanie,
przyjęcie leków (co też bywa
problemowe, bo czasem pacjenci stosują różne zabiegi,
by ich nie połknąć) i tradycyjny obchód. To ważny moment

dnia z tego względu, że bywa
jedynym kiedy lekarze skupiają całą swoją uwagę na pacjencie – jest rozmowa o tym
jak się czuje, jakie ma obawy,
lęki i jak w najbliższym czasie
będzie przebiegać jego leczenie. Potem są przeróżne zajęcia terapeutyczne, rozmowy
o życiu, o przyszłości, analiza
przeszłości. Odbywają się one
w pracowniach terapii, gdzie
przy okazji wykonywania czasem przepięknych rzeczy, jest
po prostu rozmowa z terapeutami, psychologami. To się
dzieje jakby przy okazji, przy
wspólnej pracy. W oddziale
pojawia się też zaprzyjaźniony
z nami ksiądz grekokatolicki,
który zagospodarowuje tę duchową sferę życia pacjentów.
Jest bardzo lubiany i szanowany. Odwiedziny są codziennie.
Na pewnych etapach leczenia
pacjenci wychodzą sobie na
krótką przepustkę, do sklepu
np. po kawę, papierosy, czy coś
słodkiego. Bywa, że przepustki są dłuższe – oczywiście wyłącznie w przypadku pełnego
zaufania i gwarancji przyjmowania leków (otrzymują torebki z lekami na każdy dzień).
Odczarowała pani nieco oddział, który na pewno w wielu
osobach budzi niepokój…
- Pobyt w naszym oddziale
nie jest żadną tragedią życiową, to oddział jak każdy inny.
Jest po remoncie, co także
sprzyja psychice pacjentów
– jest po prostu ładnie i przyjemnie. Zagospodarowana
jest okolica – patio, ale także
miejsce bardziej intymne, za
budynkiem, gdzie jest miejsce
na ognisko, biesiadowanie –
nazywamy je Ciechocinkiem.
Co dzieje się z pacjentem po
leczeniu szpitalnym, czy jego
stan zdrowia jest monitorowany?
- Pacjent otrzymuje od nas
Kartę Informacyjną (z diagnozą, przebiegiem choroby
i leczeniem) i kierowany jest do
przyszpitalnej Poradni Zdrowia Psychicznego i tam jego
stan zdrowia jest monitorowany. Do dyspozycji jest także
Dzienny Oddział Psychiatryczny, który jest przeznaczony dla
pacjentów nie wymagających
hospitalizacji w oddziale całodobowym. Ważna informacja! Pacjentami Dziennego
Oddziału Psychiatrycznego
nie mogą być osoby z chorobą
alkoholową i osoby z upośledzeniem intelektualnym.
www.powiat-ilawski.pl (M. Rogatty)
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STATYSTYKI – PAŹDZIERNIK 2019
*** Liczby leczonych na oddziałach:
Oddział Chorób Wewnętrznych – ponad 130
Oddział Pediatryczny – ponad 90
Oddział Chirurgii Ogólnej – około 120
Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej – ponad 100
Oddział Ginekologiczno-Położniczy z Pododdziałem Neonatologicznym
– prawie 300
Oddział Neurologiczny – ponad 70
Oddział Udarowy – ponad 40
Oddział Psychiatrii – ponad 70
Oddział Terapii Uzależnienia od Alkoholu – około 50
Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii – około 11
Oddział Rehabilitacyjny z Pododdziałem Rehabilitacji Neurologicznej –
około 40
Oddział Rehabilitacji Kardiologicznej – około 13
Oddział Okulistyczny Jednego Dnia – ponad 70
Szpitalny Oddział Ratunkowy (SOR) – ponad 920.
*** ZABIEGI – PAŹDZIERNIK 2019:
Zabiegi operacyjne – ponad 180
Porody ogółem – około 60
Endoprotezy – ponad 20
Zabiegi endoskopowe (gastroskopia i kolonoskopia) – ponad 400
Zespoły Ratownictwa Medycznego – zespoły podstawowe (ponad 530) i
specjalistyczny S (prawie 180).
Nocna i Świąteczna Opieka Zdrowotna (Ambulatorium) – ponad 1130.
*** PORADNIE – PAŹDZIERNIK 2019 (wizyty):
Neurologiczna – ponad 200
Gruźlicy i Chorób Płuc – prawie 170
Ginekologiczna – około 970
Chirurgii Ogólnej – ponad 520
Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej – ponad 1340
Preluksacyjna – ponad 100
Okulistyczna – ponad 220
Laryngologiczna – ponad 470
Logopedyczna – prawie 70
Urologiczna – około 350
Poradnia Zdrowia Psychicznego – około 370
Terapii Uzależnień od Alkoholu – około 180
Paliatywna – ponad 90
Hospicja Domowe – około 16
Poradnia Rehabilitacyjna – ponad 60
Świadczenia Dzienne Psychiatryczne – około 18.
PERSONEL LEKARSKI: lek. med. Anna Betley-Duda, lek. med. Marek
Mełus oraz lekarze dyżurujący: lek. med. Wiktor Kowalski, lek. med.
Piotr Punda, lek. med. Anna Skiepko-Grigorjew, Waldemar Iwanowski,
Magdalena Więckiewicz-Okuniewska, Joachim Rudnicki
PERSONEL PIELĘGNIARSKI: Pielęgniarka Oddziałowa – Irena Rozmanowska
Pielęgniarki: Elżbieta Sajkowska, Bożena Semczuk, Elżbieta Kusz-Maślak, Marzanna Swatek, Agnieszka Modras, Renata Nietupska, Jolanta
Kolbusz, Renata Kozłowska, Beata Świątkowska, Krystyna Pieńczewska,
Anna Balenis, Bożena Rudnicka, Renata Górzyńska, Marta Świta, Maria
Kuczek, Gabriela Jackowska, Irena Kowalewska, Wioletta Matusewicz
Mateusz Czarnota – ratownik medyczny
Katarzyna Łuszczyńska – psycholog kliniczny
Janina Janikowska – psycholog kliniczny
Agnieszka Zambrzycka – psycholog
Ewa Majewska - psycholog
Kinga Milewska – psycholog
Małgorzata Matej – terapeuta zajęciowy
Beata Komacka- terapeuta zajęciowy
Monika Śliziewicz – pracownik socjalny
Elżbieta Gutkowska – sekretarka
KOORDYNATOR ODDZIAŁU: lek. med. Anna Betley-Duda, specjalista
psychiatrii i seksuologii
Z-ca koordynatora: lek. med. Marek Meus

Fot. pixabay.com

ŻYCIE POWIATU IŁAWSKIEGO

DIETA MAMY
Powiatowy szpital przystępuje do
pilotażowego programu „Standard szpitalnego żywienia kobiet
w ciąży i w okresie poporodowym
– Dieta Mamy”

P

owiatowy Szpital w Iławie w najbliższych
kilku tygodniach zamierza przystąpić do programu pilotażowego „Standard
szpitalnego żywienia kobiet
w ciąży i w okresie poporodowym – Dieta Mamy”. Program
dedykowany jest wszystkim
podmiotom leczniczym zainteresowanym objęciem specjalnym programem żywieniowym pacjentek ciężarnych.
W ramach programu Powiatowy Szpital w Iławie zapewni kobietom w ciąży i w okresie poporodowym:
— pięć posiłków dziennie
przygotowanych specjalnie
dla nich, sporządzanych na
podstawie zaleceń zatwierdzonych przez Instytut Żywności
i Żywienia,
— konsultacje dietetyczne,
— poradnictwo iedukację dotyczącą prawidłowego żywienia.
Podczas hospitalizacji Szpital
umożliwi kobietom kontakt
z dietetykiem, który przeprowadzi wywiad żywieniowy, omówi
i wyjaśni najważniejsze zasady
dotyczące żywienia kobiet w ciąży i kobiet karmiących, przekaże informacje o możliwości
uzyskania porad dietetycznych
w okresie poszpitalnym w Narodowym Centrum Edukacji
Żywieniowej prowadzonym
przez Instytut Żywności i Żywienia. Dietetyk odpowie także na pytania kobiet przesłane
drogą elektroniczną na adres
email: konsultacjadietetyczna@szpital.ilawa.pl w okresie
2 miesięcy po porodzie.
Szczegółowe
informacje
o terminie realizacji programu zostaną opublikowane
na stronie internetowej Powiatowego Szpitala w Iławie oraz facebooku Szpitala
niezwłocznie po podpisaniu
umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia.
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AKTUALNOŚCI Z GMINY IŁAWA
prawki tradycyjnie wręczali
Kierownik GOPS Ewelina
Tuchalska oraz Wójt Gminy
Iława Krzysztof Harmaciński.
W październiku z gminnego programu skorzystało 7
rodzin. Natomiast z w listopadzie było to aż 14 rodzin.
Serdecznie gratulujemy!

Na zdjęciu: Wójt Gminy Iława
Krzysztof Harmaciński oraz
właściciel Firmy „Lech-Bud”
Leszek Woźnowski
BUDOWA REMIZY OSP WE
FRANCISZKOWIE NA FINISZU
Już niedługo druhowie
z OSP we Franciszkowie będą
mogli korzystać z nowej remizy. Umowę na III etap jej
budowy 14 listopada podpisał
wójt Krzysztof Harmaciński.
Wykonawcą inwestycji będzie Konsorcjum „Budowanie
Domów”: „Lech-Bud” Leszek
Woźnowski & Firma Budowlana Sławomir Drzymalski.
W ramach umowy zostanie
zamontowana stolarka okienna
i drzwiowa, powstaną przyłącza wodno-kanalizacyjne oraz
elektryczne. Budynek zostanie
ocieplony wraz z wykonaniem
elewacji. Wewnątrz zostaną
wykonane prace wykończeniowe oraz instalacje sanitarne. Zagospodarowany zostanie
również teren. Powstaną chodniki, dojazdy oraz oświetlenie.
Wartość całego zadania
wyniesie 370 tysięcy złotych
i zostanie ono ukończone do
31 maja 2020 roku.
DROGA NOWA WIEŚ-KAMIEŃ
DUŻY JUŻ PRZEBUDOWANA
20 listopada br. dokonano
końcowego odbioru przebudowanej drogi gminnej Nowa
Wieś – Kamień Duży. Przebudowa drogi była konieczna ze
względu na jej zniszczenie
spowodowane zalaniem jej
nawierzchni przez wody jeziora Łabędź oraz rzeki Tynwałd.
Zdarzenie to wystąpiło jesienią 2017 r., a stan ten utrzymywał się do późnej wiosny 2018
r. - wówczas droga ta uległa
poważnemu zniszczeniu.
W ramach inwestycji wyko-

Przebudowana droga gminna Nowa Wieś – Kamień Duży
nano nową konstrukcję o nawierzchni z betonu asfaltowego
wraz z wymianą gruntu. Został
również podniesiona wysokość
jezdni w związku z wysokim
poziomem wód gruntowych.
Ponadto wykonano przebudowę istniejącego chodnika
z kostki betonowej, budowę
zjazdów z betonu asfaltowego
oraz przebudowę przepustu
drogowego. Celem inwestycji
jest zabezpieczenie drogi przed
zalewaniem i podmywaniem jej
nawierzchni w przyszłości oraz
usprawnienie swobodnego
i bezproblemowego przepływu
rzeki pod drogą.
Wykonawcą inwestycji była
Firma Handlowo-Usługowa
Wojciech Laskowski, a jej wartość wyniosła 1 949 758,37 zł.
brutto. Zadanie zostało doﬁnansowane ze środków rezerwy celowej budżetu państwa,
będącej w dyspozycji Ministra
Spraw Wewnętrznych i Administracji, przeznaczonej
na przeciwdziałanie skutkom
klęsk żywiołowych lub ich
usuwanie w wysokości 1 559
806,00 zł., co stanowi 80%
wartości kosztów zadania. Na
realizację zadania przeznaczono z własnych środków kwotę
389 952,37 zł. tj. 20% wartości kosztów zadania.
W najbliższą środę, 4 grudnia o godzinie 13.00 odbędzie
się uroczyste otwarcie przebudowanej drogi, na które serdecznie zapraszamy.
GMINA PRZEBUDUJE DROGI
W SZYMBARKU I GULBIU
Już niedługo mieszkańcy
Szymbarka oraz Gulbia będą
korzystać z wyremontowanych
kompleksowo dróg. Gmina
pozyskała na ten cel doﬁnan-

sowanie z Funduszu Dróg
Samorządowych w wysokości
70% wartości inwestycji.
W ramach zadań zostanie
przebudowana droga Gulb
– Wólka o długości 1814 m,
droga gminna wraz z chodnikiem w centrum Szymbarka
o długości 502 m oraz droga
gminna w Szymbarku o długości ponad 500 m.
Stosowne umowy z wykonawcami inwestycji podpisał
21 października oraz 4 listopada wójt gminy. Wartość
dwóch pierwszych zadań
wyniesie prawie 700 tysięcy
złotych, a ostatniego ponad
184 tysiące złotych. Termin
ukończenia wszystkich inwestycji ustalono na 31 lipca
przyszłego roku.
WRĘCZONO „WYPRAWKI
DLA MALUCHA”
23 października i 22 listopada br. po raz kolejny wręczone
zostały „Wyprawki dla malucha”. Wyprawka jest pomocą
rzeczową, którą otrzymują
mieszkańcy naszej gminy z tytułu urodzenia dziecka. Wy-

Na zdjęciu: Wójt Gminy Iława
Krzysztof Harmaciński oraz wykonawca inwestycji właściciel
Firmy „Mar-Dar” Marian Tompalski.

25-LECIE „MORAWY”
W niedzielę, 17 listopada
2019 r. zespół folkowy “Morawa” obchodził jubileusz
25-lecia istnienia. W pięknie udekorowanej sali gości
przywitała dyrektor GOK
Grażyna Piękos. Wśród zaproszonych gości byli przedstawiciele władz wojewódzkich i lokalnych: Marszałek
Województwa Warmińsko-Mazurskiego Gustaw Marek Brzezin, Przewodnicząca
Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego Bernadeta Hordejuk, w-ce Starosta
Powiatu Iławskiego Marek
Polański, Wójt Gminy Iława
Krzysztof Harmaciński, z-ca
wójta gminy Iława Andrzej
Brach, z-ca Burmistrza Miasta Iławy Dorota Kamińska,
Przewodniczący Rady Gminy
Roman Piotrkowski, dyrektorzy jednostek samorządowych
i szkół gminnych radni, sołtysi,
członkowie rodzin zmarłych
kolegów z zespołu „Morawa”,
przyjaciele i fani zespołu, osoby wspierające nasz Ośrodek
Kultury, członkowie zespołów
działających przy GOK i zaproszeni goście, a wśród nich
Alicja Gurzyńska z rodziną,
żona założyciela „Morawy”
Stefana Gurzyńskiego.
Po przywitaniu gości dyrektor GOK w asyście kolegów
z zespołu przedstawiła w formie prezentacji multimedialnej historię „Morawy”. Slajdy
zawierały fotograﬁe członków zespołu z koncertów
krajowych i zagranicznych,
którzy przez 25 lat pracowali na sukces artystyczny grupy. Wspomnianych zostało
wiele koncertów krajowych
i zagranicznych zespołu,
a także dorobek repertuarowy „Morawy”, zawierający
utwory różnojęzyczne: polskie, ukraińskie, rosyjskie,

Na zdjęciu rodzice wraz z dziećmi, Inspektor ds. świadczeń rodzinnych Edyta Brach, Kierownik GOPS Ewelina Tuchalska oraz Wójt
Gminy Iława Krzysztof Harmaciński (Wyprawki październikowe).

Na zdjęciu rodzice wraz z dziećmi, Inspektor ds. świadczeń rodzinnych Edyta Brach, Kierownik GOPS Ewelina Tuchalska oraz Wójt
Gminy Iława Krzysztof Harmaciński (Wyprawki listopadowe).
niemieckie,
francuskie,
a przede wszystkim czeskie,
od których wszystko się zaczęło. Nie zabrakło również
wspomnień o nieżyjących już
kolegach: Stefanie Gurzyńskim, Sławku Radziszewskim, Wojtku Ułanowskim
i Andrzeju Iwanowie.
W części oﬁcjalnej głos
zabrali wymienieni wyżej
przedstawiciele władz, którzy złożyli jubilatowi gratulacje z życzeniami zdrowia
i dalszej owocnej działalności
artystycznej i jednocześnie
wręczyli
okolicznościowe
upominki. Oprócz tego “Morawa” została uhonorowana
pamiątkowymi dyplomami,
statuetkami i kwiatami. Nie
zabrakło też wspaniałego tortu, toastu i tradycyjnego “Sto
lat”, które zaśpiewali wszyscy
obecni, po czym członkowie
“Morawy” wręczyli kwiaty
swoim małżonkom w podziękowaniu za wsparcie, a Pani
Alicja Gurzyńska otrzymała
bukiet pięknych, czerwonych
kwiatów. Następnie zespół
wykonał utwory z różnych
okresów swojego istnienia,

a także kompozycje nowe, co
zostało nagrodzone owacją na
stojąco i bisem.
Po koncercie goście zostali zaproszeni przez dyrektor
GOK na poczęstunek.
Zespół „Morawa” dziękuje
przybyłym gościom za obecność
w tak ważnym wydarzeniu, życzenia, kwiaty i miły nastrój.
ZŁOTE GODY
W GMINIE IŁAWA
W piątek, 22 października
w Urzędzie Gminy w Iławie
tradycyjnie już odbyły się
uroczyste obchody Złotych
Godów małżeństw z terenu Gminy Iława. Jubileusz
50-lecia pożycia małżeńskiego obchodziło w tym roku aż
26 par zamieszkałych w naszej
gminie. Przybyłych jubilatów
i gości przywitał wójt Krzysztof Harmaciński.
Następnie wójt gminy odczytał list gratulacyjny od
Wojewody Warmińsko-Mazurskiego oraz przekazał medale za długoletnie pożycie
małżeńskie od prezydenta RP.
W obecności kierownika Urzędu Stanu Cywilnego pary od-

ŻYCIE POWIATU IŁAWSKIEGO

11

GMINA IŁAWA

29.11.2019

Państwo Helena i Bohdan Boczkowscy

Na zdjęciu zespół „Morawa”- od lewej: Jerzy Piotrowski, Oktawia Laskowska, Grażyna Piękos, Stanisław Kożuchowski oraz Michał Stadnicki
nowiły przysięgi małżeńskie.
Nie zabrakło również lampki
szampana, okolicznościowego
tortu oraz tradycyjnego „100
lat” na cześć jubilatów.
Dla przybyłych par została również przygotowana

miła niespodzianka. Jubilaci
otrzymali pamiątkowe zdjęcia
oprawione w okolicznościową
ramkę oraz drobne upominki.
Oprawę artystyczną zapewnił Gminny Ośrodek Kultury
w Lasecznie.

Państwo Alina i Henryk Grzechuła

Jubilaci z rodzinami, Kierownik USC Emilią Dolecką oraz Wójtem Gminy Iława Krzysztofem Harmacińskim
Jubilaci Złotych Godów 2019
w Gminie Iława:
Irena i Stefan Baran, Helena i Bohdan Boczkowscy, Katarzyna i Włodzimierz Czuczko, Teresa i Wacław
Gładek, Alina i Henryk Grzechuła,
Stanisława i Stanisław Huk, Halina
i Tadeusz Jędrychowscy, Barbara

Państwo Katarzyna i Włodzimierz Czuczko

i Kazimierz Kiecko, Halina Kijewska
i Jan Kijewski (†), Halina i Wiesław Kolasińscy, Teresa i Edmund
Kowalscy, Anna i Jan Kozań, Wanda
i Ryszard Kwiatkowscy, Teresa i Wacław Langner, Krystyna i Jan Łojek,
Krystyna i Jan Majkowscy, Daniela
i Władysław Pańczak, Jadwiga

i Jan Piaseccy, Janina i Zdzisław
Piaseccy, Henryka i Józef Sadowscy,
Irena i Horst Strehlau, Bożena
i Roman Stybowscy, Elżbieta i Jerzy
Szlendak, Emilia i Henryk Zakrzewscy, Gabriela i Zdzisław Ziółkowscy,
Janina i Waldemar Zaprzaluk

Państwo Daniela i Władysław Pańczak

Opracował: Robert Jankowski, UG Iława

Państwo Irena i Stefan Baran

Państwo Teresa i Edmund Kowalscy

Państwo Jadwiga i Jan Piaseccy

Państwo Gabriela i Zdzisław Czuczko

Państwo Bożena i Roman Stybowscy

Państwo Halina i Wiesław Kolasińscy

Państwo Henryka i Józef Sadowscy

Państwo Krystyna i Jan Łojek

Państwo Halina i Tadeusz Jędrychowscy

Państwo Stanisława i Stanisław Huk

Państwo Janina i Zdzisław Piaseccy

Państwo Anna i Jan Kozań

Państwo Barbara i Kazimierz Kiecko

Państwo Emilia i Henryk Zakrzewscy

Państwo Krystyna i Jan Majkowscy

Państwo Teresa i Wacław Gładek

Państwo Janina i Waldemar Zaprzaluk
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Masz pomysł na społeczny biznes?
Sięgnij po dotację

Już w styczniu OWIES ESWIP
rozpocznie kolejny nabór chętnych
na bezzwrotne dotacje. Kto
może z nich skorzystać? Każdy, kto
chce działać w sektorze ekonomii
społecznej. Wiesz czym jest
wspomniana ekonomia społeczna?
Coś tam słyszałeś, ale nie do końca
rozumiesz? Nie przejmuj się, zaraz
wszystko stanie się jasne.

B

iznes, jaki jest każdy widzi. Musi być
sprzedaż i oczywiście
zysk materialny. Tak w dużym
uproszczeniu działa rynek.
Przedsiębiorstwa społeczne
funkcjonują w takich samych
realiach. Co je wyróżnia? To,
że obok zysku ważny jest
także człowiek, bo ekonomia
społeczna pozwala wrócić na
rynek pracy. Przede wszystkim, ale nie tylko. W ekonomii społecznej można spełniać siebie, a także realizować
pomysły na społeczny biznes.
Czyli jest to połączenie zysku
materialnego z przyjemnością
pracy, którą lubimy lub o której marzyliśmy. Może to być
m.in. agencja marketingowa,
usługi fotograﬁczne czy wyroby rękodzielnicze. Brzmi to
może dość idealistycznie, ale
uwierz, że jest to możliwe!
Z pewnością słyszałeś o działaniach różnych organizacji
pozarządowych lokalnych
i ogólnokrajowych. Wiesz, że
każda z nich ma swoją misję
i realizuje ją poprzez organizację ważnych społecznie
przedsięwzięć. Takie działania są właśnie przez nas
poszukiwane i wspierane.
Dla osób, które w taki sposób chcą się realizować proponujemy m.in.: szkolenia,
wsparcie doradców, psychologa, prawnika, księgowego
oraz bezzwrotne dotacje.
Będąc przy narzędziach czas
na szczegóły. Powiat iławski
jest terenem działania Ośrodka Wspierania Inicjatyw Ekonomii Społecznej (w skrócie
OWIES) prowadzonego przez
Stowarzyszenie ESWIP z El-

bląga. Wiem, wiem. Do Elbląga trochę daleko, dlatego
w Iławie działa Inkubator
Przedsiębiorczości Społecznej
(przy ul. Wiejskiej 2d, pok.
105, tel. 510 093 779). Tam
można spotkać się z osobą,
która krok po kroku wprowadzi w temat. Do takiego
spotkania warto się przygotować. Dlaczego? A to dlatego,
że wsparcie ﬁnansowe mogą
otrzymać
stowarzyszenia,
fundacje, a także osoby ﬁzyczne i prawne zainteresowane
tworzeniem przedsiębiorstw
społecznych.
Punktem wyjścia w tym
wszystkim jest pomysł na
biznes, czyli taką działalność,
która będzie opłacalna, a ﬁrma utrzyma się na rynku. Cały
czas pamiętamy o ludziach,
których planujemy zatrudnić.
Mogą to być na przykład: matki, które po urodzeniu dziecka chcą wrócić do pracy; osoby z niepełnosprawnościami
lub inne, które pozostają poza
rynkiem pracy. Przedsiębiorstwa społeczne sprawdzają się
w wielu obszarach działalności,
m.in. w gastronomii, usługach
opiekuńczych, wyrobach rękodzielniczych, a także w usługach związanych z szeroko pojętym sprzątaniem (przykłady
znajdziesz również na www.
targes.pl). Twój pomysł może
dotyczyć zupełnie innej branży. I już. Tyle ode mnie, reszta
w Twoich rękach!
Warto podkreślić, że ekonomia społeczna to nie tylko
dotacje na rozwój, to przede
wszystkim namacalne korzyści. Jakie? Ludzie, którzy wracają na rynek pracy
i rozwój lokalnej gospodarki.
Co więcej, gmina czy miasto
mogą inicjować powstanie
przedsiębiorstw społecznych.
Zainteresowany? Nabór chętnych na bezzwrotne dotacje
już we wrześniu. Po więcej
szczegółów zadzwoń do Infopunktu OWIES (55 236
27 16) lub przyjdź.
Wojciech Jankowski
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„W świecie nordyckich Bogów”. Powiatowy konkurs
wiedzy o literaturze fantasy
Starosta Powiatu Iławskiego
objął patronatem Powiatowy
Konkurs Wiedzy o Literaturze pt.
„W świecie nordyckich Bogów”.
Uczestnicy będą wykazywać się
znajomością powieści Ricka Riordana „Magnus Chase
i Bogowie Asgardu. Miecz Lata”.
Organizatorem Konkursu jest
Starostwo Powiatowe w Iławie
przy współudziale Powiatowej
Biblioteki Publicznej w Iławie
i innych bibliotek publicznych
z terenu Powiatu Iławskiego.

szkół podstawowych i szkół
średnich. Nagrodą główną w Konkursie jest tytuł
Mistrza Wiedzy oraz karta
prezentowa. Laureaci otrzymają dyplomy oraz karty prezentowe. Wszyscy uczestnicy
otrzymają natomiast dyplomy uczestnictwa oraz upominki.

C

elem
Powiatowego
Konkursu
Wiedzy
o Literaturze „W świecie nordyckich Bogów” jest
rozbudzanie pasji czytania
oraz szacunku do książek,
popularyzacja czytania jako
atrakcyjnej formy spędzania
wolnego czasu, pogłębianie
humanistycznych zainteresowań wśród młodzieży i osób
dorosłych, motywowanie do
samodzielnego zdobywania
i poszerzania wiedzy, promowanie osiągnięć, czerpanie satysfakcji z odniesionych
sukcesów oraz integracja bibliotek publicznych ze środowiskiem lokalnym i utrwalenie wizerunku biblioteki jako
miejsca otwartego dla każdego czytelnika. Konkurs jest
dedykowany uczniom klas
VI-VIII szkół podstawowych
i uczniom ze szkół średnich.
Jak przebiegać będzie konkurs?
Aby wziąć w nim udział
należy dostarczyć Organizatorowi dostępny na stronie www.biblioteka.ilawa.
pl formularz zgłoszeniowy.
Można to zrobić także osobiście w Powiatowej Bibliotece
Publicznej w Iławie, przy ul.
Jagiellończyka 3 oraz pocztą
elektroniczną - powiat@biblioteka.ilawa.pl, w temacie
należy zamieścić „Powiatowy
Konkurs Wiedzy o Literaturze”. Należy tego dokonać
do 19 grudnia 2019 roku.
Finał Konkursu odbędzie
się 13.01.2020 roku o godz.
12:00 w sali nr 20 Starostwa
Powiatowego, Iława, ul. Andersa 2A.
Tak jak wspomnieliśmy na
wstępie, zakres tematyczny
konkursu obejmuje treść
powieści Ricka Riordana

„Magnus Chase i Bogowie
Asgardu ” (Wydawnictwo
Galeria Książki; Kraków
2015; ISBN 978-83-6429756-4). Podczas udzielania odpowiedzi na pytania w trakcie
konkursu uczestnikom nie
wolno korzystać z żadnych
pomocy naukowych, opuszczać sali przed zebraniem
prac, korzystać z urządzeń
elektronicznych (telefonów
komórkowych,
notesów,
laptopów itp.), słowników
etc. Pytania konkursowe
opracowuje
Organizator,
przy czym pytania testu ﬁnałowego są takie same dla
uczniów szkół podstawowych
i średnich. Konkurs ma charakter drużynowy o dwuetapowym przebiegu:
- I etap szkolny - odbędzie się w poszczególnych
szkołach. Szkolne eliminacje mają na celu wyłonienie
trzyosobowej drużyny, która będzie reprezentować
szkołę w finale. Warunkiem uczestnictwa w finale jest nadesłanie do dnia
19.12.2019
roku imion
i nazwisk zwycięzców eliminacji szkolnych (listownie,
elektronicznie lub telefonicznie) na adres: Powiatowa Biblioteka Publiczna
w Iławie, 14-200 Iława, ul.
Jagiellończyka 3; powiat@
biblioteka.ilawa.pl, tel. 89
649 16 18, 89 649 16 19.

- II etap – ﬁnał dla zakwaliﬁkowanych drużyn odbędzie się 13.01.2020 roku,
o godz.12:00. Każda szkoła
biorąca udział w Konkursie
może wystawić tylko jeden
zespół. Finał Konkursu polegać będzie na rozwiązaniu
testu przez uczestników,
w określonym czasie. Wszelkie
nieczytelne i niejednoznacznie
zaznaczone odpowiedzi w testach będą traktowane jak
odpowiedzi błędne. Komisja
dokona oceny odpowiedzi
i na tej podstawie ustali zwycięzców. W przypadku równej liczby punktów wśród
uczestników, którzy uzyskają
największą liczbę punktów,
organizatorzy
przewidują
dodatkowy test składający się z 10 pytań testowych.
O zwycięstwie zadecyduje
wówczas poprawność odpowiedzi i czas, w którym zostały
udzielone. Wyniki konkursu
zostaną ogłoszone i podane
po zakończeniu testu i jego
sprawdzeniu przez Komisję
Konkursową 13.01.2020 r.,
bezpośrednio po zakończeniu.
Wgląd do punktacji testów
konkursowych będzie możliwy po zakończeniu konkursu.
Nagrody w Konkursie
Dla uczniów klas VI-VIII
szkół podstawowych i średnich
Komisja Konkursowa wyłoni po trzy zwycięskie drużyny spośród:

WAŻNE
Biorąc udział w Konkursie
Uczestnik potwierdza, że wyraża
zgodę na wszystkie zasady zawarte
w Regulaminie oraz na przetwarzanie danych osobowych na
potrzeby Konkursu.
Administratorem danych osobowych jest Miejska Biblioteka Publiczna w Iławie, ul. Jagiellończyka
3, 14-200 Iława, e-mail:mbp@
biblioteka.ilawa.pl.
Uczestnik Konkursu wyraża zgodę
na zbieranie i przetwarzanie podanych przez niego danych osobowych przez Organizatora w celach
promocyjno-marketingowych
związanych z prowadzoną przez
niego działalnością zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych
z dnia 29 sierpnia 1997 roku.
Uczestnik ma prawo żądania od
Administratora niezwłocznego
usunięcia dotyczących go danych
osobowych a Administrator ma
obowiązek bez zbędnej zwłoki
usunąć dane osobowe, jeżeli
zachodzi jedna z następujących
okoliczności: dane osobowe nie są
już niezbędne do celów, w których
zostały zebrane lub w inny sposób
przetwarzane, dane osobowe
były przetwarzane niezgodnie
z prawem, dane osobowe muszą
zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego
przewidzianego w prawie Unii lub
prawie państwa członkowskiego,
któremu podlega Administrator–
z zastrzeżeniem wyłączeń dla tego
prawa, wynikających z art. 17 ust.
3 RODO.
Uczestnik z tytułu udziału w konkursie nie wnosi opłat.
Dodatkowe informacje: tel. 89
649 16 18, 89 649 16 19 oraz na
stronie www.biblioteka.ilawa.pl.
Koordynator konkursu- Dorota
Macfałda, tel. 89 649 16 18, e-mail: powiat@biblioteka.ilawa.pl.
Udział w konkursie jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody na
opublikowanie wizerunku oraz
informacji na temat laureatów konkursu.
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Od września 2019 roku w Zespole Szkół im. Bohaterów Września
1939 roku w Iławie realizowany
jest projekt „Zapytaj Amerykanina”. Inicjatorem, opiekunem
i realizatorem projektu jest nauczyciel języka angielskiego z tej
szkoły, Łukasz Rumiński, który od
5 lat jest jednocześnie Ambasadorem English Teaching (to
grupa nauczycieli-liderów, którzy
szczególnie zaznaczyli w nim
swoją obecność; realizowali
ciekawe, innowacyjne projekty).

P

rojekt realizują uczniowie Zespołu Szkół im.
Bohaterów Września
1939 r. w Iławie oraz trójka
uczniów ze Szkoły Podstawowej w Jamielniku. Chodzi
w nim rozwijanie umiejętności językowych uczniów,
zwłaszcza w sytuacjach z życia codziennego. Na czym
dokładnie polega projekt? Na
stworzeniu mini studio telewizyjnego, w którym uczestnicy prowadzą rozmowy
z native speakerami dotyczące Ameryki i wszystkiego co
z tym krajem związane. Prowadzone są one z dwojgiem
Amerykanów, którzy mieszkają w Iławie i bardzo chętnie
zgodzili się na tego rodzaju
współpracę. Rozmowy nagrywane i publikowane są na
założonym kanale YouTube
o nazwie „Ask an American”.
Każdy uczestnik projektu,
czyli uczeń, odpowiedzialny
jest za opracowanie własnego
tematu i scenariusza do odcinka, który potem prowadzi.
Pieniądze na projekt, w wysokości 10 tysięcy złotych,
Łukasz Rumiński pozyskał
z Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności. W planach
jest kontynuowanie obecnego
projektu.
Jakie tematy
są podejmowane?
- Dotyczą różnych kwestii,
a pytania czysto ciekawskie
i życiowe jak np. „czy wchodząc do czyjegoś domu
w USA należy ściągać obuwie?” Czasami w odcinkach
zajmujemy się też kwestia-

Fot. Arch. Łukasza Rumińskiego

Nauczyciel języka angielskiego Łukasz Rumiński
i jego projekt „Zapytaj Amerykanina”

Grupa uczniów biorąca udział w projekcie „Ask an American”, w towarzystwie dwojga Amerykanów,
przewodniczącego Rady Powiatu Iławskiego Marka Borkowskiego i opiekuna projektu Łukasza Rumińskiego (na zdjęciu pierwszy z prawej)
mi językowymi i pomagamy
zrozumieć znaczenia niektórych, ciekawych angielskich idiomów. Staramy się
zapraszać do naszego studia
ciekawych gości – mówi
Łukasz Rumiński. - Ale
nie tylko rozmowy w studio
będą realizowane. Przeniesiemy się także do kuchni,
aby nagrywać wspólne gotowanie
amerykańskich
potraw oraz w miarę możliwości będziemy podróżować po okolicy. Pokażemy
na naszym kanale pobliską
Iławę od strony mało znanej. Planujemy też kilka
ciekawych wyjazdów.
Jako miejsce przeprowadzania wywiadów wybrano
pięknie położony Port Śródlądowy w Iławie, który jest
perełką na jeziorze Jeziorak
i jedną z ważniejszych inwestycji Powiatu Iławskiego co
najmniej dekady. Przy okazji
Port jest promowany w sieci.
Szkolenie dla nauczycieli
z dr. hab. Jackiem Pyżalskim
W ramach współpracy Polsko-Amerykańskiej Fundacji
Wolności, udało się również
zorganizować dla nauczycieli
języków z powiatu iławskiego
szkolenie pt. „Trudne sytuacje i zachowania w klasie”.
Udział zadeklarowało 60
pedagogów.

- Odbędzie się ono 30 listopada w Porcie Iława, w ramach tworzenia lokalnych
sieci współpracy Programu
English Teaching Polsko-Amerykańskiej Fundacji
Wolności – mówi Łukasz
Rumiński, inicjator tego
szkolenia. Poprowadzi je dr
hab. Jacek Pyżalski, postać
nietuzinkowa. Doktor habilitowany nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki.
Obecnie adiunkt na Wydziale
Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz
w Instytucie Medycyny Pracy w Łodzi – w Krajowym
Centrum Promocji Zdrowia
w Miejscu Pracy. Mediator
sądowy. Autor licznych publikacji. Trener w obszarze
komunikowania i trudnych
zachowań. Jest on autorem
wielu publikacji. Najnowsza książka będąca zarazem
monograﬁą habilitacyjną
ukazała się w marcu 2012
r. - „Agresja elektroniczna
i cyberbullying jako nowe
ryzykowne zachowania młodzieży”.
- Nawet najlepiej przygotowana lekcja czasami nie
udaje się, kiedy pojawiają
się w jej trakcie niewłaściwe
zachowania uczniów. Wielu
nauczycieli sięga wtedy po
często stosowane, ale i czę-

Zdjęcie wykonane podczas jednego z wywiadów prowadzonego przez
ucznia

sto nieefektywne metody,
np. wpisywanie uwag. Ten
warsztat pokaże inne rozwiązania, które są bardziej
sensowne
pedagogicznie
i przynoszą wiele korzyści
zarówno uczniowi jak i nauczycielowi. Pokażę wiele
podstawowych rozwiązań
– zapraszam, więc te osoby,
które dotychczas nie uczestniczyły w moich warsztatach
z tej tematyki – zachęca do
udziału w szkoleniu dr hab.
Jacek Pyżalski.
O Łukaszu Rumińskim
Od września 2019 r. jest nauczycielem języka angielskiego
w Zespole Szkół im. Bohaterów
Września 1939 roku w Iławie.
Wcześniej przez 13 lat uczył
w szkole w Jamielniku. Od 10 lat
jest mieszkańcem Iławy. Od 5 lat
pełni natomiast zaszczytną funkcję
Ambasadora ET (English Teaching). Cóż to takiego? To ścieżka
Programu ET, do której zaproszenia kierowane są indywidualnie.
Spośród uczestników Programu na
przestrzeni ponad 15 lat wyłoniła
się grupa nauczycieli-liderów,
którzy szczególnie zaznaczyli
w nim swoją obecność; realizowali
ciekawe, innowacyjne projekty,
uczestniczyli w szkoleniach
weekendowych oraz w ET Market.
Ambasadorzy ET są inicjatorami
różnorakich działań mających na

Z inicjatywy Łukasza Rumińskiego, w ramach tworzenia lokalnych
sieci współpracy Programu English Teaching Polsko-Amerykańskiej
Fundacji Wolności, udało się zorganizować dla nauczycieli z Powiatu
Iławskiego szkolenie z dr. hab. Jackiem Pyżalskim (na zdjęciu)
celu stałe podnoszenie jakości
nauczania języka angielskiego na
terenach wiejskich i w małych
miejscowościach. Większość
Ambasadorów, począwszy od
września 2014 roku, realizuje
również autorskie projekty językowe
współfinansowane przez Program
English Teaching. Wśród nich
jest Łukasz Rumiński. „Wszystkie
projekty w różny sposób skupiają
uczniów, nauczycieli, rodziców
oraz innych partnerów lokalnych
wokół jednego wspólnego celu:
nauki języka angielskiego prowadzonej w ciekawych, nieszablonowych formach. Za przykład może
posłużyć autorski projekt Łukasza
Rumińskiego pt. „Międzykulturowe

tabletorium językowe”, w którym
w niezwykły sposób połączone
zostały nowoczesne technologie, wymiana międzykulturowa
i komunikacja w języku angielskim.
Projekt ten, w roku 2016 został
wyróżniony prestiżową nagrodą
European Language Label!” –
czytamy na stronie ET. Nagroda,
o której mowa jest przyznawana
przez Komisarza Unii Europejskiej
i jest to największe wyróżnienie
za projekt językowy, jakie można
w naszym kraju otrzymać. Jeden
rok dla Łukasz Rumińskiego był
szczególny. Spędził go w Chinach,
pracując jako nauczyciel dzieci
i studentów.
www.powiat-ilawski.pl (M. Rogatty)
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Świętowaliśmy 101. rocznicę
odzyskania niepodległości
Gmina Susz aktywnie włączyła się
w celebrowanie Narodowego Święta
Niepodległości. Oprócz gminnych
obchodów w Suszu, swoje uroczystości
kulturalne zorganizowały szkoły oraz
sołectwo Januszewo.

P

ierwszym akcentem
obchodów rocznicy
były koncerty patriotyczne, które Suski Ośrodek Kultury zorganizował
dla uczniów i mieszkańców
już w czwartek, 7 listopada.
Dzień później rocznicowe
akcenty pojawiły się w placówkach oświatowych. Kilka szkół z terenu naszej gminy – m.in. SP w Suszu, SP
w Babiętach Wielkich, SP
w Kamieńcu i suski Zespół
Szkół – przyłączyły się do
ogólnopolskiej akcji „Szkoła
do hymnu”. Inne akcentowały
niepodległościowe święto we
własny, autorski sposób.
W niedzielę, 10 listopada,
swoją uroczystość patriotyczno-kulturalną zorganizowało
sołectwo Januszewo. W programie znalazły się m.in. indywidualne prezentacje wo-

kalne, występ w wykonaniu
zespołu Cantate deo Schola
oraz promocja książki „Powstanie warszawskie oczami
sanitariuszek” Karoliny Anny
Palczewskiej. Książkę można
było nabyć z autografem autorki.
Poniedziałek to już, organizowane przez SOK, Gminne
Obchody Narodowego Święta Niepodległości, które
w samo południe zainaugurowała msza święta w intencji Ojczyzny. Wzięły w niej
udział władze suskiego samorządu, radni Rady Miejskiej,
przedstawiciele lokalnych
ﬁrm i instytucji oraz liczne
grono mieszkańców. Po uroczystej liturgii, celebrowanej
z udziałem pocztów sztandarowch i w asyście Oddziału
Terenowego Polskiego Klubu
Kawaleryjskiego, w kościele

odbył się koncert patriotyczny w wykonaniu gdyńskiego Teatru Muzycznego
HALS. Ostatnim punktem

suskich obchodów 101. rocznicy odzyskania przez Polskę
niepodległości była manifestacja patriotyczna pod gro-

bem Nieznanego Żołnierza.
Zebrani odśpiewali tam Mazurka Dąbrowskiego, wysłuchali krótkiego wystąpienia

okolicznościowego Burmistrza Susza Krzysztofa Pietrzykowskiego i złożyli kwiaty
po pomnikiem.

186 biegaczek i biegaczy w biało-czerwonych barwach na V Suskim Biegu Niepodległości
W Suszu, w 101. rocznicę
odzyskania niepodległości przez
Polskę, zjechali się lekkoatleci,
aby uczestniczyć w biegu na
dystansie ok. 5 km. Już po raz
piąty w stolicy triathlonu doszło
do Biegu Niepodległości.

U

licami miasta przebiegło 186 zawodników ubranych w biało-czerwone barwy. Start
i meta jak zawsze zlokalizowane zostały przy Centrum
Sportu i Rekreacji im. Jana
Pawła II w Suszu. Na mecie

na zawodników czekał piękny medal, ciepły posiłek oraz
gorąca kawa i herbata.
Wśród kobiet najlepsza była
Beata Świegocka z Iława Biega, druga była Anna Sławińska
(Rezerwowe Psy), a trzecia Beata Kamińska (Prabuty Amator). Najszybszym biegaczem,
który pojawił się na mecie był
Dawid Goryński, triahtlonista
z UKS TRS Susz, na drugim
miejscu był jego klubowy kolega Marcel Siemianowski, zaś
trzeci był Przemysław Belka reprezentujący Iława Biega.

Ponadto sklasyﬁkowani zostali najlepsi suszanie oraz
suszanki. W kategorii najlepsza suszanka wygrała Małgorzata Ruszkiewicz, a za nią
na podium były: Katarzyna
Popławska i Joanna Młynarczyk. Najlepsza trójka mężczyzn to: Dawid Goryński,
Marcel Siemianowski oraz
Marcin Król. Wyniki można
znaleźć na stronie internetowej www.entretiming.pl.
Organizatorzy chcieliby
podziękować osobom, które
pracowały w biurze zawo-

dów za sprawną rejestracje
zawodników, rowerzystom
Epidemia Cyklozy MTB Susz
za obstawę biegu, ponadto
podziękowania należą się:
Komisariatowi Policji w Suszu, OSP Susz, Zakładowi
Usług Komunalnych w Suszu,
Zespołowi Szkół im. Ireny
Kosmowskiej w Suszu, wolontariuszom pomagającym
przy organizacji, V Wileńskiej Brygadzie AK z Susza,
Harcerskiemu Klubowi Ratowniczemu w Suszu, Rozbiegany Susz.
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W Suszu powstaje żłobek
Placówka ruszy 1 lutego 2020 roku. Jest odpowiedzią
na sygnały ze strony mieszkańców Gminy Susz, którzy
sygnalizowali pilną potrzebę stworzenia w naszym mieście
placówki, która zapewnia opiekę dla dzieci do lat 3.

P

odczas ostatniej, XI
sesji Rady Miejskiej
jednogłośnie przyjęto uchwałę ws. utworzenia Żłobka w Suszu oraz
nadanie placówce statutu.

Uchwała jest konsekwencją wcześniejszych działań
ratusza w tej sprawie – pozyskania środków finansowych z rządowego programu
Maluch+ oraz przeprowa-

dzenia dwóch procedur
przetargowych, związanych
z wykonaniem prac remontowych w obiekcie oraz zakupem żłobkowego wyposażenia.

- Jestem szczęśliwa, bo tak
to muszę określić, że powstanie żłobka w Suszu stało się faktem. Byłam pełna
obaw czy uda nam się w tak
krótkim czasie zrealizować
to zadanie. Muszę przyznać, że razem z podległym
zespołem, przy wsparciu
pani dyrektor Przedszkola w Suszu, pracowaliśmy
i pracujemy na najwyższych
obrotach, aby wywiązać się
z umowy z Urzędem Wojewódzkim do końca roku.

Styczeń będzie miesiącem
intensywnej pracy dyrektora nowej jednostki oraz
czasem dla rodziców, którzy
będą mieli możliwość zapisywać swoje pociechy. Od
1 lutego 2020 r. z przyjemnością przekroczymy próg
nowej jednostki, w której
opiekę znajdą najmłodsi
mieszkańcy naszej gminy –
mówi Zastępca Burmistrza
Susza Lucyna Górnik, która koordynuje działania
w tek sprawie.

Dyrektor nowej placówki
zostanie wyłoniony w drodze konkursu. Żłobek będzie
miał swoją siedzibę w budynku Przedszkola w Suszu,
przy ul. Piastowskiej 1A.
Zapewni codzienną opiekę
w wymiarze 10 godzin - od
godz. 6.30 do 16.30 dla grona 40. dzieci. Pierwszeństwo
przyjęcia do suskiego żłobka
będą miały maluchy z terenu
naszej gminy, których rodzice planują powrót do aktywności zawodowej.

Nowy chodnik do cmentarza
Trwają intensywnie prace przy
przebudowie nawierzchni, prowadzącego do suskiego cmentarza
komunalnego, chodnika przy ul.
Pieniężnego.

R

oboty przy przebudowie nawierzchni traktu dla pieszych w ciągu
drogi wojewódzkiej nr 515
dotyczą fragmentu o długości
235 metrów. Na tym odcinku
dotychczasowa nawierzchnia

z dotkniętych już „zębem czasu” płyt betonowych zmieni
się na trakt z kostki betonowej
o szerokości 2,5 – 3,00 metra.
Od strony jezdni chodnik
będzie ograniczony krawężnikiem, a od strony skarpy –
gazonami betonowymi.
Prace przy ul. Pieniężnego wykonuje Kwidzyńskie
Przedsiębiorstwo Robót Drogowo – Budowlanych „Strzelbud” Sp. z o.o. z Kwidzyna.

Wyróżnienia z rąk Pierwszej Damy

Druga suska OSA

Przy ul. Polnej, tuż przy kompleksie boisk, powstaje kolejna już
w Suszu Otwarta Strefa Aktywności. Inwestycję kwotą 50 tysięcy
złotych dofinansowuje Ministerstwo Sportu i Turystyki.

P

ierwsza suska OSA została zbudowana rok
temu w Koszarach. Przy
powstającym właśnie przy ul.
Polnej, kolejnym obiektem

tego typu, do zrealizowania
pozostały już ostatnie prace.
Nowa OSA posiada dwie
strefy: siłownie plenerową
oraz plac zabaw ze strefą
relaksu. Siłownia plenerowa, oprócz wydzielonej
strefy workout, składa się
z sześciu urządzeń: wyciągu, krzesła, biegacza,
orbitreka, prasy nożnej
i wioślarza.

Z kolei na placu zabaw znajdują się: stół do gry w szachy
i chińczyka, dwie ławki za
oparciem i wiata biesiadna. Dla najmłodszych osób,
korzystających z placu zabaw przewidziano również
urządzenia o charakterze
sprawnościowym:
action
kids - urządzenie ze ścianką
wspinaczkową, zjeżdżalnia
i drabinką oraz linarium, czyli

namiot wspinaczkowy i huśtawkę metalową potrójną.
Projekt budowy drugiej suskiej Otwartej Strefy Aktywności został doﬁnansowany
w ramach „Programu rozwoju
małej infrastruktury sportowo - rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowy OSA
edycja 2019”. Wartość całkowita zadania to prawie 114
tysięcy złotych.

W środę 13 listopada b.r. na Zamku Królewskim w Warszawie odbyła się Gala Finałowa Konkursu Plastycznego „Sztuka Osób Niepełnosprawnych” organizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji
Osób Niepełnosprawnych. Wśród wyróżnionych laureatów tego
konkursu znaleźli się uczestnicy Środowiskowego Domu Samopomocy w Suszu: Joanna Marchewka i Robert Pietrzak.
XVII edycja Konkursu Plastycznego pod patronatem honorowym
Małżonki Prezydenta RP Agaty Kornhauser-Dudy nosiła tytuł PODRÓŻE MOICH MARZEŃ. Dzieła zostały ocenione w pięciu kategoriach
obejmujących szeroką gamę technik plastycznych i artystycznych:
malarstwo i witraż, rysunek i grafika, tkanina i aplikacja, rzeźba
kameralna i płaskorzeźba oraz fotografia. Nasi Laureaci zostali
wyróżnieni w kategorii fotografia, za pracę pt. „Bonjour Paris”.
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W ostatnich latach dane o stanie
powietrza w polskich miastach są
alarmujące. Dominują one w rankingach najbardziej zanieczyszczonych miast Unii Europejskiej.

Bezpośrednie zagrożenia
Głównym szkodliwym dla
zdrowia zanieczyszczeniem,
emitowanym ze spalania
paliw stałych, jest pył (TSP),
w tym sadza oraz wielopierścieniowe
węglowodory
aromatyczne (WWA) i inne
związki organiczne (tworzące tzw. substancję smolistą)
widoczne w postaci dymu

Fot. Archiwum własne

P

ozyskiwanie ciepła ze
spalania paliw stałych – węgla i drewna,
w urządzeniach grzewczych
małej mocy oraz wprowadzanie dużych ilości zanieczyszczeń do powietrza z niskich
kominów o wysokości poniżej
40 m, prowadzi do powstawania zjawiska tzw. niskiej
emisji. Urządzenia grzewcze,
które posiadamy w naszych
domach są często znacznie
mniej zaawansowane technicznie niż duże instalacje
i nie posiadają nowoczesnych
systemów oczyszczania spalin. Zanieczyszczenia z tak
niskich kominów nie mogą
być efektywnie rozcieńczone w wyższych warstwach
atmosfery, bo tam po prostu
nie docierają. W konsekwencji kumulacja wysokich stężeń zanieczyszczeń w streﬁe
o gęstej zabudowie, w połączeniu z niekorzystnymi warunkami pogodowymi takimi
jak duża wilgotność powietrza (mgła, bliskość akwenów
wodnych) i brak wiatru, prowadzi do powstawania zjawiska smogu, bardzo groźnego
dla naszego życia i zdrowia.

29.11.2019

ŻYCIE POWIATU IŁAWSKIEGO

JAKOŚĆ
POWIETRZA
TO JAKOŚĆ
NASZEGO
ZDROWIA
I ŻYCIA

Niestety takie widoki w sezonie grzewczym są wciąż na porządku dziennym
unoszącego się z komina. Dla
naszego zdrowia szczególnie
niebezpieczne są drobne
ziarna pyłu – frakcje PM 10,
PM 2,5 czy PM 1,0 (wartość
wskaźnika PM odpowiada
średnicy w μm). Im większy
udział tych bardzo drobnych
ziaren z drobinkami sadzy,
tym większa szkodliwość dla
zdrowia człowieka. Pierwsze

Pani Marii Jaworskiej Naczelnikowi Wydziału
Organizacyjnego, Spraw Obywatelskich,
Zdrowia i Bezpieczeństwa wyrazy głębokiego
współczucia z powodu śmierci

Mamy
składają w imieniu Zarządu Powiatu
Iławskiego - Starosta Powiatu
Iławskiego oraz Koleżanki i Koledzy
ze Starostwa Powiatowego w Iławie

z nich, czyli PM 10 mają zdolność do trwałego zawisania
w powietrzu, mniejsze PM
2,5 mogą swobodnie penetrować nasze górne drogi oddechowe, natomiast najdrobniejsze cząstki PM 1,0, jeśli
dotrą do pęcherzyków płucnych, mogą swobodnie wnikać do naszego krwioobiegu. Drobne ziarna pyłu są
szczególnie niebezpieczne dla
zdrowia, zawierają bowiem
metale ciężkie (arsen, rtęć,
ołów, kadm). Na powierzchni drobin pyłu niesione są
WWA, w tym rakotwórczy
benzo(a)piren oraz dioksyny
i furany. Z tego powodu emisje pyłu (jego drobnych frakcji) łączy się bezpośrednio
z chorobami układu oddechowego i krążenia (zawały,
udary mózgu, rak płuc itp.).
Podwyższone stężenie pyłów prowadzi więc do wzrostu śmiertelności ludności.
Substancjom chemicznym
zawartym w pyle przypisuje
się również odpowiedzialność za alergie. Długotrwałe
przebywanie na obszarach

o wysokich stężeniach zanieczyszczeń w powietrzu może
powodować rozwój przewlekłej obturacyjnej choroby
płuc. Światowa Organizacja
Zdrowia (WHO) ocenia, że
wskutek tzw. niskiej emisji,
powodowanej przez sektor
mieszkalnictwa, w Polsce co
roku przedwcześnie umiera
ok. 48 tys. ludzi.
Zadbajmy o czystość
powietrza
Niezmiernie ważna jest
zatem powszechna świadomość i dbałość o to, aby
ogrzewanie naszych domów
nie powodowało negatywnych skutków środowiskowych i zdrowotnych. Konieczne jest jak najszybsze
wyeliminowanie wszystkich
źródeł złego spalania paliw
stałych małej mocy, również
na obszarach gdzie brak jest
sieci ciepłowniczych czy
gazu sieciowego. Można to
osiągnąć przez zastosowanie nowoczesnych urządzeń
grzewczych o dużej sprawności cieplnej i niskiej emisyj-

ności oraz spalanie wysokiej
jakości paliw. Tylko takie
podejście pozwala zaspokoić nasze potrzeby bytowe
– ogrzać dom bez pogorszenia stanu środowiska naturalnego i naszego zdrowia
oraz bez ponoszenia dodatkowych kosztów. Ważne jest
także by powiedzieć, że to
nie tylko stosowanie węgla
i drewna w przestarzałych
urządzeniach grzewczych
małej mocy jest odpowiedzialne za zanieczyszczenie
powietrza. Jako kolejne
przyczyny możemy wymienić również:
• pozorne oszczędności
związane ze stosowaniem
najtańszych paliw stałych,
jednocześnie paliw bardzo
niskiej jakości;
• instalowanie tanich i prostych instalacji grzewczych,
jednocześnie urządzeń o niskiej sprawności;
• nadmierne zużycie paliw
wynikające z braku odpowiedniej izolacji budynków;
• „złą praktykę” spalania
odpadów komunalnych i od-

padowych tworzyw sztucznych;
• brak wiedzy i świadomości
właścicieli starych urządzeń
grzewczych na paliwa stałe
o zagrożeniu dla własnego
zdrowia, swoich bliskich
i sąsiadów, wynikającym
z użytkowania takich instalacji i o pozytywnych skutkach
ekonomicznych ich wyeliminowania.
Stosowanie techniki czystego spalania paliw stałych
pozwala uzyskać możliwie
najwyższą efektywność przetworzenia energii chemicznej
paliw, w wyniku czego następuje zmniejszenie jednostkowej emisji dwutlenku węgla
– gazu cieplarnianego, a tym
samym ograniczenie zmian
klimatu. Zatem warto zwrócić uwagę na to, w jaki sposób ogrzewamy nasz dom
i zastanowić się czy przypadkiem przez nasze niewłaściwe postępowanie nie
przykładamy ręki do pogarszającej się jakości powietrza.
Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
Starostwa Powiatowego w Iławie
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Andrzej Samoszuk nie mógł
uczestniczyć w uroczystości.
Zdjęcie pochodzi z innego
wydarzenia
Przedstawiciele Powiatowego
Szkolnego Związku Sportowego w Iławie: Janusz Więcek,
Mirosław Szczypski oraz Andrzej
Samoszuk otrzymali Medale
Komisji Edukacji Narodowej.
Uroczystość odbyła się 11
października w Olsztynie.

Fot. Warmińsko-Mazurskie Kuratorium Oświaty w Olsztynie, Archiwum prywatne, M. Rogatty

Medale Komisji Edukacji Narodowej przyznane trzem
pedagogom i trenerom z Powiatu Iławskiego

Janusz Więcek (na zdjęciu z lewej strony)

Mirosław Szczypski przyjmuje medal i gratulacje podczas uroczystości w WM Kuratorium Oświaty w Olsztynie

J

- Dzięki staraniom całego
środowiska nauczycieli wychowania ﬁzycznego, trenerom i działaczom sportowym
nasz powiat osiąga znaczące
wyniki w rywalizacji sportowej i jest w ciągu ostatnich
lat w czołówce powiatów
województwa warmińsko –
mazurskiego – mówi Grzegorz Grabski. - Te medale

anusz Więcek, Andrzej
Samoszuk i Mirosław
Szczypski otrzymali
Medale Komisji Edukacji
Narodowej, w dowód uznania za szczególne zasługi
dla oświaty i wychowania,
w szczególności w zakresie działalności za zasługi
w pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej

oraz organizacji i realizacji zadań na rzecz sportu
szkolnego.
O najwyższe resortowe
odznaczanie dla nich wystąpił Zarząd PSZS w Iławie, upoważniając Grzegorza Grabskiego do złożenia
stosownych dokumentów
do Ministra Edukacji Narodowej.

to wyraz dostrzeżenia pracy
ich wszystkich, gdyż dzięki wspólnemu wysiłkowi
i wsparciu Powiatu Iławskiego nasza młodzież może konkurować ze sobą na sportowych arenach województwa
i kraju. Zarząd Powiatowego
Szkolnego Związku Sportowego w Iławie planuje kolejne wystąpienia o medale,

wyróżnienia i nagrody dla
wyróżniających się nauczycieli i trenerów, na co dzień
dbających o wychowanie
i sprawność sportową naszych dzieci. Jednocześnie
sami odznaczeni swoją postawą i działaniami na rzecz
dzieci i młodzieży oraz całego środowiska sportowego
zapracowali na ten zaszczyt.

FELIETON — Dopiero Rewolucja Francuska uwolniła chorych psychicznie z kajdan!

Anna Betley-Duda, lekarz
psychiatra, seksuolog
Zadziwiające, jak wiele wspólnego mają ze sobą
różne epoki , różne regiony
z odległych części świata –
w rozmaitych dziedzinach,
także w medycynie, a w niej

– w psychiatrii. Poglądy
uczonych, obyczaje ludowe
nic wspólnego z nauką nie
mające, magiczne wierzenia
– bardzo do siebie podobne
dawno temu i teraz.
Psychiatria zajmuje się,
najprościej mówiąc, „obłędem”, czyli błędnym oglądem
świata i zachowaniami, które z tego wynikają, a których
źródłem jest choroba. Na
przestrzeni wieków i kultur
interpretowano jej przyczynę
jako np. skutek gniewu bogów (choćby Ajas – wojownik
grecki pod Troją, na którego
Atena zesłała szał, w którym
wyrżnął stado baranów mając je za wrogą armię), nieodpowiednich relacji miedzy
składnikami duszy, „złego
spojrzenia” lub innego uroku,
a stad już blisko do współcze-

snych poglądów o wpływach
wychowawczych i środowiskowych, a dalej – do ustalenia podłoża genetycznego (już
wiadomo, mutacja których
genów odpowiada za schizofrenię) i biochemicznego.
Ciekawe
są
teorie
o wzmiankowanych „składnikach duszy” – także podobne w wielu kulturach
i czasach. Najwięcej słyszeliśmy o Freudzie z jego id, ego
i superego. Ale także bardzo
stare wierzenia żydowskie
wyróżniały nefesz (dusza
najniższa, od głodu, zimna
i pożądania), ruach (która
ożywia nasze myśli) i neszama (dusza święta, którą
uzyskuje się badając Torę;
czy ktoś zgadnie, z jakiego
bardzo aktualnego źródła
uzyskałam te informację?

A w zupełnie innym kawałku świata, na Hawajach, istnieje system religijno-ﬁlozoﬁczny zwany Huna, a w nim
kolejna triada: podświadomość, świadomość i nadświadomość, odwołując się do
której można uzyskać wszystko, czego się chce. Znam osobę
(od kiedy popularyzuję ten
fragment Huny) niejedną,
załatwiającą sobie w ten sposób miejsce do parkowania.
Elementy te nie są dokładnie tożsame – ale czyż ich
troistość nie jest zastanawiająca?
Mamy wiec człowieka,
który mówi i zachowuje się
inaczej niż wszyscy. Może to
święty? (Tak myślano w Starożytnym Egipcie, europejskie średniowiecze), należy
mu się adoracja i posłuszeń-

stwo. Może chory? Jeśli jego
zachowania były w jakimś
sensie zagrażające, istniały
na to sposoby. Zabić (spalić na stosie czarownicę i jej
czarnego kota – czy i teraz nie
unikamy czasem czarnych
kotów na drodze?), izolować,
zakuć w kajdany (w Europie
uwolniono chorych z kajdan
po Rewolucji Francuskiej,
czyli po 1799 r.), polewać
zimną wodą, kiedy szaleje.
Ale próbowano też leczyć.
W Starożytnych Chinach,
Egipcie, Ameryce Azteków
wykonywano trepanacje
czaszki. Uwalniano tędy pacjenta od złego ducha, który
go opętał! Teraz ewakuuje
się np. krwiaka. Stosowano zioła – napary, okłady.
Wszyscy wiemy, jakie to
aktualne. Kilka lat temu

w Meksyku, na centralnym
placu stolicy, widziałam
uzdrawiacza okadzającego
chętnych wiązką dymiących
ziół. Stała kolejka.
Leczono
egzorcyzmami,
hipnozą, magią, zaklęciami – aby uzyskać poprawę.
Huna mówi: świat jest taki,
jakim go widzisz. Dziś zalecam pacjentom myślenie
pozytywne, aﬁrmację. Psychoterapeuci znają jeszcze
skuteczniejsze sposoby. My,
psychiatrzy – także: psychofarmaceutyki, w większości
chorób niezbędne, coraz wygodniejsze w stosowaniu dla
pacjenta, a często musi on
je brać przez całe życie, aby
trzymać chorobę w karbach.
Uwaga: nie pomagają, kiedy
leżą w kredensie.
Anna Betley-Duda, lekarz psychiatra, seksuolog
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Mistrzyni świata Wiktoria Gołębiowska
powitana w Porcie Śródlądowym w Iławie
G

ospodarzem uroczystości powitania mistrzyni świata, której
macierzysty klub to iławski
MOS, był Port Śródlądowy
Iława. „Wika” otrzymała
gromkie brawa i kwiaty, a także gratulacje i podarunki, nie
zabrakło również okolicznościowego tortu i szampana.
Jak przyznała zawodniczka,
jest swoim wielkim sukcesem
uszczęśliwiona, ale droga do

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

Sympatycy żeglarstwa, przedstawiciele Stowarzyszenia Sportów
Wodnych - MOS Iława, a także
samorządowcy oficjalnie powitali w sobotę w Iławie Wiktorię
Gołębiowską – mistrzynię świata.
Żeglarka 2 listopada stanęła na
najwyższym stopniu podium
żeglarskich mistrzostw świata
w klasie Laser Radial do lat 21,
które rozgrywane były w chorwackim Splicie.

Mistrzyni świata Wiktoria Gołębiowska powitana w Porcie Iława

mistrzostwa świata nie należała
do łatwych. - Poprzedni rok był
najtrudniejszy w mojej dotychczasowej karierze, pojawiło się
zwątpienie i zmęczenie - nie
ukrywała Wiktoria Gołębiowska. Trzeba było odpoczynku
i zmian w treningach, by znów
pojawiły się świetne wyniki,
a przede wszystkim - radość
z uprawiania sportu i miłość do
żeglarstwa. „Wika” dziękowała
też wszystkim, którzy przyczynili się do jej sukcesu, wspierali
ją. Wymieniła przede wszystkim najbliższych: rodziców
i brata, Katarzynę Dzik, którą
nazwała swoją drugą mamą,
a także trenerów Stowarzyszenia Sportów Wodnych - MOS
Iława Marka Karbowskiego
i Wojciecha Janusza.
„Wika” ujawniła też swoje
sportowe plany dotyczące
startu w olimpiadzie. Jak
powiedziała, igrzyska w Tokio

Gratulacje młoda żeglarka przyjęła od wicestarosty Marka Polańskiego
w 2020 nie wchodzą w grę,
w planach jest natomiast
przygotowanie do kolejnych
Letnich Igrzysk Olimpijskich, które w 2024 roku
odbędą się w Paryżu. Ponadto

„Wika” rozpoczęła nowy rozdział w swoim życiu: podjęła studia na Uniwersytecie
Gdańskim i, jak zapewniła,
traktuje to bardzo poważnie.
Żródło: Infoilawa.pl

Sezon zakończony, ale Port Śródlądowy w Iławie działa nadal
Jesień to czas kiedy w porcie
cichnie gwar dyskutujących żeglarzy i łopoczących na wietrze żagli.
Jachty są wyciągane z wody,
a ich właściciele szykują się do
zaplanowanych posezonowych
remontów. Zakończony sezon
w Porcie Śródlądowym w Iławie
można, a nawet trzeba zaliczyć do
bardzo udanych. Powodów jest
wiele chociaż najbardziej cieszą te
związane z ilością odwiedzających
Port żeglarzy, turystów. W sezonie
2019 było ich naprawdę wielu.

N

asi goście to nie tylko osoby związane
z wodą i żaglami.
W minionym sezonie odwiedziło nas wielu pasjonatów dwóch kółek, którzy na
swoich rowerach objeżdżają Jeziorak wyznaczonymi
szlakami. Powiatowy Punkt
Informacji
Turystycznej
znajdujący się w Porcie Iława
służy zawsze fachową wiedzą
i materiałami informacyjnymi dotyczącymi regionu. Za-

Port Śródlądowy Iława współpracuje z grupą „Wesołych Morsów z Jezioraka”. Już 7 grudnia organizujemy wspólnie „Mikołajkowe szaleństwo w zimnej wodzie”. Zapraszamy
dowoleni goście polecają to
miejsce innym co obserwujemy niezmiennie w mediach
społecznościowych. Pływający i podróżujący po Polsce
i Warmii i Mazurach obcokrajowcy również odwiedzają
Port Iława. Gościliśmy w tym
roku między innymi żeglarzy
z Nowej Zelandii, Niemiec,
Rosji, Francji i Czech, którzy
przypływali do nas Kanałem
Elbląskim. Zachwyceni Jeziorakiem zapowiadali, że wrócą
tu ze znajomymi.

Sezon letni udał się również
pod względem koncertów
szantowych, które w tym roku
po raz pierwszy zagościły na
dziedzińcu portowym. Duże
zainteresowanie publiczność
oraz niepowtarzalny klimat
miejsca tworzył szczególną
żeglarską atmosferę. Port
Śródlądowy jest miejscem
chętnie odwiedzanym także
przez spacerujących turystów
odwiedzających Iławę i wypoczywających w okolicznych
hotelach, pensjonatach. Ko-

rzystają oni z naszej informacji gdzie otrzymują bezpłatne
materiały dotyczące regionu
ale także kupują pamiątki
związane z Portem.
Zima w Porcie to czas umiarkowanie spokojnej działalności
co nie znaczy, że zapada tu zimowy sen. Trwają przygotowania do przyszłego sezonu, planowane są kolejne wydarzenia.
Na niektóre z nich możemy zaprosić jeszcze zimą. Przy współpracy z grupą „Wesołych Morsów z Jezioraka”, która korzysta

z naszego portowego zaplecza,
planujemy kilka wydarzeń. Już
7 grudnia organizujemy wspólnie „Mikołajkowe szaleństwo
w zimnej wodzie”. Będzie to
okazja aby spróbować w wesołej atmosferze wejścia do zimnej
wody w Jezioraku, oczywiście
pod czujnym okiem doświadczonych już morsów. Udział
w wydarzeniu zapowiedziały
także grupy morsów z Susza,
Ostródy czy Skarlina. Każdy
z zarejestrowanych uczestników otrzyma okolicznościowy

znaczek i ciepły poczęstunek.
Wspólnie z pasjonatami zimnych kąpieli planujemy w styczniu i w lutym cykl otwartych
wykładów dotyczących ratownictwa wodnego, zdrowego
stylu życia i krioterapii.
Chociaż do nowego sezonu
żeglarskiego pozostało jeszcze sporo czasu to my już dziś
zapraszamy serdecznie wszystkich do odwiedzania Portu
Śródlądowego w Iławie.
Marcin Woźniak,
Port Śródlądowy Iława (Promocja)
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SPOTKANIE Z HISTORIĄ – cz. V

Śmierć mojego braciszka zmieniła nas wszystkich. W tych jakże
okrutnych czasach była to dla
nas ogromna tragedia. Minęło
kilka tygodni zanim udało się
nam choć trochę otrząsnąć po
śmierci brata. Zaczęło nachodzić
nas coraz częściej wojsko, po
nocach, strasząc, że spalą nasz
dom. Byliśmy przerażeni. Do
naszego domu, jak już wcześniej
pisałam, wprowadziła się jakiś
czas temu kobieta z synami.

wybijano zęby i okaleczano
na wiele innych okrutnych
sposobów. Pamiętam do dziś
naszą radość z tego, że znów
jesteśmy razem. Tata był potwornie obolały, na całym
ciele, mówił, że najgorsze
było to, że wojskowi, którzy
ich tak potraktowali to byli
‘nasi’ choć, więcej mówili po
rosyjsku niż po polsku. Najważniejsze jednak, że byliśmy
znów razem.

Z

Przesiedlenia
Nadszedł maj, rok 1947.
Kolejne wysiedlenie. Nikt
nie wie dokładnie co się
dzieje, ja nadal nie chodzę do szkoły, gdyż nigdzie
w okolicy się one nie tworzą.
A dalsze przemieszczanie
się jest zabronione. Mam
już jedenaście lat. Rodziców
ogarną strach, wiedzieli już,
że będzie wysiedlenie, nie
wiedzą tylko gdzie. Oby nie
na Sybir. Jakimś cudem tata
dowiedział się w tajemnicy,
że nas wywiozą na ziemie
odzyskane. No i stało się,
wysiedlono wszystkich ludzi
z okolicy. Nas przewieziono
do wsi Chełmżyca, w sumie
11 rodzin. Zakwaterowano
nas w świetlicy, spaliśmy na
słomie jak śledzie przez trzy
dni. Wojsko dowiozło nam
po trzech dniach jedzenie
i znów nas podzielono. Mnie
i rodziców zawieziono do
Redak. Tam tata pracował
u gospodarza, który na nazwisko miał bodajże Masterna. Pracę wykonywał głównie na polu, przy koniach,
ja zaś zatrudniona zostałam
do opieki nad dwuletnim
chłopcem. Moja mama traﬁła w inne miejsce, do wielopokoleniowej rodziny, do p.
Kasprzak, również pracowała
na roli. Ja niestety długo tam
nie przebywałam, bo znów
poważnie zachorowałam na
tyfus brzuszny. Straciłam
przytomność i w tej sytuacji
zawieziono mnie do szpitala. W tym czasie wysiedlano
kolejnych Niemców z tych
terenów i utworzyły się wolne miejsca (PGR-y). Nas wysiedleńców zaczęto do takich
miejsc przewozić do pracy.

astraszona wyprowadziła się wraz z rodziną do wsi Groszówka,
my zaś zostaliśmy sami na
tej kolonii. Obawa o życie
naszej rodziny powoduje,
że tata zabiera nas do wsi.
Mieliśmy wprowadzić się
tam gdzie mieszkała ciocia. Domu wprawdzie nie
było, lecz ostała się piwnica. Nieważne w jakich warunkach, ważne że bardziej
bezpieczni. Tata wybił otwór
w ścianie i wstawił tam okno.
Następnie skonstruował komin i wstawił jakiś piecyk.
W takich warunkach zastała
nas zima a potem wiosna.
Regularnie
kontrolowały
nas wojska, nie wiem nawet
jakie. Pamiętam któregoś
wiosennego poranka, kiedy
wszyscy jeszcze spali, wpadli
żołnierze i kazali okazać nam
dokumenty. Tych nie posiadaliśmy oprócz „Kennkarte”
( karta rozpoznawcza - dokument tożsamości wydawany
obligatoryjnie przez okupacyjne władze niemieckie).
Po okazaniu tej karty oﬁcer
obwieszony medalami wziął
dokument do ręki i go podarł, zaś tatę zaczął okładać
pięścią gdzie się da. Bardzo
z mamą płakałyśmy, jeszcze
bardziej gdy oﬁcer rozkazał
tacie dołączyć do reszty mężczyzn stojących na zewnątrz.
Byli oni równie mocno poturbowani jak tata. Bałyśmy się
z mamą, czy zobaczymy się
jeszcze z tatą. Gdy wrócił po
trzech dniach mówił, że zagnano ich do wsi Żohaten,
oddalonej od nas o ok. 15 kilometrów i tam w kuźni ich
przesłuchiwano. Przy tym
okrutnie ich torturowano,
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Nadszedł maj, rok 1947. Mam już jedenaście lat i chodzę do szkoły
– wspomina powojenny czas Genowefa Cebeniak z Siemian

Powojenna szkoła
Osiedlono czternaście rodzin podczas tzw. akcji Wisła,
w tym moją rodzinę. Majątek
na który traﬁliśmy nazywał
się Droczyn, z niemieckiego
Drauzen, obecnie miejscowość nazywa się Ulnowo.
Przez ok. 2 miesięcy byłam
w szpitalu, który mieścił się
wówczas w Suszu. Do ‘domu’,
jeśli można tak to nazwać,
traﬁłam już do Ulnowa.
Szkoła
W tym momencie rozpoczął
się nowy rozdział w moim
życiu, moje nowe życie.
Wreszcie zaczęłam chodzić
do szkoły. Traﬁłam do klasy
drugiej, umiałam wtedy już
czytać i pisać, a nawet liczyć,
nauczył mnie tego mój tata.
Niestety nie wszystkie dzieci w moim wieku mogły liczyć na jakąkolwiek naukę
w domu. W szkole było nas
trzydzieścioro, uczyła nas
wspaniała nauczycielka, Pani
Mondzieleska, o ile dobrze
pamiętam jej nazwisko. Nie
była to typowa szkoła, jakie
dziś widzimy w miastach. Był
to mały domek, w którym
kiedyś mieszkał niemiecki
ogrodnik. Teraz mieszkała
tam nasza wychowawczyni.
Tam udało mi się dokończyć
czwartą klasę, nie do końca
z naszą Panią, która niestety
zachorowała. Na zastępstwo
przyszedł inny nauczyciel ze

swoją żoną, która również
nas uczyła. Po jakimś czasie
adoptowali małe dziecko,
gdyż nie mogli mieć swoich. Każdego dnia jedno
z nas musiało opiekować
się tą dziewczynką i wówczas nie było na lekcji. Jak
się okazało nauczyciel miał
problem z alkoholem, na
zajęcia z nami przychodził
zawsze pijany. Znudziła mi
się rola niani dla ich dziecka, chciałam się uczyć, a nie
niańczyć dzieci i odmówiłam
im opieki nad ich dzieckiem.
To wywołało gniew u nauczyciela i spowodowało, że się na
mnie uwziął i wystawił mi na
koniec roku dwóję z matematyki. Spowodowało to że nie
mogłam przejść do następnej
klasy i do następnej szkoły,
jaka mieściła się w Suszu.
Poskarżyłam się moim rodzicom, płakałam, jednak
nic nie wskórałam. Rodzice
nie zwracali na to uwagi, nawet jeszcze oberwałam, gdyż
nie uwierzyli mi, takie były
kiedyś czasy. Ale nauczyłam
się do tej pory, że muszę sobie sama radzić i spróbować
zawalczyć o swoje, i tak też
uczyniłam. Poszłam z płaczem do kierownika PGR-u,
p. Broniszewskiego, aby mi
pomógł. Był to bardzo dobry
człowiek, dobrze wykształcony. Przed wojną ukończył
studia wyższe. Gdy do niego

przyszłam, on już całą sprawę miał przedstawioną dzięki swojej córce Danusi, która
razem ze mną uczęszczała do
tej samej klasy. Była trochę
młodsza ode mnie i słabsza z matematyki, to ja jej
ciągle pomagałam z nauką.
Kierownik wezwał kuratora,
który mnie przeegzaminował
i okazało się, że zdałam na
piątkę. Sprawdzono nauczanie nauczyciela i uznano jego
winę, a za pijaństwo od razu
go zwolniono. Ja poszłam
do piątej klasy do Susza, do
szkoły wieczorowej, miałam
wówczas piętnaście lat. Mój
były nauczyciel dostał pracę
jako sekretarz w wojskowej
jednostce, również mieszczącej się w Suszu. Pamiętam,
jak kilka razy spotkałam go
na ulicy, bardzo mi się odgrażał, ale nie okazywałam
strachu i dał sobie w końcu
na spokój.
Historia z Ulnowa
Muszę opisać jeszcze jedną
historię podczas naszego pobytu w Ulnowie. Na początku
traktowano nas tam jak bandytów, ciągle podsłuchiwano
nas pod oknami, to było UB.
Wszyscy przesiedleni mężczyźni byli wzywani do siedziby UB w Iławie. Ludzie
wcześniej przesiedleni byli do
nas wrogo nastawieni, gdyż
tak im nas przedstawiono.

Jednak na szczęście ludzie
się do nas sami przekonali,
tata otrzymał cztery konie do
karmienia i do pracy, mama
zaś 15 krów do dojenia. Jak
to na wsi, pracy było bardzo
dużo, nie było przecież żadnych maszyn, dlatego mi, nastoletniej dziewczynce przyszło chodzić po zakupy do
miasta. Jedynie chleb mama
sama wyrabiała, dawano
wówczas zboże w deputacie
i końmi wożono je w kilka
osób do młyna, aby zmielić.
Po resztę trzeba było pójść do
sklepu do miasta. Pamiętam,
że widok człowieka w mundurze bardzo mnie stresował,
zostało mi to zapewne po dotychczasowych przeżyciach.
Pewnego popołudnia rodzice wysłali mnie do sklepu,
idąc zauważyłam jadącego
rowerem listonosza. Na jego
widok zaczęłam szybko uciekać w pole, a listonosz widząc
mnie pobiegł za mną, pytając
dlaczego przed nim uciekam.
Wówczas wszystko jemu opowiedziałam, ten człowiek
bardzo mi pomógł pokonać
strach przed mundurem
i uporać się częściowo z powojenną traumą. Powiedział
mi, że jest już po wojnie, i że
teraz niczego już nie muszę
się bać. I tak mijały kolejne
miesiące kończyłam piątą
klasę. Do szkoły miałam 5
kilometrów, oczywiście pieszo, zajęcia rozpoczynały się
o godz. 16 a kończyły ok 21.
Należało jeszcze pokonać
drogę do domu i na siódmą
następnego dnia stawić się
do pracy. Młodzież brano
wówczas do pracy w ogrodnictwie. Mimo, iż żyło się
spokojniej nabawiłam się
nerwicy żołądka. Pewna pani
doktor z okolicy stwierdziła,
że moje ataki bólowe spowodowane są przeżyciami
podczas wojny. Nie było na
to lekarstwa musiałam sama
sobie z tym poradzić.
Zapraszam na ostatnie wydanie moich wspomnień, już
w grudniowym wydaniu.
Genowefa Cebeniak
Opracowanie:
Joanna Babecka,
Starostwo Powiatowe w Iławie
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Nowy cennik usług
Inkubatora
echnologicznego
w Iławie

W

szedł w życie nowy
cennik usług Inkubatora Technologicznego w Iławie. Ceny usług
nie uległy zmianie, wprowadzone zostały natomiast korzystne dla klientów elastyczne pakiety abonamentowe.
Zmiany cennika dotyczą
wynajmu stanowisk w coworkingu, czyli wynajmu biurek
na godziny. I tak: wynajem
biurka na 1 godzinę to obecnie koszt 10 zł, na 5 godzin
– 25 zł, 10 godzin – 40 zł, 20
godzin – 75 zł i 50 godzin –
150 zł. Wykupione godziny
należy wykorzystać w danym
miesiącu kalendarzowym.
Zmianie uległy też koszty
związane z wynajmem sali
spotkań. Obecnie za jedną

godzinę wynajmu sali zapłacić trzeba 20 zł, ale już za 4
godziny tylko 60 zł, z kolei za
8 godzin 100 zł. W przypadku
sali warunkiem skorzystania
z pakietu abonamentowego
jest wcześniejsza rezerwacja
i wykorzystanie wykupionych
godzin w danym miesiącu kalendarzowym.
Nie zmieniły się koszty wynajmu sali konferencyjnej.
Godzina wynajmu to nadal
50 zł, 4 godziny to 150 zł a 8
godzin to 250 zł. Wykupione
godziny trzeba wykorzystać
w miesiącu kalendarzowym.
To jedna z najbardziej korzystnych ofert – zakładając
wyposażenie i lokalizację –
w Iławie.
więcej informacji: www.inkubator.ilawa.pl
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Siedmioro uczniów z Powiatu Iławskiego ze stypendium
Prezesa Rady Ministrów
157 najzdolniejszych uczniów
z naszego regionu widnieje na
liście stypendystów Prezesa
Rady Ministrów na rok szkolny
2019/2020 w województwie
warmińsko-mazurskim. W tym
zaszczytnym gronie są uczniowie
szkół Powiatu Iławskiego.

U

roczyste wręczenie
stypendiów odbyło się 20 listopada
w Urzędzie Wojewódzkim
w Olsztynie. Uczniowie, by
otrzymać stypendium, musieli spełnić jeden z warunków: otrzymać promocję
z wyróżnieniem przy najwyższej w danej szkole średniej
ocen lub wykazać się szczególnymi uzdolnieniami w co
najmniej jednej dziedzinie
wiedzy, uzyskując w niej najwyższe wyniki, w pozostałych
dziedzinach wiedzy musieli
wtedy osiągnąć wyniki co
najmniej dobre.
Wa r m i ń s k o - M a z u r s k i
Kurator Oświaty Krzysztof
Marek Nowacki, gratulując
stypendystom osiągniętego
wyróżnienia, powiedział, że
na każdy sukces składa się
wiele czynników. Najczęściej są to: praca, konsekwencja i wsparcie innych
osób. W tym przypadku
– wsparcie rodziny, bo to
ona formuje świat wartości, bez którego nie można
podążać do obranego celu.
W swoim wystąpieniu kurator podkreślił duże znaczenie nauczyciela – mistrza
w życiu młodego człowieka. Taki nauczyciel staje się
dla ucznia przewodnikiem
i inspiracją.
Uroczystość
uświetnił
występ chóru Juvenis

Cantat z Zespołu Szkół
Ogólnokształcących
Nr
1 w Olsztynie. Także wybrani stypendyści mogli
zaprezentować swoje talenty i realizowane pasje.
Zebrani usłyszeli słowa
podziękowania skierowane przez reprezentantkę
stypendystów do nauczycieli. Z kolei zwracając się
do rodziców, powiedziała:
Rodzice są naszymi najbardziej
wymagającymi
trenerami, a jednocześnie
najwierniejszymi kibicami.
Mam nadzieję, że dzisiejsza
uroczystość będzie radością
dla naszych rodziców. W końcu stypendium Prezesa Rady

Ministrów to ogromne wyróżnienie. Dla nas, stypendystów, to nagroda za rzetelną
naukę, a dla rodziców – powód do dumy.
Wśród tegorocznych stypendystów znaleźli się uczniowie
szkół Powiatu Iławskiego:
— Dominika Kraśnicka z Technikum Żywienia
i Usług Gastronomicznych
w Zespole Szkół im. Konstytucji 3 Maja w Iławie,
— Oskar Ruczyński z Liceum Ogólnokształcącego
im. Stefana Żeromskiego
w Iławie,
— Maria Katarzyna Szczekało z Technikum Przemysłu

Fot. Kuratorium Oświaty w Olsztynie
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Mody w Zespole Szkół im.
Bohaterów Września 1939
Roku w Iławie,
— Łukasz Łużyński z Liceum Ogólnokształcącego
im. Wł. Broniewskiego w Zespole Szkół w Lubawie,
— Weronika Piontkowska
z Technikum Ekonomicznego
w Zespole Szkół w Lubawie,
— Kamil Drzewoszewski
z Technikum w Zespole Szkół
im. Ireny Kosmowskiej w Suszu,
— Jakub Krajewski z Liceum Ogólnokształcącego
w Fijewie.
Wszystkim wymienionym serdecznie gratulujemy!
Źródło: Infoilawa.pl
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Malkovich czuł się u nas jak w domu
Lata 90-te obfitują w niezwykłe historie
i ciekawostki dotyczące naszego powiatu.
Jedną z nich jest niewątpliwie wizyta
wybitnego aktora Johna Malkovicha,
w związku z kręceniem zdjęć do filmu
„Król Olch”, które odbywały się w ruinach
zamku w Szymbarku. Aktor wraz z rodziną
mieszkał w nieistniejącym już dziś Hotelu
Kormoran. Przypominamy te historię.

W

1995 roku ruiny
gotyckiego zamku
w Szymbarku stały
się polem bitwy z końca II
wojny światowej. Niemiecki reżyser Volker Schlöndorff nakręcał tu sceny do
głośnego ﬁlmu „Król Olch”
z Johnem Malkovichem
w roli głównej.
„Król Olch” jest koprodukcją niemiecko-francusko-angielsko-polską. Ze strony
polskiej w realizacji ﬁlmu
brała udział kierowana przez
Lwa Rywina spółka Heritage
Films, współodpowiedzialna
między innymi za produkcję
w 1993 roku głośnej „Listy Schindlera” w reżyserii
Stevena Spielberga. Obok
Polaków w ekipie ﬁlmowej
znaleźli się także wybitni
ﬁlmowcy z Francji i Wielkiej
Brytanii, w tym między innymi polska scenograf i dekoratorka wnętrz Ewa Braun
(Oscar za dekorację wnętrz
w „Liście Schindlera”), kostiumolog Anna Biedrzycka-Sheppard (nominowana do
Oscara za „Listę Schindlera”
i „Pianistę”), muzyk Michale
Nyman (Oscar za za oprawę
muzyczną „Fortepianu”) oraz
Ezio Frigerio (scenograf „Cyrana de Bergerac”). Funkcję
kierownika produkcji sprawował Michał Szczerbic,
znany między innymi ze
współpracy ze Stevenem
Spielbergiem przy wspomnianej „Liście Schindlera”
czy z Andrzejem Wajdą przy
„Wielkim Tygodniu”.
„Król Olch” (niemiecki tytuł „Der Unhold”, angielski

„The Ogre”) to wstrząsająca wizja hitleryzmu i klęski
Trzeciej Rzeszy. Fabuła ﬁlmu
oparta jest na francuskiej
powieści Michela Tourniera o tym samym tytule. Jej
główny bohater – Abel Tiffauges traﬁa jako francuski
jeniec do Prus Wschodnich,
gdzie służy w dworku wielkiego łowczego Trzeciej
Rzeszy – Hermana Goeringa. Po klęsce pod Stalingradem i powrocie Goeringa
do Berlina, zafascynowany
potęgą Trzeciej Rzeszy Abel
Tiffauges traﬁa do zamku
Kaltenborn, gdzie rekrutuje młodych chłopców – jak
myśli, przyszłą elitę państwa, w rzeczywistości zaś
mięso armatnie – do służby
w armii. Z rozkazu nazistów
Abel przemierza okolice,
prowadząc
przymusową
rekrutację młodych chłopców. W oczach miejscowej
ludności uchodzi za potwora, który porywa dzieci, niczym legendarny Król Olch
w balladzie Johanna Wolfganga von Goethego.
Większość zdjęć do filmu
zrealizowano w Malborku
i Szymbarku, a także w okolicach Olsztyna i Warszawy. Ruiny szymbarskiego
obiektu posłużyły reżyserowi przy nagrywaniu scen
zdobywania
ogromnego
zamku Kaltenborn przez
wojska radzieckie. Zamek
pojawia się w końcowych
minutach „Króla Olch”. Ale
nie tylko. Michał Wytrążek, który w tamtym czasie
przyglądał się pracom ekipy

filmowej, wspomina o tym,
że w okolicy zamku nagrywano też sceny obozowania
adeptów Hitlerjugend. –
Doskonale pamiętam przygotowania do filmu – mówi.
– Jeszcze przed latem ekipa budowała sztuczny mur
w sąsiedztwie zamku. Na tyłach obiektu powstał mały
poligon, postawiono tam
też setki małych namiotów
dla chłopaków z Hitlerjugend. Stałem w odległości
kilku metrów od Johna
Malkovicha w momencie
kręcenia sceny, w której
wjeżdżał konno na zamek
– wspomina.

Do dziś ruiny zamku
kryją w sobie
pamiątki po
zdjęciach do
ﬁlmu. Ekipa
ﬁlmowa zamontowała
między innymi we frontowej ścianie budynku
drewniane
ramy okien,
które – jak
twierdził
opiekujący
się zabytkiem
Władysław
Dańczyszyn
– nierzadko
powodowały zdziwienie i pytania
t u r y s t ó w.
Odnowiono też znajdujący
się tuż nad główną bramą
wjazdową herb właścicieli
zamku. Nie zachowały się
sztuczna ściana, ogromne
rzeźby oraz atrapa czołgu,
który – jak twierdzą świadkowie – poruszał się na kołach od roweru…
Jak widać w końcowych
minutach „Króla Olch”,
spektakularne ruiny podiławskiego zamku doskonale oddały klimat zdobywania gotyckiej twierdzy przez
wojska Armii Czerwonej. Na
ﬁlmie dokładnie widać, jak
pod samą bramę wjazdową
podjeżdża radziecki czołg

i niszczy frontową ścianę
zamku. Ruiny widać też
w momencie, jak niewidomy na skutek wybuchu pocisku Abel Tiffauges ucieka
z żydowskim dzieckiem
z zamku. Ogromne wrażenie na widzach robi widok
płonącego obiektu, ukazany
z przeciwległego brzegu Jeziora Szymbarskiego.
Zrealizowanie tak ogromnego przedsięwzięcia wymagało
zaangażowania
wielu osób. Część ekipy
filmowej zamieszkała na
cały okres zdjęciowy w Iławie, w jedynym w tym czasie
skategoryzowanym obiekcie hotelowym w mieście
– w popularnym „Kormoranie”. Wśród gości hotelu
był między innymi laureat Oscara, reżyser Volker
Schlöndorff oraz odtwórca
głównej roli, dwukrotnie
nominowany do Oscara John Malkovich, który
przyjechał do Iławy z żoną,
nianią i dwójką dzieci.
John Malkovich zamieszkał wraz z rodziną w apartamencie znajdującym się
w środkowej części hotelu.
– Aktor wynajął całą środkową część hotelu, która
została wydzielona tylko na
jego użytek – wspominała
Ewa Jankowska, która od
1991 roku kierowała iławskim hotelem. – Mimo, że
już w 1995 roku był znanym
aktorem, nie zachowywał się
jak gwiazda. Nie było z nim

żadnych problemów – dodawała.
W trakcie pobytu w Iławie
aktor bardzo cenił sobie
prywatność. – Jeszcze przed
przyjazdem do hotelu, pytano nas, czy John Malkovich
będzie miał zapewnioną prywatność – mówiła kierownik
hotelu. – Wiedzieliśmy, że
nie możemy robić zdjęć –
wspominała. Wiadomo jednak, że aktor zwiedzał Iławę.
Wspomina się między innymi jego pobyt w parkowej
kawiarni „Kaja”. Czy udało
się jednak komukolwiek
zrobić w tym czasie zdjęcie
z aktorem? Nie wiadomo.
Tak, jak w przypadku filmu „Gniazdo”, który nagrywany był na Wielkiej
Żuławie w 1974 roku, także i przy realizacji „Króla
Olch” zatrudniono do pomocy mieszkańców Iławy
i Szymbarka. – Pamiętam,
że na plan jeździło bardzo
wiele osób – mówiła Ewa
Jankowska. – Tam nie było
problemów, by porozmawiać z twórcami filmu i aktorami – wspominała.
Nawet jeżeli udało się
uwiecznić pobyt Johna
Malkovicha w Iławie lub
Szymbarku, to zdjęcia te
nie ujrzały światła do dnia
dzisiejszego. Liczymy, że
zgłoszą się osoby, które miały kontakt z ekipą ﬁlmową
oraz te, które mogły sfotografować Johna Malkovicha
w trakcie pobytu w Iławie.
Zarówno Volker Schlöndorff, jak i John Malkovich
z rodziną zadowoleni byli
z pobytu w iławskim hotelu.
– Na pierwszy rzut oka trudno było odczytać cokolwiek
z kamiennej twarzy aktora
– przyznawała Ewa Jankowska. – Byliśmy zestresowani,
bo nie wiedzieliśmy, czy podoba mu się u nas, czy nie.
Tym bardziej, że przywiózł
ze sobą do Iławy własne łóżko – dodawała.
– Na sam koniec pobytu
w „Kormoranie” John Malkovich podziękował nam
za miłe przyjęcie – mówiłą
z dumą kierownik hotelu.
– Usłyszeliśmy, że czuł się
w Iławie, jak w domu.
www.ilawasprzedlat.pl
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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!
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OGŁOSZENIE
Starosta Powiatu Iławskiego ogłasza przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa
Przeznaczenie
w miejscowym planie
zagospodarowania
przestrzennego

Lp.

Oznaczenie
nieruchomości

1.

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

Teren zabudowy
mieszkaniowej
jednorodzinnej

2.

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

3.

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

4.

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

5.

Działka Nr 56/2 o pow.
0,2100 ha, obręb Wielowieś, gmina Zalewo,
Księga wieczysta
Nr EL1I/00019849/6

Opis nieruchomości

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

Nieruchomość gruntowa niezabudowana zlokalizowana we wsi
Wielowieś. Działka ma kształt regularny zbliżony do trapezu,
posiadająca bezpośredni dostęp do drogi
o nawierzchni asfaltowej.

Wysokość wadium

Postąpienie

Godzina
przetargu

+ 23% VAT

9600,- zł

480,- zł

9.00

Teren zabudowy
mieszkaniowej
jednorodzinnej

43000,- zł
+ 23% VAT

8600,- zł

430,- zł

9.30

Teren zabudowy
mieszkaniowej
jednorodzinnej

45000,- zł
+ 23% VAT

9000,- zł

450,- zł

10.00

Teren zabudowy
mieszkaniowej
jednorodzinnej

57000,- zł
+ 23% VAT

11400,- zł

570,- zł

10.30

Brak miejscowego
planu

41000,-zł
(+23%VAT w
przypadku niespełnienia warunków
zwolnienia)

8200,-zł

410,-zł

11.00

Cena wywoławcza

48000,- zł

• Wadium w pieniądzu należy wnieść do dnia 3 stycznia 2020 r. na konto Starostwa Powiatowego w Iławie:
Bank BGŻ BNP Paribas S.A. 55 2030 0045 1110 0000 0166 8970 UWAGA! Decyduje data wpływu na konto
• Potwierdzenie wpłacenia wadium należy okazać na przetargu komisji przetargowej.
• Przetarg odbędzie się w dniu 9 stycznia 2020 r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Iławie przy ul. Andersa 2a, sala Nr 1.
• Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.
• Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferował, co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.
• Uchylenie się osoby, która wygrała przetarg od podpisania umowy notarialnej w określonym terminie spowoduje przepadek wadium.
Szczegółowe informacje można uzyskać w pokoju 323 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Iławie lub pod numerem tel. (0-89)6490763.

DYŻURY APTEK — GRUDZIEŃ 2019 r.
Czynne od godz. 23:00 do godz. 7:00 dnia następnego.
1 grudnia - Apteka „DBAM O ZDROWIE”, ul. Królowej Jadwigi 6, Iława • 2 grudnia - Apteka
„DBAM O ZDROWIE”, ul. Królowej Jadwigi 6, Iława • 3 grudnia - Apteka „Dla Ciebie”,
ul Skłodowskiej 25C, Iława • 4 grudnia - Apteka „Eskulap”, ul. Grunwaldzka 1, Iława
• 5 grudnia - Apteka „Lipowy Dwór”, ul. Dąbrowskiego 46B/1A, Iława • 6 grudnia - Apteka ul.
Ostródzka 54, Iława • 7 grudnia - Apteka „DBAM O ZDROWIE”, ul. Aleja Jana Pawła II 14, Iława
• 8 grudnia - Apteka „Nova”, ul. Kopernika 3/4A, Iława • 9 grudnia - Apteka „Staromiejska”, ul.
Niepodległości 14, Iława • 10 grudnia - Apteka ul. Ostródzka 54, Iława • 11 grudnia - Apteka
mgr Adam Justyn Cichoń, ul. Gen. Wł. Andersa 3, Iława • 12 grudnia - Apteka Społeczna Na Kopernika Gr. Nowa Farmacja, ul. Kopernika 5A/1, Iława • 13 grudnia - Apteka „GEMINI”, ul. Jana
III Sobieskiego 45, Iława • 14 grudnia - Apteka, ul. Okulickiego 1, Iława • 15 grudnia - „Apteka

Dyżurna”, ul. Niepodległości 10, Iława • 16 grudnia - Apteka „Nova”, ul. Kopernika 3/4A, Iława
• 17 grudnia - Apteka „DBAM O ZDROWIE”, ul. Królowej Jadwigi 6, Iława • 18 grudnia
- Apteka „DBAM O ZDROWIE”, ul. Królowej Jadwigi 6, Iława • 19 grudnia - Apteka „Dla Ciebie”,
ul Skłodowskiej 25C, Iława • 20 grudnia - Apteka „Eskulap”, ul. Grunwaldzka 1, Iława
• 21 grudnia - Apteka „Lipowy Dwór”, ul. Dąbrowskiego 46B/1A, Iława • 22 grudnia - Apteka
ul. Ostródzka 54, Iława • 23 grudnia - Apteka „DBAM O ZDROWIE”, ul. Aleja Jana Pawła II 14,
Iława • 24 grudnia - Apteka „Nova”, ul. Kopernika 3/4A, 14-200 Iława • 25 grudnia - Apteka
„Staromiejska”, ul. Niepodległości 14, Iława • 26 grudnia - Apteka ul. Ostródzka 54, Iława
• 27 grudnia - Apteka mgr Adam Justyn Cichoń, ul. Gen. Wł. Andersa 3, Iława • 28 grudnia
- Apteka Społeczna Na Kopernika Gr. Nowa Farmacja, ul. Kopernika 5A/1, Iława • 29 grudnia Apteka „GEMINI”, ul. Jana III Sobieskiego 45, Iława • 30 grudnia - Apteka, ul. Okulickiego 1,
14-200 Iława • 31 grudnia - „Apteka Dyżurna”, ul. Niepodległości 10, ława

