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W tym wydaniu „Gazety Iław-
skiej” witamy na świecie pię-
cioro noworodków, które uro-
dziły się w iławskim szpitalu
powiatowym tuż przed przyj-
ściem nowego, 2013 roku.

Zdjęcia wykonywaliśmy w po-
niedziałek 31. grudnia. Za-

chęcamy także do przesyłania
zdjęć dzieci na nasz adres e-
mailowy: ilawa@gazetaol-

sztynska.pl. W treści prosimy
wpisać imię i nazwisko

dziecka, miejscowość z której
pochodzi, datę urodzenia

oraz jego wagę i długość ciała
tuż po porodzie.

Wojciech Lelonek z Iławy 
ur. w piątek 28. grudnia

waga: 4250 gr
długość: 57 cm

Oliwia Słomkowska z Ząbrowa
ur. w piątek 28. grudnia

waga: 2920 gr
długość: 53 cm

Alicja Ołdak z Iławy
ur. w niedzielę 30. grudnia

waga: 3060 gr
długość: 54 cm

4. Jan Jabłoński z Lubawy
ur. w niedzielę 23. grudnia

waga: 4350 gr
długość: 61 cm

5. Alicja Raczkowska z Iławy
ur. w niedzielę 30. grudnia

waga: 3160 gr
długość: 54 cm

Noworodki odwiedził Mateusz Partyga

Nasi instruktorzy prowadzą
gimnastykę dla członków
Uniwersytetu Trzeciego Wie-
ku jak również gimnastykę
rehabilitacyjną dla iławskich
Amazonek  - mówi Krzysztof
Wacławski, instruktor. — Dla
ambitnych znajdzie się miejs-
ce w grupie sportowej, dla
dbających o zdrowie i kondy-
cję w grupie rekreacyjnej, a
dla początkujących dużych i
małych w grupach pływac-
kich. W czasie wakacji  Orka
organizuje półkolonie i obozy
sportowe, na których można
doskonalić naukę pływania,
jazdę rowerem, a nawet jazdę
konną. Poznawać uroki po-
wiatu iławskiego i innych re-
gionów. W czasie zajęć dzieci
rozwijają się wszechstronnie
uczestnicząc w grach i zaba-
wach sportowych. Na obo-
zach integrują się w czasie
zabaw z muzyką, śpiewem i
śmiechem. Dzięki doborowej
kadrze młodych, sprawnych i
doświadczonych instrukto-
rów dzieci na wszystkich za-
jęciach mają zapewnioną fa-
chową naukę i opiekę.

Gościmy ludzi z całego
powiatu i regionu
W okresie zbliżających się

ferii zimowych Orka organi-
zuje po raz kolejny obóz nar-
ciarski w Szklarskiej Porębie. 

W działaniach stowarzysze-
nia promującego sprawność i
zdrowie mieści się coroczna
organizacja Mikołajkowych
Zawodów Pływackich, zawo-
dów pływackich z Okazji Dnia
Dziecka, Maratonu Pływac-
kiego, Triathlonu.  

— Nasze imprezy cieszą się
coraz większym zaintereso-
waniem  nie tylko mieszkań-
ców Iławy, ale gościmy rów-
nież zawodników z Malborka,
Elbląga, Susza, Olsztyna,
Gdańska. Stowarzyszenie
zrzesza również Iławskich
Morsów, którym nie straszna
zimna woda - mówi instruk-
tor.

Zajęcia na basenie
odbywają się
codziennie
Dzięki przychylności i

współpracy z Iławskim Cen-
trum Sportu, Turystyki i Rek-

reacji, Międzyszkolnym
Ośrodkiem Sportu, Ośrod-
kiem Psychoedukacji, Towa-
rzystwem Przyjaciół Dzieci,
Gimnazjum Samorządowym
Nr 1 w Iławie,  Szkole Pod-
stawowej nr 4 w Iławie, oraz
Zespołem Placówek Szkol-
no- Wychowawczych nasze
stowarzyszenie rozwija się i
ma szansę poszerzać swoją
ofertę. W tym roku dzięki
projektom z Ministerstwa
Sportu, Urzędu Marszałkow-
skiego oraz z projektów lo-
kalnych udało się pozyskać
środki i dofinansować naukę
pływania. Zajęcia na basenie
prowadzone są codziennie od
15:30 do 17:30, w kilku gru-
pach jednocześnie. Aquafit-
ness i zajęcia dla dorosłych
realizowane są w godz. 17:30-
19:30  Frekwencja dopisuje, a
zainteresowanie działalno-
ścią i sympatia, z jaką się spo-
tykamy jest dla nas bardzo
mobilizująca. 

Plany na przyszłość
Nasze plany na przyszłość to

rozwój i podwyższanie jakości
prowadzonych zajęć. Szuka-
my nowoczesnych rozwiązań.
W marcu na nasze zaprosze-
nie do Iławy przybędzie Paweł
Lewicki, główny trener kraju
pływania metodą total im-
mersion, który przeprowadzi
warsztaty pływackie. Zapra-
szamy więc wszystkich sym-
patyków pływania i sportu
na nasze zajęcia, zawody, im-
prezy i w nasze szeregi do
wspólnej zabawy dla kondycji
i zdrowia.

W Nowym Roku 2013 „ORKA”  zaprasza  sympatyków pływania i sportu

Rozpocznij trening w „Orce“. 
Już 600 osób przekonało się, że warto
Stowarzyszenie Szkoły Pływania „ORKA”
zostało założone w roku 2010 i zrzesza
ponad 600 członków. Jest młodą
organizacją, ale z jasno wyznaczonym
celem -  propagowanie aktywności
fizycznej wśród dzieci, młodzieży
i dorosłych. Zajmuje się nie tylko nauką
i doskonaleniem pływania, ale również
proponuje zajęcia w wodzie dla
niemowląt, osób niepełnosprawnych,
aquafitnes oraz ratownictwo wodne.

Z zajęć w „Orce“ korzysta ponad 600 osób, w tym także najmłodsi

Orka to także doskonalenie pływania - z tych zajęć chętnie
korzystają dorośli

Dobrze dopasowane okulary to podstawa, dobrze w tej
kwestii skorzystać z porady trenera

Jak widać humor pod wodą dopisuje Fot. Arch. Orki


