
SPORT ||

SPOŁECZEŃSTWO ||

SUSZ STOLICĄ 
POLSKIEGO 
TRIATHLONU

70- LECIE ZAKŁADU 
KARNEGO W IŁAWIE 

s. 12-13

s. 16-17

Z EWĄ JEST TAKI PROBLEM, ŻE ONA NIE MOŻE PRZEŻYĆ, ŻE PRZEWODNICZĄCYM JEST MICHAŁ, 
A BURMISTRZEM DAWID. ONA CHCIAŁBY KTÓREŚ Z TYCH STANOWISK, ALE CHYBA BRAKUJE JEJ 
ODWAGI - MÓWI NASZ ROZMÓWCA. STR. 8
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EWA JACKOWSKA?EWA JACKOWSKA?

CZYTAJ NAS: 
• co miesiąc 
  w gazecie 
• codzienne 
  w internecie

Zapraszamy do lektury 
miesięcznika 
„Życie Powiatu Iławskiego” 
Znajdziecie w nim m.in.:
- rozmowę z Andrzejem Żmudziń-
skim, pierwszym lokatorem Inkuba-
tora Technologicznego w Iławie
- informacje na temat karetki 
wodnej na Jezioraku
- wywiad z Ivanem Ivanovem 
z Bułgarii, uczniem iławskiego 
„Mechanika”

GAZETA BEZPŁATNA

-A12319ilzi-A

KANCELARIA
RADCY PRAWNEGO 

„JURYSTA” Piotr Witkowski

PRAWO GOSPODARCZE –

PRAWO CYWILNE – RODZINNE,
SPADKOWE, ODSZKODOWAWCZE

PRAWO PRACY,
PRAWO ADMINISTRACYJNE

24519luzl-a-M

praca
Firma DREW-HIT 

zatrudni pracowników: 

STOLARZ 

oraz

POMOCNIK  
STOLARZA

 

e-mail
tel. 89 645-92-42

22419luzl-a-M

praca

Firma 
„JANEK”

zatrudni 
pracowników 

Kontakt tel. 
89 645 39 97
665 870 040 

w godzinach 
od 7:00 do 15:00

ul. Unii Europejskiej 1 
14-260 Lubawa

-P4619mlzn-a

gospodarcza

gazeta

CZWARTEK informacje
biznesowe
z regionu

mp-otbr-7097

reklama
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Jak dzieci w piaskownicy...

MNIEJ KOSZENIA, WIĘCEJ ŁĄK

FELIETON TOMASZA WIĘCKA

 ul. Jana Sobieskiego 1/1
14-200 Iława 
tel./fax (089) 648 77 36

mail: ilawa@gazetaolsztynska.pl
 www.ilawa.wm.pl
tel. 89 648 77 36

 REDAKTOR WYDANIA  
Tomasz Więcek

 REKLAMA W IŁAWIE
 TEL/FAX (89) 648 88 91

REKLAMA W OLSZTYNIE
DZIAŁ SPRZEDAŻY REKLAM 
ul. Tracka 5,
tel. (89) 539 74 41

REKLAMA W REGIONIE
Barczewo        (89) 674-04-90
Bartoszyce (89) 763-63-26
Biskupiec (89) 715-32-50
Dobre Miasto (89) 616-15-98
Działdowo (23) 697-69-16
Ełk (87) 621-34-64
Giżycko (87) 428-38-17
Gołdap   (87) 520-09-35
Iława (89) 648-77-36
Kętrzyn (89) 751-25-42
Lidzbark Warm. (89) 767-00-19

Lubawa  (89) 645-39-99
Miłakowo        (89) 757-83-31
Morąg (89) 757-52-57
Mrągowo (89) 741-16-93
Nidzica (89) 625-69-83
Nowe Miasto Lub. (56) 474-44-44
Olecko (87) 520-09-35
Olsztynek     (89) 519-22-01
Ostróda (89) 642-08-16
Pisz  (87) 425-18-16
Szczytno  (89) 623-27-55
Węgorzewo  (87) 427-03-08 

 WYDAWCA
GRUPA WM Sp. z o.o., 
ul. Tracka 5, 10-364 Olsztyn

PREZES 
Jarosław Tokarczyk

Drukarnia Prasowa 
GRUPY WM Sp. z o.o. 
Olsztyn, ul. Tracka 7, 
tel. (89) 539 74 21

 Redakcja nie zwraca niezamówionych tekstów oraz zastrzega sobie prawo dokonywania skrótów w publikowanych listach i nadesłanych materiałach. Redakcja nie odpowiada za treść ogłoszeń.

 ZESPÓŁ 
„GAZETY IŁAWSKIEJ”

Mateusz Partyga
dziennikarz
tel. 89 648 77 36

Paulina Kasprzycka
specjalista 
ds. reklamy i promocji
tel. 89 648 88 91

Kamila Szpinak
specjalista ds. reklamy
tel. 89 645 39 99
r.lubawa@gazetaolsztynska.pl

Błażej Urbański
menedżer 
ds. oddziału iławskiego
tel. 89 645 38 76

Dawid Kopaczewski boli 
niektórych radnych tak bar-
dzo, że zapominają, po co po-
szli do lokalnego samorządu. 
Wygląda to trochę tak, jakby... 
Hmm. Może przenieśmy się 
w czasie o  jakieś 20 - 30 lat 
wstecz i  wyobraźmy sobie 
czysto hipotetyczne osiedle 
w Iławie.

Mamy przełom lat osiem-
dziesiątych i  dziewięćdzie-
siątych. W  osiedlowej pia-
skownicy bawią się jej stali 
bywalcy. Nie zawsze bawią 
się zgodnie. Czasem zabierają 
sobie zabawki, trochę się dro-
czą, przepychają, ale kiedy na 
horyzoncie pojawia się któryś 
z rodziców, dzieci łagodnieją 
i wracają do wspólnej zaba-
wy. Mimo, że maluchy w pia-
skownicy są uśmiechnięte, 

to jest coś, co nie pozwala im 
w pełni cieszyć się przesypy-
waniem piasku z wiaderka do 
wiaderka. To stara, wysłużona 
huśtawka. Wstęp na nią był 
zarezerwowany od zawsze dla 
osiedlowej starszyzny. 

Mały Michaś spogląda co 
rusz na huśtawkę i  tonie 
w marzeniach. Jak by to było, 
gdyby na niej usiąść i oddać 
się szaleństwu? Chwycić lek-
ko przyrdzewiałe łańcuchy 
i huśtać się, huśtać się niemal 
pod samo niebo. Z  wiatrem 
we włosach spoglądać na 
wszystkich z góry i widzieć te 
wszystkie zachwycone sobą 
twarze. Ale mały Michaś wie, 
że jest jeszcze zbyt mały, żeby 
bawić się na osiedlowej huś-
tawce. Wie, że są starsi, któ-
rym mogłoby się to nie spo-

dobać. W zasadzie, to bardzo 
chce, ale starsi zwyczajnie mu 
nie pozwalają. W zamian Mi-
chaś dostał najlepszą zabaw-

kę, której każdy mu zazdrości. 
Z Michasiem w piaskowni-

cy bawi się mała Ewa. Raz na 
jakiś czas zabierze koledze za-
bawkę, innym razem wysypie 
mu piasek z wiaderka. Lubi 
się z  nim droczyć, schować 
kolorowe foremki. Sama też 
chciałaby najlepszą zabawkę, 
ale starsi koledzy woleli dać 
ją Michasiowi. Mała Ewa też 
z  rozrzewnieniem spoglą-
da na huśtawkę. Też marzy 
o  targającym włosy wietrze 
i  zazdrosnych spojrzeniach 
kolegów z podwórka. Ale Ewa 
nie wejdzie na huśtawkę. Nie, 
nie. Nie dlatego, że boi się 
starszych kolegów. Ewa boi 
się, że może z huśtawki spaść, 
a wtedy inni będą się śmiali... 

Kiedy Ewa z  Michasiem 
beztrosko budują piaskowe 

miasteczko, na ich osiedlu po-
jawił się ktoś nowy. To mały 
Dawidek, który nie patrząc 
na zdanie starszych kolegów, 
wskoczył żwawo na huśtaw-
kę i śmiejąc się do Michasia 
i Ewy huśtał się w najlepsze. 
Co gorsze, Dawidek ani my-
śli, żeby przestać się huśtać, 
a dzieci z piaskownicy patrzą 
na niego z zazdrością i szepczą 
do siebie, tak żeby Dawidek 
nie słyszał. I  knują chytry 
plan, jak zrzucić Dawidka 
z huśtawki. Raz to Ewa syp-
nie mu piaskiem po oczach, 
innym razem to Michaś zawa-
dzi łopatką.

Ale Dawidek zdaje się nie 
przejmować zaczepkami. 
Huśtawka póki co należy do 
niego. Inni mogą tylko popa-
trzeć. Tomasz Więcek

Mniej intensywnie ko-
szone trawniki, które 
wyglądem będą przy-

pominać łąki, wpłyną przede 
wszystkim na zwiększenie 
wilgotności gleby i ochłodze-
nie otoczenia, pochłaniając 
przy tym znacznie większą 
ilość zanieczyszczeń, pyłów 
i kurzu, które z powodu bra-
ku opadów unoszą się w po-
wietrzu, wpływając przy tym 
negatywnie na nasze zdrowie 
i samopoczucie. W wyższych 
trawach schronienie znajdą 
także zwierzęta –  wyjaśnia 
Julia Bartkowska z Wydziału 
Utrzymania Mienia Komu-
nalnego odpowiedzialnego 
za utrzymanie terenów ziele-
ni miejskiej.

Jako miejsca z  ograniczo-
nym koszeniem wytypowano 
na początek niektóre tereny 
rekreacyjne i parkowe będące 
w zarządzie Gminy Miejskiej 
Iława m.in. fosa miejska, 

fragmenty Bulwaru Jana 
Pawła II, łąka nad Jeziora-
kiem przy przystani Skarbek, 
park na Lipowym Dworze, 

nabrzeża Jezioraka przy ul. 
Chodkiewicza, „Małpi Gaj”, 
tereny wokół oczek wodnych 
(przy ul. Ostródzkiej i Gdań-

skiej), park przy ul. Jasiel-
skiej, teren zieleni na zaple-
czu Starostwa Powiatowego, 
a także fragmenty kompleksu 

ścieżek pieszo-rowerowych 
wzdłuż brzegów Jez. Jeziorak, 
rzeki Iławki, Jez. Iławskiego 
i Wyspy Młyńskiej, gdzie w ra-
mach ostatnio zakończonej 
inwestycji wykonano piękne 
łąki kwietne.

Trawniki w  pasach drogo-
wych będą koszone tak jak 
dotychczas ze względu na 
konieczność zapewnienia 
bezpieczeństwa na drogach.

- Jesteśmy świadomi, że 
idea ta nie wszystkim się 
spodoba, jednakże w  tym 
przypadku musimy przeło-
żyć względy przyrodnicze 
i ekologiczne ponad estetykę. 
Bardzo liczę na wyrozumia-
łość mieszkańców w tej kwe-
stii. Po sezonie ocenimy, czy 
podjęte przez nas działania 
przyniosły oczekiwane skut-
ki – podsumowuje burmistrz 
Dawid Kopaczewski.

Tomasz Więcek

Tomasz Więcek
sekretarz redakcji, dziennikarz
tel. 89 648 77 36 i 89 645 39 99
t.wiecek@gazetaolsztynska.pl

Niektóre tereny zielone w Iławie będą koszone rzadziej niż dotychczas. Zmiana ma być odpowiedzią na wysokie temperatury 
i susze. Teraz trawniki mają przypominać łąki. Podobne rozwiązania stosuje się w wielu miastach całej Polski.

Iławskie trawniki będą przypominały łąki 
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Pożar zabytkowego kościoła we Frednowych
GMINA IŁAWA || O tym niedzielnym poranku będzie się we wsi mówiło przez lata. Niestety, nie będą to wspomnienia dobre. 16 czerwca około 
godziny 5 nad ranem — prawdopodobnie w wyniku uderzenia pioruna — zapaliła się wieża kościoła pod wezwaniem Trójcy Przenajświętszej. 

WTOREK praktyczne porady 
dotyczące urządzania 
i remontowania 
domów i mieszkań

dom.wm.pl

dodatek

mp-otbr-7100

30719mlzn-A -N

2Apraca

26919luzl-a-M

tel. (89) 645-28-28 
lub (89) 645-22-21

Spółdzielnia Rolniczo-Handlowa „ROLNIK”
14-260 Lubawa, ul. Towarowa 5

zatrudni pracownika na stanowisko

cukiernika 
i pomoc cukiernika

PRACA

13619ilzi-A -N

Placówka
partnerska nr 1

Iława
ul. Sobieskiego 17

(obok lodziarni Zecha)

Kredyty:

 REKLAMA 

G
dy strażacy dotarli 
na miejsce, to pło-
mienie już wydoby-
wały się na zewnątrz 
kościoła. Ogień stra-

wił częściowo iglicę, która 
po chwili runęła na dach, 
uszkadzając go przy okazji. 
— Udało się szybko i sprawnie 
zlokalizować i stłumić ogień, 
który opanował wieżę. Pożar 
nie przeniósł się na pozosta-
łą część kościoła. Zniszczona 
została tylko konstrukcja 
drewniana wieży — mówi kpt. 
Krzysztof Rutkowski z  ko-
mendy powiatowej państwo-
wej straży pożarnej w Iławie. 
Jak informuje ofi cer prasowy, 
dzięki decyzji o wyniesieniu 
i zabezpieczeniu wyposażenia 
świątyni, nie ma większych 
strat materialnych. Trzeba 
będzie jednak odbudować 
wieżę i wyremontować dach.

>>> Akurat tego dnia we 
Frednowych zaplanowany 
był odpust. Odwołano wy-
stępy, ale społeczność i  tak 
zebrała się przy kościele. Od-
pust miał dużo skromniejszą, 
wręcz smutną formę, a pienią-
dze uzyskane z kwesty, które 
miały pójść na budowę szkoły 
w tej miejscowości, wykorzy-
stane zostaną prawdopodob-
nie na odbudowę kościelnej 
wieży. — Doszły do mnie takie 
informacje, że te pieniądze 
rzeczywiście mają zostać wy-
korzystane na remont. Słysza-
łem także o zbiórce w  inter-
necie. Póki co, nie prosiłem 

o tę pomoc, ale za nią bardzo 
dziękuję — mówił dwa dni po 
pożarze ks. Maciej Pacynko, 
proboszcz tutejszej parafii. 
O zbiórce w sieci ksiądz tyl-
ko słyszał, bo aktualnie nie 
ma dostępu do internetu. 
Jego stacjonarny komputer 
spłonął w  trakcie pożaru. 
—  Swoją pomoc zadeklaro-
wali także przedstawiciele 
władz samorządowych. Był 
u nas wojewoda, był starosta 
oraz wójt. Będę się również 
starał o pomoc u moich władz 
kościelnych, a także u konser-
watora zabytków — dodaje ks. 
Pacynko.

Kościół we Frednowych 
(gmina Iława, powiat iławski) 
powstał w XVIII wieku i znaj-
duje się na liście zabytków. 
Sama wieża, która spłonęła 
niedzielnego poranka, zo-
stała czynem społeczeństwa 
postawiona w  1928 roku. 
— Nasza parafi a jest za bied-
na, aby sama dała sobie radę 
ze sfi nansowaniem odbudo-
wy wieży i  remontu dachu 
— przyznaje proboszcz.

>>> Połamane drzewa, 
zapadające się jezdnie, pod-
topione garaże i  piwnice. 
W  tamtą niedzielę natura 
przypomniała o  swoich mo-
cach.

— Tej nocy mało spałem, 
burza na to nie pozwalała 
—  mówi Paweł Ziółkowski. 
To autor nagrania pożaru 
kościoła we Frednowych, 
które obiegło w  ciągu nie-

dzieli wszystkie ogólnopol-
skie i  lokalne media. Także 
na naszym portalu można 
było zobaczyć płonący budy-
nek. — Około godziny 5 nad 
ranem usłyszałem syreny 
strażackie. Przejechał jeden 
wóz bojowy, potem kolejny 
i  jeszcze następny. Wyszed-
łem z  ojcem na podwórko 
sprawdzić co się dzieje. Od 
sąsiadki dowiedzieliśmy się, 
że płonie kościół — relacjonu-
je Paweł, na co dzień miesz-

kający w  Olsztynie, jednak 
weekendy spędza z  rodziną 
we Frednowych. Pierwsze 
wrażenia po dotarciu na 
miejsce? — Szczęka mi opadła 
— przyznaje Ziółkowski.

Jego młodszy brat, Marek 
z Iławy, wpadł na pomysł, aby 
choć trochę pomóc w odbu-
dowie kościelnej wieży. Na 
stronie internetowej swojego 
teamu wrak race (coraz bar-
dziej popularne wyścigi moc-
no zdezelowanych już aut) 

ogłosił zbiórkę pieniędzy na 
ten cel. — Tu mieszkają moi 
rodzice, przebywa tu brat 
z  rodziną. We Frednowych 
często startujemy w  wyści-
gach, bo jest tu odpowiedni 
do tego tor. W moim zespole 
są mieszkańcy Frednowych, 
Tomasz Łomżyński i Marek 
Woźnowski. Chciałem ja-
koś pomóc tej społeczności 
— mówi Marek Ziółkowski. 
—  Postanowiłem ostatecz-
nie, że kwota, jaką chcemy 

osiągnąć, to 10 tysięcy zło-
tych. Wszystkie zebrane 
pieniądze przekażemy księ-
dzu bądź też sołtysowi i przy-
dadzą się one w odbudowie 
wieży —  dodaje iławianin. 
Zbiórka prowadzona jest na 
portalu zrzutka.pl. W środę 
26 czerwca o godzinie 14.30 
licznik wskazywał 1 333 zł. 
Jak przyznaje ksiądz Pa-
cynko, na razie ciężko osza-
cować, ile wyniesie remont 
kościoła. Mateusz Partyga

W niedzielę 16 czerwca około godziny 5 nad ranem — prawdopodobnie w wyniku uderzenia pioruna — zapaliła się 
wieża kościoła pod wezwaniem Trójcy Przenajświętszej. Tego dnia we Frednowych (gm. Iława) miał się odbyć odpust
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Dwie ofiary wybuchu gazu na Gajerku
NA SYGNALE || Nie żyją dwie osoby, które ucierpiały w wybuchu przy ulicy Kętrzyńskiej w Iławie. Wybuch nastąpił tuż po północy. Według 
wstępnych ustaleń straży pożarnej, przyczyną mogła być eksplozja mieszanki gazu z powietrzem. W budynku przebywały łącznie cztery osoby.

41018ilzi-a-O

KANCELARIA
 Radcy Prawnego Marty Mazur 

-G1719ilzi-a

Kancelaria Adwokacka 

 

 REKLAMA 

W 
nocy z 18 na 19 
czerwca w  bu-
dynku przy uli-
cy Kętrzyńskiej 
na iławskim 

Gajerku doszło do wybuchu. 
Na miejscu bardzo szybko po-
jawiły się służby ratunkowe. 

-  Otrzymaliśmy zgło-
szenie o  wybuchu but-
li z  gazem w  domu przy 

ulicy Kętrzyńskiej w  Iła-
wie. Okazało się jednak, 
że to nie sama butla była 
przyczyną eksplozji, tyl-
ko prawdopodobnie mie-
szanka powietrza z gazem, 
która powstała w  jednym 
z  pomieszczeń –  mówi st. 
kpt. Krzysztof Rutkowski, 
oficer prasowy państwowej 
straży pożarnej w Iławie.

Jak się okazało do wybuchu 
doszło w  budynku gospo-
darczym zaadaptowanym 
na mieszkanie.

- Po dojechaniu na miejsce 
strażacy zastali jednego z do-
mowników już na zewnątrz 
budynku, był to jego właś-
ciciel. Dwie pozostałe osoby 
znajdowały się na balkonie na 
pierwszym piętrze – dodaje st. 

kpt. Krzysztof Rutkowski.
Wszystkim czterem domow-

nikom trzeba było udzielać 
pomocy — dwóch z nich tra-
fi ło do szpitala. Dwum pozo-
stałym zapewniono miejsce 
w hotelu.  

Jedną z  osób, które trafi ły 
do iławskiego szpitala był 
około 60-letni mężczyzna, 
który ucierpiał w trakcie wy-

buchu – strażacy znaleźli go 
na stropie, który zawalił się 
podczas eksplozji. Mężczyzna 
był przytomny.

- Przekazaliśmy go zespo-
łowi ratownictwa medyczne-
go, który się nim zajął. Został 
przewieziony do szpitala, po-
dobnie jak druga poszkodo-
wana osoba –  mówi oficer 
prasowy PSP Iława. Niestety 

obaj mężczyźni zmarli w iław-
skim szpitalu. 

Cała akcja trwała dokładnie 
2 godziny i 29 minut, uczest-
niczyło w niej osiem zastępów 
straży. Pożar powstały po 
wybuchu zniszczył zwłaszcza 
wnętrze budynku. W związku 
z ofi arami śmiertelnymi spra-
wę prowadzi policja pod nad-
zorem prokuratora. zico/tow
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Ulica Kętrzyńska podczas nocnej akcji gaśniczo-ratunkowej Tak wygląda budynek, w którym doszło do wybuchu 

CIEKAWOSTKA STATYSTYCZNA || 

ILE MAMY AUT W POWIECIE? 

W powiecie iławskim zarejestrowane są 53 134 auta 
osobowe (dane z wydziału komunikacji starostwa 
powiatowego), liczba mieszkańców to 92 811 
(dane z GUS — stan na środę 12 czerwca 2019). 
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aktualności

SAMORZĄD || Dawid Kopaczewski nie otrzymał podczas minionej sesji Rady Miejskiej ani wotum zaufania, ani absolutorium. Część radnych 
tłumaczy, że głosowała przeciwko Adamowi Żylińskiemu, a nie przeciwko Kopaczewskiemu. Burmistrzem jest jednak ten drugi.

Burmistrz Dawid Kopaczewski bez absolutorium

-O14819ilzi-a

 ROWERY WODNE

GOKARTY 

 ROWERY MIEJSKIE
KATAMARAN 8 OSÓB, 

14419ilzi-A -N

tel 519 193 983 | Facebook | e-mail: grzesswist@wp.pl

SIELANKA

 REKLAMA 

D
awid Kopaczewski, 
to jedyny samorzą-
dowiec w  powiecie 
iławskim, który nie 
otrzymał ani wotum 

zaufania, ani absolutorium. 
Uchwały w  tej sprawie były 
głosowane podczas ponie-
działkowej (24 czerwca) sesji 
Rady Miejskiej. Obie uchwa-
ły były poprzedzone burzliwą 
dyskusją na temat stanu mia-
sta i jego budżetu. 

Jako pierwsza głosowana 
była uchwała dotycząca wo-
tum zaufania - to nowa forma 
oceny pracy samorządowców. 
Większość radnych podczas 
tego głosowania wstrzymało 
się od głosu, co jest niemal 
jednoznaczne z  głosem na 

„nie”. Wotum zaufania, podo-
bie jak absolutorium, udziela 
się bezwzględną większością 
głosów, oznacza to, że głos 
na „tak” musiałoby oddać 11. 
z 21 radnych. Zaledwie ośmiu 
radnych głosowało za udzie-
leniem Kopaczewskiemu wo-
tum zaufania. Aż 13 od głosu 
się wstrzymało. 

Bardzo podobnie przebie-
gało głosowanie nad udzie-
leniem Kopaczewskiemu 
absolutorium za wykonanie 
budżetu za 2018 rok. 

— Chciałabym, żeby to wy-
brzmiało w przestrzeni pub-
licznej, że rozliczamy pana 
Żylińskiego, a pan Kopaczew-
ski dostaje rykoszetem — za-
znaczyła przed głosowaniem 

nad absolutorium radna Ewa 
Jackowska i  podkreśliła, że 
będzie głosowała przeciwko 
udzieleniu absolutorium. 

Adam Żyliński, który nieja-
ko został wywołany do tablicy 
apelował, żeby nie traktować 
absolutorium jako narzędzia 
politycznego. Tym bardziej, że 
opinia Regionalnej Izby Obra-
chunkowej, która powinna być 
wskazówką do głosowania, była 
pozytywna. Pozytywnie wyko-
nanie budżetu oceniła także 
komisja rewizyjna, jednak zare-
komendowała, by nie udzielać 
absolutorium burmistrzowi. Na 
brak logiki i spójności w opinii 
komisji rewizyjnej uwagę zwró-
cił radny Edward Bojko. Zazna-
czył on, że odkąd jest radnym, 

to taka sytuacja nie miała nigdy 
miejsca. 

— Wyobrażam sobie miny 
członków RIO, gdy przeczy-
tali tak niespójną opinię. Jest 
to ewenement. — mówił Boj-
ko. — Jestem radnym od 1998 
roku, a czegoś takiego jeszcze 
nie widziałem.

Podobnie do opinii komisji 
rady odniósł się burmistrz 
Kopaczewski, który zazna-
czył, odpowiadając także na 
słowa Ewy Jackowskiej, że 
wotum i absolutorium udziela 
się konkretnej osobie, w tym 
przypadku właśnie jemu. 

— Opinia Regionalnej Izby 
Obrachunkowej jest dla ko-
misji rewizyjnej miażdżą-
ca —  mówił Kopaczewski. 

— Zwraca uwagę, iż brak jest 
konsekwencji pomiędzy pozy-
tywną oceną, dotyczącą wyko-
nania budżetu, a rekomenda-
cją komisji, by mimo to nie 
udzielać absolutorium. Wy-
raźnie wybrzmiało to w opinii 
RIO. Izba potwierdziła moje 
spostrzeżenia — wyjaśnił. 

Za udzieleniem wotum 
zaufania głosowali: Edward 
Bojko, Michał Kamiński, Zbigniew 
Miecznikowski, Anna Pogodowska, 
Elżbieta Prasek, Feliks Rochowicz, 
Aneta Rychlik, Adam Żyliński. 

Wstrzymali się: Ryszard Foryś, 
Stefan Hatała, Ewa Jackowska, 
Michał Młotek, Dariusz Paczkow-
ski, Włodzimierz Ptasznik, Dariusz 

Rozborski, Andrzej Rykaczewski, 
Piotr Rykaczewski, Tomasz Sławiński, 
Wojciech Szymański, Tomasz Woź-
niak, Martyna Wyżlic.

Za udzieleniem absolutorium 
głosowali: Edward Bojko, Michał 
Kamiński, Zbigniew Miecznikowski, 
Anna Pogodowska, Elżbieta Prasek, 
Feliks Rochowicz, Aneta Rychlik.

Przeciw: Ryszard Foryś, Stefan 
Hatała, Ewa Jackowska, Andrzej 
Rykaczewski, Piotr Rykaczewski, 
Wojciech Szymański. 

Wstrzymali się: Michał Młotek, 
Dariusz Paczkowski, Włodzimierz 
Ptasznik, Dariusz Rozborski, Tomasz 
Sławiński, Tomasz Woźniak, Martyna 
Wyżlic. Tomasz Więcek



gazetailawska.pl || piątek || 28.06.20196  wiadomości Czytaj nas: • co miesiąc w gazecie 
              • codzienne w internecie

Jednak można handlować na murku
IŁAWA || Zaskakujące rozstrzygnięcie miało głosowanie nad uchwałą dotyczącą handlu na tak zwanym „iławskim Manhattanie”. 
Podczas kwietniowej sesji radni odrzucili projekt uchwały, aby w poniedziałek (14 czerwca) przyjąć ją niemal w tej samej formie.

H
andel truskawka-
mi, marchewką 
i  innymi plonami 
działkowców na tak 
zwanym „iławskim 

Manhattanie” jednak będzie 
legalny. Taką decyzję podjęli 
miejscy radni podczas ponie-
działkowej sesji. To zaskaku-
jący zwrot w sprawie. Jeszcze 
w  kwietniu, kiedy uchwała 
dotycząca handlu przy ulicy 
Wiejskiej po raz pierwszy sta-
nęła na miejskiej sesji, radni 
11. głosami przeciw, przy 6. za 
i 4. wstrzymujących się odrzu-
cili propozycję burmistrza.

Włodzimierz Ptasznik, prze-
wodniczący klubu radnych 
Dla Iławy argumentował 
wtedy, że drobny handel pro-

wadzony przez działkowców 
uderzy w  przedsiębiorców 
i  będzie promował cwania-
ctwo. Tomasz Woźniak za-
uważył, że bez znajomości 
treści umowy, którą miasto 

miałoby podpisywać z  han-
dlowcami, ciężko jest nad 
nią dyskutować.

Po kwietniowej sesji dało 
się zauważyć rozczarowanie 
społeczeństwa podjętą przez 

radnych decyzją. Jak udało 
nam się ustalić, to właśnie 
ogromna fala krytyki pod 
adresem rady sprawiła, że 
temat handlu wrócił po ob-
rady. Z naszych nieofi cjalnych 
informacji wynika, że część 
radnych (przede wszystkim 
tych, którzy w kwietniu byli 
na nie)  wręcz nalegała, aby 
władze miasta ponownie 
wprowadziły uchwałę do po-
rządku obrad, gwarantując, 
że tym razem zostanie ona 
przegłosowana. 

Co ważne, treść uchwały nie-
mal nie uległa zmianie, a umo-
wa, o którą w kwietniu miała 
rozbić się sprawa handlu na 
„Manhattanie” zawiera te zapi-
sy, o których mówiono już dwa 

miesiące temu. Jeżeli wojewo-
da nie unieważni uchwały, le-
galny handel „wróci” na murek 
pod koniec lipca.  Tomasz Więcek

Głosowanie 29 kwietnia:
Za: Ryszard Foryś, Michał Ka-
miński, Zbigniew Miecznikow-
ski, Anna Pogodowska, Elżbieta 
Prasek, Aneta Rychlik;
Przeciw: Ewa Jackowska, 
Michał Młotek, Dariusz Pacz-
kowski, Włodzimierz Ptasznik, 
Andrzej Rykaczewski, Piotr Ry-
kaczewski, Tomasz Sławiński, 
Wojciech Szymański, Tomasz 
Woźniak, Martyna Wyżlic, Adam 
Żyliński;
Wstrzymali się: Edward Bojko, 
Stefan Hatała, Feliks Rocho-
wicz, Dariusz Rozborski;

Głosowanie 24 czerwca:
Za: Ewa Jackowska, Michał 
Młotek, Michał Kamiński, Anna 
Pogodowska, Elżbieta Prasek, 
Aneta Rychlik, Dariusz Pacz-
kowski, Włodzimierz Ptasznik, 
Andrzej Rykaczewski, Piotr Ry-
kaczewski, Tomasz Sławiński, 
Wojciech Szymański, Martyna 
Wyżlic, Stefan Hatała, Feliks 
Rochowicz;

Wstrzymali się: Edward 
Bojko, Zbigniew Miecznikowski, 
Andrzej Rykaczewski, Piort 
Rykaczewski;

Dariusz Rozborski i Adam 
Żyliński opuścili salę przed 
głosowaniem. 

14019ilzi-a -O

Nowa restauracja ALMATAM Kebab 
& Grill Turecki zaprasza wszystkich 

-

-

-

-

-
-
-

-

-

-

-
-

Nowa restauracja ALMATAM Kebab & Grill Turecki zaprasza

 

501-036-742
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UWAGA – AKTUALNE LETNIE PROMOCJE! 
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Iławscy radni w kwietniu nie przyjęli uchwały dotyczącej 
drobnego handlu, aby przyjąć ją podczas sesji czerwcowej
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Kamienica znika z panoramy miasta
IŁAWA || Coraz więcej kurzu zagląda do naszej redakcji. To znak, że rozbiórka prawie 100-letniej kamienicy przy ul. Królowej Jadwigi 12b, 
bezpośrednio połączonej z budynkiem w którym się mieścimy (ul. Sobieskiego 1) trwa w najlepsze.

R
ozbiórka ruszyła 
w  czwartek 23 maja. 
Rodziny, które zamiesz-
kiwały w niej przez lata 
(często: przez całe de-

kady) musiały się wyprowadzić 
już w 2016 roku. Mieszkańcy 
kamienicy zostali przeniesieni 
do nowych mieszkań przy ul. 
Dąbrowskiego 42b.

— Ten budynek znajduje się 
w tragicznym stanie — mówił 
wówczas na naszych łamach 
Wiesław Pieńczewski z wydzia-
łu zarządzania infrastrukturą 
miejską, środowiskiem i mie-
niem komunalnym w iławskim 
ratuszu. Kamienica i teren na 
którym stoi, jest własnością 
miasta. Budynek ten sąsiadu-
je bezpośrednio (ściana w ścia-
nę) z dużo młodszym blokiem 

przy ul. Jana III Sobieskiego 
1, w  którym znajduje się na-
sza redakcja. Jak się okazuje, 
to właśnie podczas budowy 
tego drugiego obiektu (należy 
do spółdzielni mieszkaniowej 
„Przyszłość”) stan kamienicy 
pogorszył się.

— Podczas budowy bloku 
ściana budynku przy ul. Królo-
wej Jadwigi 12a zaczęła pękać. 
Musieliśmy wówczas zastoso-
wać doraźne środki, dzięki któ-
rym udało się zatrzymać dalsze 
niszczenie, jednak jego stan i tak 
jest tragiczny. W tym budynku 
nie mogą już mieszkać ludzie 
— mówił w grudniu 2016 roku 
Wiesław Pieńczewski.

Budynek nie popadł w ruinę 
w ciągu ostatnich miesięcy czy 
lat, ten proces trwał oczywiście 

przez dekady. W  sporządzo-
nym w 2013 roku dokumencie 
„Aktualizacja raportu: Gmin-
na ewidencja zabytków Gmi-
ny Miejskiej Iława” budynek 
opisany jest jako kamienica 
murowana, a powstał w latach 
20/30-tych ubiegłego wieku. 

W opisie czytamy także: „stan 
średni, obiekt wymaga prac re-
montowych”. Urząd miasta nie 
ma pieniędzy na tak kosztowne 
remonty (podobnie było z ka-
mienicą przy ul. Ostródzkiej 2, 
która znalazła nowego właści-
ciela oraz z wciąż niesprzedaną 
willą przy ul. Mazurskiej 2), 
więc budynek trzeba wyburzyć. 
Jak jednak wspomnieliśmy, 
jest on — a właściwie jego po-
łudniowa część — zabytkiem. 
Dlatego też wszelkie prace 

trzeba konsultować z konser-
watorem zabytków. 

>>> Miasto ostatecznie 
uzyskało zgodę na rozbiórkę. 
Cegła po cegle — pracownicy 
fi rmy MWM Logistic z  No-
wego Miasta Lubawskiego 
z cierpliwością likwidują kolej-
ne ściany. — Prace prowadzone 
są w taki sposób, aby rozbiórka 
nie wpłynęła negatywnie na 
budynek przy ul. Jana III So-
bieskiego 1 oraz na sąsiadującą 
z kamienicą restaurację „Smo-
cza Jama” — mówi wicebur-
mistrz Iławy, Dorota Kamiń-
ska. — Musimy pamiętać o tym, 
że piwnice kamienicy przy ul. 
Królowej Jadwigi i pomieszcze-
nia restauracji sąsiadują z sobą. 
Część Smoczej Jamy znajduje 
się więc być może pod gruntem 

należącym do miasta. Jest też 
więc dylemat pod kątem włas-
nościowym — mówi wicebur-
mistrz Iławy.

Dorota Kamińska przyznaje, 
że urząd miasta nie ma na razie 
koncepcji na zagospodarowanie 
terenu powstałego po rozbiórce. 
Wcześniej, w 2016 roku, w pla-
nach był tu parking bądź też 
kolejny blok SM „Przyszłość”. 
— Nie chcemy zbyt pochopnie 
podejmować decyzji. Gdy tylko 
budynek zniknie z powierzchni 
ziemi, a my dokładnie zobaczy-
my, co kryje się pomieszcze-
niach piwnicznych oraz jaki jest 
ich stan  i stan fundamentów, 
to wówczas będziemy wiedzieć 
więcej na temat przyszłości tego 
miejsca — tłumaczy Kamińska. 
Wiceburmistrz zwraca także 

uwagę na fakt, że droga dojaz-
dowa prowadząca do tej kamie-
nicy ale i do całego osiedla przy 
ul. Królowej Jadwigi jest bardzo 
wąska. 

Burmistrz Iławy, Dawid Ko-
paczewski, dodaje: — Z pod-
jęciem decyzji czekamy do 
końca prac po to także, aby 
zobaczyć jak ten teren będzie 
się prezentował po rozbiórce. 
Jakie będzie miał walory i moż-
liwości, a to ważne kwestie przy 
planowaniu przyszłości placu 
znajdującego się w samym ser-
cu miasta.

>>> Gdy tylko dowiemy się 
coś więcej na temat przyszłości 
terenu po rozbieranej właśnie 
kamienicy, to poinformujemy 
o tym na naszych łamach.

Mateusz Partyga
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Polityczne zakręty Ewy Jackowskiej
POLITYKA || Ewie Jackowskiej nie można odmówić jednego – pracy na rzecz lokalnej społeczności. Od początku swojej kariery politycznej 
w Iławie Jackowska jest bardzo aktywną i dociekliwą radną. Nie można odmówić jej również determinacji w działalności społecznej. 

 wiadomości

R
adna Jackowska poja-
wiła się w przestrzeni 
publicznej w  trakcie 
kampanii wyborczej 
w  2014 roku, kiedy 

startowała do Rady Miejskiej 
z ramienia KWW Adama Ży-
lińskiego. Wyborczy sukces 
komitetu byłego burmi-
strza sprawił, że osoby idące 
wspólnie z nim do wyborów 
zaczęły domagać się realizacji 
kampanijnych obietnic. Jed-
ną z  nich była rewitalizacja 
iławskiej starówki. To poróż-
niło Adama Żylińskiego i Ewę 
Jackowską. 

— Pan Adam Żyliński zapro-
ponował mi udział w kampanii 
po rozmowie jaką odbyliśmy 
o fatalnym stanie wizualnym 
Starego Miasta — mówi Ewa 
Jackowska. —  Prosił, abym 
dołączyła do komitetu i razem 
z nim oraz z zespołem, który 
wprowadzi do Rady Miej-
skiej walczyła o przywrócenie 
jej świetności — wyjaśnia po-
wody swojego kandydowania 
w 2014 roku. — Niestety dość 
krótko po zaprzysiężeniu do-
wiedziałam się, że rewitali-
zacja Starówki musi jeszcze 
sporo odczekać. Poczułam się 
oszukana, ponieważ plany re-
witalizacji i to rychłej w czasie 
Adam Żyliński obiecywał nie 
tylko mojej osobie, ale rów-
nież mieszkańcom tej części 
miasta, z  którą rozmawiał 
w  ramach spotkania wybor-
czego —  wspomina powody 
politycznego rozstania z byłym 
już burmistrzem Iławy. 

Po niedotrzymaniu przez 
Żylińskiego słowa w  spra-
wie rewitalizacji starówki, 
Jackowska przeszła do opo-
zycji ówczesnego burmi-
strza. Niedługo później jej 
drogi zeszły się z Dawidem 
Kopaczewskim, sąsiadem 
ze starówki, wieloletnim 
znajomym. Jackowska i Ko-
paczewski wspólnie jeszcze 
z Mariuszem Gołębiowskim 
założyli nieformalną grupę 
pod nazwą „Wspólna Iła-
wa”. Grupa miała aktywi-
zować społeczeństwo, być 
jego głosem w  wielu spra-
wach, jednak, jak przyznał 
w rozmowie z nami w lutym 
tego roku Dawid Kopaczew-
ski, była ona spychana na 
margines a  radni i  ówczes-
ny burmistrz nie liczyli się 
z jej zdaniem.

Wspólna Iława nie prze-
trwała jednak długo. Na kil-
ka miesięcy przed wyborami 
samorządowymi w 2018 roku 
działalność grupy ograniczy-
ła się jedynie do organizowa-
nia spotkań podróżniczych. 
Wcześniej, były to pikniki 
i  przeróżne inicjatywy oby-
watelskie. 

Wiele osób typowało, że 
to właśnie Ewa Jackowska, 
nazwana przez internautów 
„burmistrz starego miasta”, 
będzie naturalnym kandy-
datem na burmistrza z  tego 
środowiska. Tak się jednak 
nie stało, a  Wspólna Iława 
przestała formalnie istnieć. 
Drogi Kopaczewskiego oraz 
Gołębiowskiego i Jackowskiej 
rozeszły się. 

Dawid Kopaczewski po-
stanowił wystartować w wy-
borach na burmistrza, a Jac-
kowska wdała się wówczas 
w  polityczny romans z  Pio-
trem Żuchowskim, typowa-
nym na głównego kontrkan-
dydata Adama Żylińskiego 
w wyborach na fotel burmi-
strza. Ostatecznie okazało 
się, że nos Ewy Jackowskiej 
także potrafi  zawodzić. Popie-

rani przez Jackowską w 2014 
roku Żyliński i w 2018 roku 
Żuchowski przegrali z Dawi-
dem Kopaczewskim.

Dziś Ewa Jackowska jest 
w  opozycji do burmistrza 
Iławy, ale także jej koledzy 
z  klubu radnych Dla Iławy 
nie mają z nią lekko. 

Na początek sprawa Toma-
sza Woźniaka.

Kiedy burmistrzem został 
Adam Żyliński, Ewa Jac-
kowska otwarcie atakowała 
ówczesnego dyrektora Iław-
skiego Centrum Kultury, 
zarzucając mu „możliwość 
popełnienia przestępstwa go-
spodarczego”. Sprawa, także 
za namową Ewy Jackowskiej 
oraz Komisji Rewizyjnej, 
w której radna działała, trafi ła 
do prokuratury. 

Prokurator jednak nie do-
patrzył się w działalności To-
masza Woźniaka nieprawidło-
wości pozwalających postawić 
kogokolwiek przed sądem. 
Po umorzeniu postępowa-
nia, ówczesny radny Andrzej 
Pankowski wygłosił podczas 
jednej z sesji oświadczenie i su-
gerował, aby Ewa Jackowska 
przeprosiła za swoje słowa. 

— Nie zamierzam nikogo 
przepraszać za to, że wnikli-
wie przyglądam się wydat-
kom publicznych pieniędzy 
- mówiła podczas sesji rad-
na Jackowska. —  Polecam 
również przeczytać zakres 
umorzonej sprawy. Po raz 
kolejny powtarzam, w każdej 
jednostce weryfi kacja wydat-
ków przez komisję rewizyjną 
była podobna i  ironią w  tej 
sytuacji jest fakt, że komisja 
rewizyjna od dobrych kilku 
miesięcy pracuje zgodnie 
i  rzetelnie. Jestem daleka 
od spraw politycznych i nie 
zamierzam uprawiać po-
lityki wzajemnej adoracji 
i  przysług. Mam ogromny 
komfort w byciu niezależną. 
Od tego jesteśmy w  radzie 
i żadne oświadczenie nie jest 
w stanie mnie zatrzymać. To 
jest próba zamknięcia mi 
ust —  odpowiedziała wów-
czas Jackowska.

Formułowanie zarzutów 
wobec dyrektora ICK o nie-
gospodarności i  możliwości 
popełnienia przestępstwa 
gospodarczego, nie przeszko-
dziło Jackowskiej w kandydo-
waniu do rady wspólnie z… 

Tomaszem Woźniakiem z jed-
nego komitetu. 

— Rozumiem, że rolą raso-
wego dziennikarza jest szu-
kanie sensacji — mówi radna 
zapytana o relacje z Woźnia-
kiem. — Niestety w tym tema-
cie jej nie ma. To był komitet 
Piotra Żuchowskiego, to on 
decydował kto się w nim znaj-
dzie. Wiedział, że zarówno ja 
i  Tomasz możemy wspólnie 
współpracować na rzecz Iła-
wy przy mniejszej lub więk-
szej sympatii — kończy. 

Zapytana, czy przeprosiła, 
lub zamierza przeprosić za 
swoje słowa, radna odpo-
wiada.

— Komitet to grupa ludzi, 
dla których ważne jest to co 
się dzieje w mieście, chcących 
coś zmieniać i  wpływać na 
otaczającą ich rzeczywistość. 
To nie grupa przyjaciół tylko 
społeczników i  relacje mię-
dzy nimi nie odgrywają tu 
żadnej roli.

Innego zdania są koledzy 
radnej z  klubu Dla Iławy, 
którzy nieofi cjalnie mówią, że 
sprawa powinna zostać przez 
Ewę Jackowską wyjaśniona 
publicznie. 

Klub Dla Iławy tworzą, poza 
Ewą Jackowską, Włodzimierz 
Ptasznik, Michał Młotek, To-
masz Woźniak, Tomasz Sła-
wiński i Dariusz Paczkowski. 
Oficjalnie nikt nie mówi 
o wewnętrznych problemach 
i  trudno się dziwić. Wspól-
ny front i  monolit to jedno 
z założeń działalności klubu. 
Jednak nieofi cjalnie, osoby 
związane z klubem Dla Iławy, 
twierdzą, że z Ewą Jackowską 
jest problem. 

— Ona chce mieć zawsze 
swoje zdanie — mówi osoba 
związana z  klubem radnych 
Dla Iławy. —  Ewa nie lubi, 
gdy narzuca jej się swoje zda-
nie — mówi. Zgrzyty w mo-
nolicie są, według naszego 
informatora, coraz częstsze. 
A komentarz Ewy Jackowskiej 
rzucony w  stronę Michała 
Młotka, może być tego przy-
kładem.

— Panie przewodniczący, 
jestem w  szoku, że można 
dyskutować —  mówiła, gdy 
przewodniczący Młotek 
udzielił jej głosu podczas 
majowej sesji. 

— Z Ewą jest taki problem, 
że ona nie może przeżyć, że 
przewodniczącym jest Mi-
chał, a burmistrzem Dawid. 
Ona chciałby któreś z  tych 
stanowisk, ale chyba brakuje 
jej odwagi, by kandydować 
—  mówi nasz rozmówca. 
— Ewa nie znosi porażek.

Kolejnym przykładem na 
wewnętrzne problemy klubu 
Dla Iławy, związane bezpo-
średnio z  radną Jackowską, 
jest jej projekt uchwały, do-
tyczący wprowadzenia w Iła-
wie Samorządowej Karty 
Praw Rodzin. Po sprzeciwie 
pozostałych radnych z klubu 
projekt został zdjęty z porząd-
ku obrad, ale niesmak w klu-
bie pozostał.

Według naszych informato-
rów klub Dla Iławy mógłby 
rozstać się z Ewą Jackowską. 
Radni jednak obawiają się, 
że jej głos mógłby być klu-
czowym, gdy doszłoby do 
ewentualnego głosowania 
nad zmianą przewodniczą-
cego rady.

— Oni wiedzą, że są zakusy, 
żeby wymienić przewodniczą-
cego — mówi nasz informator. 
— Pod tym względem Ewa ma 
ich w garści. 

Tomasz Więcek

Ewa Jackowska jest jedną z najbardziej wyrazistych postaci w iławskim samorządzie
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Top Disco 80’ — czeka nas muzyczna podróż w czasie!
IMPREZY || Zapraszamy do Iławy na niezwykłą, muzyczną podróż do lat 80’. Podczas Top Disco 80’ wystąpią: SONIQUE, GINA G., JOY, BONEY M 
of Sheyla B. Koncerty odbędą się w sobotę 29. czerwca na boisku przy basenie miejskim (ul. Biskupska). Start: godz.19:00.

Cena biletu: 20 zł (można je kupić 
w ICK w godz. 8-15) lub w salonie 
Empik. W dniu koncertu kasy przy 
basenie będą czynne od godziny 
14.00, cena wejściówki to także 20 
zł. Dodatkowe informacje pod nr tel. 
89 649 16 16.

WYKONAWCY:
Sonique jest jedną z najcie-

kawszych kobiet didżejów. 
Występowała w  wielu miej-
scach na świecie. Koncerto-
wała od Europy przez, Izra-
el, Egipt czy Hongkong aż po 
Stany Zjednoczone i Jamajkę. 
Największymi przebojami So-
nique są utwory „It Feels So 
Good” i „Sky”, którymi podbi-
ła wiele światowych list.

Joy to austriackie trio 
męskie, tworzące muzykę 
pop/italo disco, popularne 
w  latach 80 Zespół zwrócił 
na siebie uwagę wydanym 
w  1985 roku singlem „To-
uch by Touch”, który osiąg-
nął szczyty światowych list 
przebojów. Dzięki swojej 
pozytywnej melodyce i apoli-
tycznym tekstom Joy stał się 
jednym z nielicznych zespo-
łów występujących za „żela-
zną kurtyną” (1986 i  1987). 
Przez wiele lat swojej mu-
zycznej działalności grupa 
stworzyła wiele przebojów 
i kultowych nagrań.

Solową karierę Gina T. roz-
poczęła w roku 1989 w Niem-

czech. Jej utwory królowały 
na listach przebojów i otrzy-
mały złote i  platynowe na-
grody w wielu miejscach na 
świecie. Największe przebo-
je to: „Baby Blue”, „Sail Over 
Seven Seas”, „Tonight’s So 
Cold”,”Tokyo By Night”, „In 
My Fantasy”, „Summerti-
me – Summertime”. Oprócz 
śpiewu, Gina zajmuje się 
pisaniem tekstów dla wie-
lu wokalistów i  wokalistek. 
Gina T. ukrywała się również 
pod pseudonimem Gordon 
Namleit pisząc piosenki dla 
m.in: Claudii Jung oraz Fran-
cesco Napoli.

Boney M powstał w  1975 
roku w  RFN. Założyciel 
grupy – Frank Farian zebrał 
ciemnoskórych artystów 
pochodzących z  Karaibów. 
Nazwa zespołu pochodziła 
od bohatera australijskiego 
serialu kryminalnego Boney. 

Grupa wydała mnóstwo 
przebojów i  występował 
w wielu miejscach na świe-
cie. Najbardziej znane utwo-
ry to: „Rasputin”, „Rivers of 
Babylon”,”Horray, Hooray, 
It’s a  holiday”, „Gotta go 
home”, „El Lute” i „Bahama 
Mama”. 

Obecnie istnieje kilka ze-
społów, które firmują nazwę 
zespołu. W Iławie zagra Bo-
ney M of Sheyla B. a  więc 
z  wokalistą z  pierwszego 
oryginalnego składu. 

Już teraz zapraszamy 
na Dni Iławy 2019, 
szczegóły na plakacie
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    Gala Osiągnięć Uczniów — poznaj nazwiska    
W IŁAWSKIM 
KINOTEATRZE PASJA 
DOSZŁO WE WTOREK 
(18 CZERWCA) DO GALI 
OSIĄGNIĘĆ UCZNIÓW ZA 
ROK SZKOLNY 2018/19. 
WŚRÓD KRYTERIÓW 
OTRZYMANIA 
WYRÓŻNIENIA BYŁY 
NAJWYŻSZE WYNIKI 
W NAUCE, ZWYCIĘSTWA 
W KONKURSACH 
PRZEDMIOTOWYCH 
ORAZ SZCZEGÓLNE 
OSIĄGNIĘCIA. 
DOCENIONO TAKŻE 
PRACĘ NAUCZYCIELI.

GALA 2019 
– Nagrodzeni uczniowie

Szkoła Podstawowa nr 1 

Dyplomy - Nauka:
Jakub Moszczyński 
Nadia Sieszputowska 
Julia Palikowska 
Agata Stramska 
Pola Ciurkowska 
Mateusz Krajewski 
Adrian Jasik 
Jakub Marciszewski 
Jakub Łoźniewski 
Helena Mówińska 
Agata Otręba 
Magdalena Dreszler 
Aleksandra Trzmielewska 
Julia Sistermann 
Maria Żelazna 
Barbara Ambroży 
Martyna Głąbińska 
Nikola Rafi ńska 
Zuzanna Jankowska 

Dyplomy - Osiągnięcia inne:
Filip Rynkowski 
Natalia Rucińska 
Wiktoria Markowska 
Maciej Kwietko-Bębnowski 
Szymon Majewski 
Jacek Weber 
Szymon Kacprzycki 
Jakub Zieliński 
Szkoła Podstawowa nr 2 
Dyplomy - Nauka:
Paweł Skirel 
Aleksander Tomaszewski 
Julia Fiałkowska 
Magdalena Fota 
Szymon Kotłowski 
Aleksandra Krajewska 
Jakub Oleksów 
Maria Podgórna 
Roxana Zacharska 
Karol Bagrowski 
Igor Lewicki 
Wiktor Olszewski 
Oliwia Orzechowska 
Zuzanna Safi anowska 

Dyplomy - Osiągnięcia inne:
Jan Rzemieniewski 
Izabela Herubińska 
Samanta Sulley 
Kornelia Lembowicz 
Michalina Olszewska 
Laura Romero-Sochacka 
Patryk Lessman 

Szkoła Podstawowa nr 3 
Dyplomy - Nauka:
Julia Konkol 
Zuzanna Kulkowska 
Madeleine Rommedahl 
Patrycja Byglewska 
Aleksandra Maśka 
Karolina Etmańska 
Oliwia Gałkus 
Aleksandra Stadnicka 
Dyplomy - Osiągnięcia inne:
Wojciech Lewandowski 
Magdalena Jankowska 
Patrycja Kruszczyńska 
Julia Miłosek 
Zofi a Kwietko – Bębnowska 

Szkoła Podstawowa nr 4 
Dyplomy - Nauka:
Mateusz Wdowiak 
Aleksandra Bojarowska 
Oliwia Bączek 
Ewelina Jarnicka 
Zuzanna Mierzejewska 
Patrycja Kobus 
Wiktoria Trzciałkowska 
Aleksandra Kozak 
Mateusz Panek 
Miłosz Kuczmarski 
Dyplomy - Osiągnięcia inne:
Iga Janiszek 
Konrad Sendlewski 
Natalia Brzozowska 
Alicja Markowska 
Dawid Jeziorski 
Agata Kowalska 

Szkoła Podstawowa nr 5
Dyplomy - Nauka:
Kacper Augustyniak 
Maria Gdula 
Igor Kołecki 

Joanna Kudyba 
Natalia Leppert 
Karol Aleksander Podolski 
Dominika Stachewicz 
Anna Wróblewska 
Zuzanna Lorkowska 
Dominik Myszkiewicz 
Zofi a Plec 
Dominika Przytuła 
Wiktoria Czarzasta 
Aleksandra Kowalska 
Aleksandra Pawłyszyn 
Dawid Sztachański 
Julia Święcka 
Igor Tasarz 
Magda Chyżyńska 
Wiktoria Pisarek 
Emilia Tkaczyk 
Oliwia Żurawska 
Dyplomy - Osiągnięcia inne:
Jakub Cezary Smoliński
Marcel Mężykowski 
Nikola Kowalska 
Zofi a Kozibska 
Tomasz Martyna 

7819ilzi-B -N

Iława, ul. Królowej Jadwigi 7
tel. 89 646 64 65

pon.-pt.   8:30-16:30
sobota  9:00-13:00

ZAPRASZAMY PROMOCJE!

0,99 26,90

WITAMINA C

*Przy zakupie
zgrzewki 8 szt.

3319ilzi-a-M

Punkt grupy

SKŁAD BUDOWLANY 
KISIELICE

RYSZARD NIEDZIAŁKOWSKI
Firma przyjazna klientom od 1986 roku

SZEROKI ASORTYMENT 
MATERIAŁÓW 

W NAJLEPSZYCH CENACH
OKNA PCV, ALU, DRZWI, MONTAŻ

KISIELICE ul. Mickiewicza 14 (wylot na Biskupiec)

 e-mail: w.z.u.h@wp.pl
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  wyróżnionych nauczycieli i ich podopiecznych 
GALA 2019
Nagrodzeni Nauczyciele

Szkoła Podstawowa nr 1:
Małgorzata Kłodawska
Elżbieta Kozłowska
Krystyna Rzepka
Justyna Wasilewska
Elżbieta Kowalska
Barbara Kastrau – Widłas
Rosemary Wisniewski
Krzysztof Kasprowicz

Szkoła Podstawowa nr 2:
Aneta Kurkielewicz
Michał Mazanowski

Szkoła Podstawowa nr 3:
Jolanta Jarocka
Jolanta Dumkiewicz
Edyta Meredyk – Szczesiak
Sławomira Piątkowska
Ewa Szczypska

Szkoła Podstawowa nr 4:
Aleksandra Seroczyńska
Kazimierz Tyszkiewicz
Anna Kamińska
Anna Grzelka

Szkoła Podstawowa nr 5:
Mariusz Sadowski
Edyta Wojnowska
Piotr Bryl
Renata Kuchta
Danuta Tarach
Małgorzata Roznerska
Razem: 25 nauczycieli wyróżnionych

Regulaminu przyznawania wy-
różnień Burmistrza Miasta Iława 
uczniom szkół Gminy Miejskiej 
Iława za osiągnięcie szkolne w roku 
szkolnym 2018/2019

1. Wyróżnienie przyznawane 
jest uczniom i nauczycielom 
szkół Gminy Miejskiej Iława.

2. Wyróżnienie przyznawane jest 
uczniom osiągającym: najwyższe 
wyniki w nauce, zwycięstwa 
w konkursach przedmiotowych 
oraz za szczególne osiągnięcia, 
zgodnie z kryteriami określony-
mi w punkcie 3.
3. Wyróżnienie przyznawane 
jest kandydatom spełniającym 
poniższe kryteria:
a) uczniom klas VIII publicznych 
szkół podstawowych, osiąga-
jącym w ciągu ostatnich 2 lat 
średnią ocen minimum: klasa 
VII – 5,0, klasa VIII – 5,3.
b) uczniom klas III publicznych 
gimnazjów, osiągającym śred-
nią ocen w ciągu ostatnich 3 lat 
minimum: klasa I -5,0, klasa II 
– 5,0, klasa III -  5,3.
c) laureatom i fi nalistom woje-
wódzkich konkursów przed-
miotowych organizowanych 
przez Warmińsko Mazurskiego 
Kuratora Oświaty,

d) uczniom klas III szkoły pod-
stawowej, osiągającym tytuł 
laureata w ogólnopolskich 
konkursach polonistycznych 
tj. „Z poprawną polszczyzną na 
co dzień” i „Z ortografi ą na co 
dzień” oraz w konkursie „Kangur 
Matematyczny”.
e) uczniom niepełnosprawnym: 
wyróżnienie indywidualne za 
szczególne osiągnięcia - 1 osoba 
zgłoszona przez dyrektora 
szkoły (w szkołach z oddziałami 
integracyjnymi dopuszcza się 
zwiększenie liczby dzieci wyróż-
nionych, w ramach indywidu-
alnego uzgodnienia z organem 
prowadzącym),
f) wyróżnienie indywidualne wska-
zane przez szkołę za szczególne 
osiągnięcie inne niż w pkt. a – e 
regulaminu (do 5 wyróżnień).
4. Formy wyróżnienia: 
Karta podarunkowa dla wyróż-
nionego ucznia,

list gratulacyjny dla ucznia, na-
uczyciela przedmiotu, opiekuna 
ucznia – laureata lub fi nalisty 
konkursu oraz rodzica.

W przypadku, gdy uczeń spełnia 
jednocześnie dwa lub więcej 
kryteriów otrzymuje 1 kartę 
podarunkową.

5. Wyróżnienia wręczane są 
na uroczystej Gali w ostatnim 
tygodniu roku szkolnego.
6. Wniosek o przyznanie wyróż-
nienia składa dyrektor szkoły.
7. Wniosek o przyznanie nagro-
dy zawiera:
Imię i nazwisko ucznia, średnią 
ocen kandydata odpowiednio 
za 2 lub 3 lata nauki, informacje 
o osiągnięciach kandydata.
8. Wniosek o przyznanie 
wyróżnienia należy składać 
w Miejskim Zespole Obsługi 
Szkół i Przedszkoli, na druku 

stanowiącym załącznik do 
regulaminu, w terminie do 14 
dni przed Galą.
9. Dyrektorzy szkół przygoto-
wują odpowiednią zgodę rodzi-
ców na udostępnienie imienia 
i nazwiska oraz wykorzystanie 
wizerunku nagrodzonych ucz-
niów przez Gminę Miejską Iława 
do organizacji Gali Osiągnięć 
Uczniów. Przygotowaną i pod-
pisaną przez rodziców klauzulę 
należy dostarczyć do MZOSiP 
w Iławie wraz z wykazem dzieci 
wyróżnionych.
10. Czynności organizacyjne 
powierza się Dyrektorowi Miej-
skiego Zespołu Obsługi Szkół 
i Przedszkoli.
11. Nadzór w zakresie wszelkich 
spraw objętych niniejszym re-
gulaminem sprawuje Zastępca 
Burmistrza Iławy.
Iława dnia  28.05.2019 r.

Mateusz Partyga

-P14519ilzi-A -P14519ilzi-B

tel. 89 648 40 93 e-mail: podomega@podomega.pl
www.podomega.pl
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służby mundurowe

Zakład Karny w Iławie ma już siedemdziesiąt 

— 19 czerwca 1949 r. 
utworzono Więzienie Kar-
ne w  Iławie, a  także Dział 
Pracy i  Inspektorat Szkolny. 
Tak rozpoczęła się historia 
Zakładu Karnego w  Iławie. 
Od tych wydarzeń minęło 
70 lat — mówi kpt. Magdale-
na Socha, rzecznik prasowy 
Dyrektora Zakładu Karnego 
w Iławie.

Służba Więzienna to trzecia 
największa formacja mundu-
rowa w Polsce. — Codziennie 
czuwamy nad bezpieczeń-
stwem obywateli, chroniąc 
społeczeństwo przed sprawca-
mi przestępstw. Każdego dnia 
za murami więzienia, z  de-
terminacją i  poświęceniem, 
realizujemy trudne zadania 
służbowe. Pamiętając o swojej 
tożsamości, tradycji i historii 

Służba Więzienna angażuje 
się też w szereg inicjatyw zwią-
zanych z działalnością patrio-
tyczną — dodaje rzeczniczka 
dyrektora ZK Iława.

>>> W  środę (19 czerwca) 
przed ratuszem w Iławie od-
był się jubileusz 70-lecia Za-
kładu Karnego. Uroczystość 
poprzedziła msza święta 
w  kościele pw. Przemienie-
nia Pańskiego w  Iławie. Po 
zakończonej mszy uczestni-
cy uroczystości przemasze-
rowali pod ratusz miejski, 
gdzie zaplanowano główną 
część obchodów. Przemarsz 
odbył się w asyście Kompanii 
Honorowej Okręgowego In-
spektoratu Służby Więziennej 
w Olsztynie i pocztów sztan-
darowych przy akompania-
mencie iławskiej Młodzieżo-

wej Orkiestry Dętej. W trakcie 
uroczystości, odbyło się na-
danie wyższych stopni służ-
bowych, odznak i udzielenie 
wyróżnień. Uroczystościom 
towarzyszyły pokazy sprzę-
tu i umundurowania Służby 
Więziennej, także elementów 
historycznych. 

>>> W Galerii Jazzowej przy 
iławskim ratuszu już od 17 
czerwca można zobaczyć wy-
stawę zdjęć z kronik Zakładu 
Karnego w Iławie.

HISTORIA ZAKŁADU KARNEGO 
W IŁAWIE
Opracowała kpt. Magdalena Socha

Obecny kompleks budynków 
będący zakładem karnym, niegdyś 
stanowiły koszary wojskowe. W 1902 
r. ukończono ich budowę, powstały 
kwatery, magazyny amunicyjne, 

hipodrom i stajnie. Wybudowano 
także kasyno i pralnię parową dla 
całego garnizonu. Koszary obejmo-
wały nie tylko obszar dzisiejszego 
zakładu karnego, ale sięgały do 
kościoła pw. świętego Brata Alberta. 
Po zdobyciu w 1945 roku Iławy, 
Rosjanie na terenie koszar i przy-
ległych osiedli utworzyli więzienie 
NKWD i obóz przejściowy dla jeńców 
niemieckich i ludności niemieckiej.
>>> 19 czerwca 1949 r. rozkazem 
Ministra Bezpieczeństwa Publiczne-
go utworzono w Iławie Więzienie 
Karne. Razem z jednostką rozpoczęto 
organizację Szkoły Ofi cerskiej Straży 
Więziennej, która znalazła swoją 
siedzibę w koszarach Yorcka (dzisiej-
szy budynek szpitala powiatowego).
Początkowo więzienie otaczał 
żelazny płot, charakterystyczny dla 
koszar wojskowych, wartę wokół 
płotu pełnili najpierw żołnierze 

KBW, którzy zakwaterowani byli 
w budynku przy ul. Jasielskiej. Płot 
rozebrano i zastąpiono go dwoma 
rzędami drutu kolczastego między 
którymi wartę w dalszym ciągu 
pełnili żołnierze KBW. Dopiero na 
początku lat 50-tych po wybudo-
waniu 20 wież posterunki zostały 
obsadzone przez funkcjonariuszy 
Służby Więziennej. 
Wszystkie budynki miały spadziste 
dachy, pokryte czerwoną klinkiero-
wą dachówką. Cele były w więk-
szości wieloosobowe, nawet do 20 
skazanych, w oknach nie było krat. 
Podłoga była wyłożona dębową 
klepką. Skazani w celach siadali na 
ławkach, nie było taboretów. W ce-
lach były piece kafl owe, w których 
skazani sami palili. W części cel nie 
było kanalizacji, pomieszczenia były 
wyposażone w kubły sanitarne. 
Początkowo skazani spożywali 

posiłki w stołówce (obecna sala 
gimnastyczna). Około roku 1953 po 
wybudowaniu nowej kuchni, posiłki 
zaczęto rozwozić do cel. 

W pierwszych latach istnienia 
jednostki wodę czerpano z miejskie-
go ujęcia, dopiero na początku lat 
60-tych wybito 1 studnię głębinową. 
Cały teren zakładu był wyłożony 
brukiem, nie było chodników. Od 
samego początku zakład posiadał 
sprawną łączność telefoniczną. 
W każdym bloku była osobna 
kantyna i biblioteka. Do roku 1956 
na terenie zakładu nie było boisk 
sportowych. Jako siłę pociągową 
wykorzystywano konie, samochody 
i traktor Sagan. Również do roku 
1956 skazani sami wychodzili do 
pracy na obszarze miasta. Od 1956 
r. po likwidacji Zakładu Karnego 
w Jaworznie i przeniesieniu znacz-

ZNAJDUJĄCY SIĘ 
PRZY ULICY 1 MAJA 
14 IŁAWSKI ZAKŁAD 
KARNY ZATRUDNIA 
NA CO DZIEŃ 404 
FUNKCJONARIUSZY 
ORAZ 45 
PRACOWNIKÓW 
CYWILNYCH. TO JEDEN 
Z NAJWIĘKSZYCH 
PRACODAWCÓW 
W MIEŚCIE. WARTO 
O TYM PAMIĘTAĆ. 
W ŚRODĘ 19. 
CZERWCA UROCZYŚCIE 
OBCHODZONO 
JUBILEUSZ 70-LECIA 
JEDNOSTKI 
PENITENCJARNEJ.
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Funkcjonariusze służby więziennej z ZK Iława ubrani w historyczne (zielone), pocho-
dzące z 1919 roku mundury, które przyjechał na uroczystość 70-lecia jednostki prosto 
z Centralnego Ośrodka Szkolenia Służby Więziennej w Kaliszu

Przemawia major Jarosław Stawski, dyrektor Zakładu 
Karnego w Iławie
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lat! Za nami uroczystości jubileuszowe

służby mundurowe

nej ilości skazanych młodocianych 
do tutejszej jednostki zaprzestano 
samodzielnego wychodzenia do 
pracy skazanych. Rok 1956 przyniósł 
również uruchomienie zakładowego 
radiowęzła. W końcu lat 50-tych 
uruchomiono na potrzeby jednostki 
4 chlewnie, a następie w pobliżu 
duży ogród.
>>> 1 września 1956 roku w Zakła-
dzie Karnym w Iławie rozpoczęło się 
nauczanie osadzonych. W związku 
z tą rocznicą 21 października 2016 
roku w Centrum Kształcenia Usta-
wicznego Nr 1 odbyła się uroczystość 
upamiętniająca to istotne dla naszej 
jednostki wydarzenie. 
Na terenie dzisiejszych warsztatów 
działu kwatermistrzowskiego znaj-
dowała się od początku sala kinowa 
ze sceną na około sześćset miejsc. 
Oprócz projekcji fi lmów dla skaza-
nych, funkcjonariuszy i ich rodzin 
odbywały się regularne przedsta-
wienia teatralne i koncerty. 
W latach 1970-1978 w PGR Grodziec 
znajdował się Oddział Zewnętrzny 
Zakładu Karnego w Iławie, gdzie 
hodowano byki.
>>> W chwili wprowadzenia 
stanu wojennego w zakładzie 
karnym internowani byli działacze 
opozycyjni i związkowi. 10 grudnia 
2016 r. obchodziliśmy 35-lecie Stanu 

Wojennego. W ramach których 
w Iławie odbył się Ogólnopolski 
Zjazd Represjonowanych pod Hono-
rowym Patronatem Prezydenta RP 
Andrzeja Dudy. 

Iławska jednostka 
na przestrzeni lat miała 
następujące nazwy:
1. Więzienie Karne w Iławie
2. Centralne Więzienie Karne 
w Iławie (nadzór nad aresztami 
w Działdowie i Ostródzie)

3. Zakład Karny w Iławie
4. Rejonowy Zakład Karny w Iławie 
(nadzór nad aresztami w Działdowie 
i Ostródzie)
5. dziś: Zakład Karny w Iławie z od-
działem zewnętrznym w Działdowie.

>>> Przez 70 lat mury więzienia były 
świadkiem wydarzeń politycznych, 
niekiedy areną zmagań o wolność. 
Dziś, choć wolność w tych murach 
brzmi gorzko, to jawi się ona 
tematem przewodnim, któremu 
my penitencjaryści musimy nadać 
odpowiedni tor. 
W związku z realizowanym przez 
Delegaturę IPN w Olsztynie pro-
jektem naukowo-badawczym pt. 
„Śladami komunistycznych zbrodni 
na Warmii i Mazurach 1945-1956”, 
udostępniliśmy pomieszczenia 
w których mogli być osadzeni 
po 1945 r. żołnierze tzw. drugiej 
konspiracji. Prowadzone prace 
remontowe w jednostce odsłoniły 
wizerunek murów sprzed 60 lat. 
Dokumentacja fotografi czna pozwoli 
Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko 
Narodowi Polskiemu prześledzić 
wydarzenia tamtego okresu.
>>> Nasza jednostka przeżywa 
swój bez wątpienia złoty okres 
w najnowszej historii. Hala 
to jedno z symboli tego przy-

spieszonego rozwoju. Realizując 
zamierzenia rządowego programu 
„Praca dla więźniów” Zakład 
Karny w Iławie 29 maja 2018 r., 
dokonał uroczystego otwarcia 
nowo powstałych hal produkcyj-
no–montażowej i magazynowej, 
sfinansowanej ze środków pocho-
dzących z Funduszu Aktywizacji 
Zawodowej Skazanych.
Dokładnie 4 lata temu, w tym miej-
scu odbyła się uroczystość nadania 
sztandaru Zakładowi Karnemu 
w Iławie. 
Sztandar jest najwyższą wartością, 
przykładem szlachetności oraz przy-
wiązania do najbardziej chlubnych 
wartości patriotycznych naszego 
narodu. Sztandar jest symbolem ho-
noru i męstwa, których Ojczyzna od 
nas wymaga, symbolem najlepszej 
tradycji Służby Więziennej, służenia 
społeczeństwu oraz wierności idea-
łom praworządności i poszanowania 
godności ludzkiej. 
Funkcjonariusz Służby Więzien-
nej to nie tylko osoba powołana 
do wykonania kary pozbawienia 
wolności poprzez izolowanie 
ludzi łamiących prawo, ale przede 
wszystkim reprezentant celu, jakim 
jest wzbudzanie w skazanym woli 
współdziałania w kształtowaniu 
jego społecznie pożądanych postaw. 

Skuteczna resocjalizacja to wkład 
funkcjonariuszy Służby Więziennej 
w bezpieczną i szczęśliwszą Polskę 
oraz hołdowanie zasadzie przestrze-
gania porządku prawnego. 

Taki obraz funkcjonowania w struk-
turach Państwa prezentujemy 
obecnie, tak służymy Ojczyźnie, tak 
chcemy być postrzegani.  

Mateusz Partyga

kpt. Magdalena Socha, 
rzecznik prasowy Dyrektora 
Zakładu Karnego w Iławie
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Zasłużone wakacje dla uczniów 
Szkoły Językowej GREGOR roz-
poczęły się 18 czerwca! Jest już 
tradycją, że szkoła organizuje 
uroczyste zakończenie roku szkol-
nego. Wszyscy tegoroczni kursan-
ci GREGORA oraz goście zostali 
zaproszeni do Portu Śródlądowe-
go w  Iławie, aby dostojnie pod-
sumować i  pożegnać mijający 
rok kursów. Na początku dyrektor 
szkoły Grzegorz Olszewski powitał 
wszystkich oraz poinformował, 
że to już ósmy ukończony rok 
kursów w  szkole GREGOR. Pan 
Grzegorz znalazł dla nas chwilę, 
by porozmawiać o swojej szkole.

Panie Grzegorzu, ile certyfikatów 
dotychczas wydała pana szkoła?
Działamy na iławskim rynku od 
2011 roku. Do tej pory zostało 
wydanych kilkaset certyfikatów, 
a  w  tym roku dotychczas 182. 
Mówiąc „dotychczas”, mam na 
myśli, że kilka kursów jest jeszcze 
w  trakcie i  spodziewamy się wy-
dać jeszcze ok. 60 certyfikatów, 
co, proszę mi uwierzyć, jest dla 
nas rekordem jak na rok szkolny.

Jakich języków uczy mówić GRE-
GOR? 
Język angielski jest wciąż języ-
kiem dominującym, jeśli chodzi 
o wybór nauczanego języka obce-
go w naszej szkole, choć są i tacy, 
którzy kształcą swoje umiejętno-
ści w  języku niemieckim. Uczymy 
również języka rosyjskiego, który 
w tym roku poznawało kilka osób.
 
W  jaki sposób można szlifować 
język obcy poza lekcjami?
Idziemy z duchem czasu i prowa-
dzimy kursy także przez internet. 
Cieszą się one coraz większą po-

pularnością, gdyż komfort przy 
nauce języków obcych jest jednym 
z  kluczowych czynników, którego 
bez wątpienia można mieć pod-
czas nauki online. Oprócz tego, 
kursanci korzystają z  różnego 
rodzaju aplikacji, które mają do-
stępne przy sobie. Są osoby, które 
preferują używanie słowników pa-
pierowych, jednak coraz częściej 
przeważają ci, którzy korzystają 
ze słowników internetowych, i tak 
bywa również u nas na zajęciach.

Co wpływa na sukcesy szkoły, 
a przede wszystkim wysoką zda-
walność egzaminów?

Atmosfera zajęć w GREGORZE jest 
zawsze bardzo pozytywna, bezu-
stannie dbają o to jego lektorzy. 
Coraz większa kadra świadczy o 
tym, że GREGOR wciąż rozwija 
się, pragnąc nauczać języków 
obcych na najwyższym poziomie. 
Sam wchodzę w jej skład, a w tym 
roku mogę poszczycić się tym, że 
zostałem oficjalnym egzamina-
torem Okręgowej Komisji Egza-
minacyjnej w  Łomży egzaminów 
ósmoklasisty oraz maturalnego. 
Dzięki temu kursy przygotowu-
jące do zdania tych egzaminów 
zostały i  są przygotowywane na 
najwyższym poziomie przez kom-
petentną osobę. Porozmawiajmy 
o  egzaminie ósmoklasisty. Wraz 
z kursantami obawialiśmy się go, 
gdyż w tym roku szkolnym odbył 
się po raz pierwszy. Jednak sys-
tematyczność i  ciągła praca dały 
znakomite efekty. Już w  pierw-
szym roku tego egzaminu mo-
żemy pochwalić się kursantem 
z wynikiem 100%. Były też wyniki 
do tego zbliżone, jak 98%, 95%, 
90%. Ogromnie się cieszymy, że 

mogliśmy się przyczynić do sukce-
su naszych kursantów. 
Poza tym szkoła ma także inny 
aspekt socjalizacyjny. Nasi 
uczniowie zawiązują tu wielolet-
nie przyjaźnie, przywiązują się do 
prowadzących, nie ma tu dużej 
rotacji nauczycieli. Dlatego z tego 
miejsca pragnę podziękować 
swoim nauczycielom:
Pani Marcie Górnej, nauczyciel-
ce języka niemieckiego, współ-
pracującej ze szkołą od samego 
początku, czyli od 2011 roku, 
Panu Przemysławowi Chełkow-
skiemu, nauczycielowi języka 
angielskiego i  amerykańskiego, 

pracującemu w  szkole GREGOR 
od 2012 roku, Pani Agnieszce 
Jankowskiej, nauczycielce języ-
ka angielskiego, specjalizującej 
się w nauczaniu nowoczesnymi 
metodami w  grupach dla dzieci 
i  młodzieży, a  współpracującej 
ze szkołą GREGOR od 2015 roku 
oraz Pani Marii Sochackiej, któ-
ra związała się ze szkołą w 2018 
roku, ucząc języka angielskiego 
w  korporacjach.  Śmiało można 
powiedzieć, że GREGOR to szkoła 
rodzinna, dlatego pragnę podzię-
kować swoim rodzicom, Hannie 
Olszewskiej i  Mirosławowi Ol-
szewskiemu, którzy zajmują się 
całą administracją szkoły i są na-
prawdę niezastąpieni.

GREGOR to nie tylko źródło wie-
dzy językowej, ale też szkoła, któ-
ra wspiera kulturę i sport. W tym 
roku otrzymaliśmy już drugą sta-
tuetkę od Wójta Gminy Iława za 
wspieranie kultury w 2018 roku, 
a  i  kolejny raz braliśmy czynny 
udział w organizacji Plebiscytu na 
Najpopularniejszego Sportowca 

„Gazety Iławskiej”, gdzie laureat 
otrzymał voucher na roczny kurs 
językowy w  naszej szkole. Jeste-
śmy dumni, że możemy w takim 
stopniu być wsparciem dla kultu-
ry i sportu naszego regionu.

Sercem szkoły są bez wątpienia 
sami kursanci, bez których szkoła 
nie istniałaby, a których podczas 
uroczystości zakończenia roku 
kadra szkoły GREGOR chciała 
uhonorować certyfikatami i  ga-
dżetami. Grzegorz Olszewski za-
prosił do uczestnictwa w kursach 
w  roku szkolnym 2019/2020, 
a  rekrutacja ruszyła właśnie 18 
czerwca i  trwać będzie do końca 
września.
 
Promocja!!! Te osoby, które wy-
pełnią formularz zgłoszeniowy 
na kursy językowe w grupach zor-
ganizowanych do końca czerwca, 
otrzymają pierwsze dwa tygodnie 
zajęć GRATIS!!! Poza tym zachęca-
my do śledzenia naszych portali 
społecznościowych, bo mamy 
przygotowany szereg promocji 
dla osób aktywnych.

Zapisywać się można poprzez 
stronę internetową szkoły www.
gregor.edu.pl/zapisy. 
Rok szkolny 2019/2020 w szko-
le GREGOR rozpoczyna się 16 
września 2019 roku. Serdecznie 
zapraszamy. 
 
Nauczymy cię mówić na kursach 
językowych – do wyboru: język 
angielski, język niemiecki, język 
rosyjski. Kursy skierowane są do 
dzieci od 6 roku życia, młodzieży 
szkolnej oraz dorosłych. Zachęca-
my do zapisów na profesjonalnie 
przygotowane kursy przygotowu-
jące do egzaminów ósmoklasisty 
oraz maturalnego.

Uroczyste zakończenie roku szkolnego

w Szkole Językowej GREGOR w Iławie

GREGOR Szkoła Językowa 
695 708 620 

www.gregor.edu.pl
 

https://www.facebook.com/
gregornauka

https://www.instagram.com/
gregornaukajezykow/

kontakt@gregor.edu.pl 
 

Siedziba: 
Miejska Biblioteka Publiczna 

w Iławie 
ul. Jagiellończyka 3 

14-200 Iława
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Susz Triathlon 2019

Susz, kultowe miejsce dla polskiego triathlonu,    

W 
relacjach z Susz 
Triathlon być 
może spotka-
liście się nie-
jednokrotnie 

z określeniem, że to spokojne 
na co dzień miasto ożywa 
raz do roku, właśnie podczas 
triathlonu. Kto był w Suszu 
podczas zawodów ten wie, 
że nie jest to pusty frazes. 
W rzeczywistości: społeczeń-
stwo Susza żyje tą imprezą. 
Do tego mocno angażuje 
się w  organizację ogromne-
go przedsięwzięcia.

Kilka lat temu wydawało 
się, że po odejściu sponsora 
tytularnego do większego 
ośrodka (Gdynia) suskie za-
wody podupadną i stracą na 
randze. Nic takiego się nie 
wydarzyło. Hasło „niefor-
malna stolica polskiego triat-
hlonu” wciąż jest aktualne, 
a świadczy o tym choćby licz-
ba uczestników tegorocznej 
edycji. Łącznie do rywalizacji 
we wszystkich konkurencjach 
(oprócz triathlonu, był też 
aquathlon, czyli połączenie 
biegu i pływania) zapisało się 
prawie tysiąc uczestników!

— To fakt: Susz jest kul-
towym miejscem dla triat-
hlonu, nie tylko tego w Pol-
sce. Ciekawostką jest to, 
że w  Niemczech podobny 
status ma również niewiel-
kie miasto Roth —  mówi 
Marcin Konieczny, który 
w  2017 roku zdobył na Ha-
wajach mistrzostwo świata 
na dystansie Ironman w ka-
tegorii wiekowej 45-49 lat. 
Mówimy tu o  dystansach: 
3,8 km pływania, 180 km na 
rowerze i 42 km biegu! Ten 
z  wykształcenia prawnik, 
a  z zawodu trener biznesu, 
w Suszu był już tyle razy, że 
stracił rachubę. — Na pewno 
więcej niż dziesięć. Pierwszy 
start zaliczyłem w 1994 roku, 
na dystansie olimpijskim 
— wspomina Konieczny, który 
w sobotę z Susza pojechał pro-
sto do rodzinnego Olsztyna, 
gdzie w biegu na 10 km zajął 
5. miejsce w kategorii Open 
(czas: 34 minuty i 3 sekundy).

Podobnie jest z Jerzym Gór-
skim o  którego życiowych 
problemach, wyjściu z  na-
łogu narkotykowego a  na-
stępnie rozpoczęciu przygo-
dy z  triathlonem mówi fi lm 
„Najlepszy” (rok 2017, w rolę 
Górskiego wcielił się Jakub 
Gierszał). I to jakiej przygody: 
coroczny konferansjer Susz 
Triathlon to mistrz świata 

w podwójnym Ironmanie z 3 
września 1990! Wzór, po pro-
stu najlepszy.

— Szczerze mówiąc, to nie 
pamiętam ile razy już byłem 
w Suszu. Jeszcze w latach 90-
tych przyjeżdżałem tu na tre-
ningi z moimi zawodnikami 

— wspomina Górski. Tak, tak 
–  historia tej niezwykle wy-
magającej dyscypliny sportu 
ma w Suszu początek jeszcze 
w poprzednim wieku, kiedy to 
ten sport był prawie nieznany. 
Ale nie w mieście w powiecie 
iławskim. Do dziś suszanie 

i  triathloniści wspominają 
zawody, które na żywo rela-
cjonował Eurosport. Imprezy 
triathlonowe odbywają się tu 
już od 28 lat. Kolebka jak nic!

>>> Nie dziwi więc fakt, że 
to właśnie w  Suszu rozgry-
wane są mistrzostwa Polski, 
między innymi na dystansie 
sprinterskim. Z resztą: wice-
prezesem Polskiego Związku 
Triathlonu jest... suszanin 
Paweł Młynarczyk. Mnóstwo 
mieszkańców tego miasta 
uprawia ten sport.

Przejdźmy zatem do te-
gorocznej rywalizacji. Po 
piątkowym koncercie Kultu 
przyszedł czas na sobotnie 
starty młodzieży w  aquat-
hlonie (bardzo dobre wy-
niki zawodników Orki Iła-
wa), a następnie — na walkę 
o  medale mistrzostw Polski 
na dystansie sprinterskim. 
Sprint w  triathlonie to 750 
metrów pływania, 20 km 
jazdy na rowerze oraz 5 km 

biegu. Zarówno kobiety, jak 
i mężczyźni, w Suszu walczą 
o mistrzostwo Polski.

Na początek ruszyła Elita: 
wśród pań toczyła się niezwy-
kła walka, przypominająca tę 
z  zeszłego roku. Alicja Ula-
towska, podobnie jak w  MP 
2018, wyrobiła sobie niezłą 
przewagę po pływaniu i rowe-
rze. I - podobnie jak rok temu 
– cały czas zawodniczkę Kmi-
cica Częstochowa goniła Mar-
ta Łagownik (Dwójka Morena 
Gdańsk). O ile jednak wówczas 
Łagownik udało się dogonić 
Ulatowską na trasie biegowej, 
tak teraz ta próba spaliła na 
panewce. Alicja miała zbyt 
dużą przewagę, by ją roztrwo-
nić i zdobyła mistrzostwo Pol-
ski. Łagownik na metę wbiegła 
druga i od razu pogratulowała 
złotego medalu swojej naj-
większej konkurentce. Piękny 
obrazek! Trzecia była jedna 
z  sióstr Sudak, Magdalena 
(UKS G8 Bielany Warszawa).

Wśród mężczyzn z  Eli-
ty zwyciężył Michał Oliwa 
z AZS AWF Katowice i obro-
nił tym samym mistrzostwo 
z  zeszłego roku. Drugi był 
Tomasz Brembor (ten sam 
klub co Oliwa), a trzeci Ma-
ciej Bruździak (Dwójka Mo-
rena Gdańsk).

>>> W niedzielę (23 czerw-
ca) odbyły się kolejne wyści-
gi. O godzinie 8.00 rozpoczął 
się ten na dystansie 1/2 Iron-
mana (1,9 km pływanie, 90 
km jazda na rowerze i  21,1 
km biegu). Wśród mężczyzn 
zwyciężył Białorusin Alek-
sandr Wasilewicz (łączny 
czas to 3 godziny, 51 minut 
i 26 sekund), drugi był Danil 
Sapunow z Ukrainy (3:57:42), 
a trzeci Polak, Sergiusz Sob-
czyk (4:08:06). Podium 
w żeńskiej rywalizacji zajęły 
same Polki. Wygrała Ewa Ko-
mander (czas 4:22:06), dru-

JERZY GÓRSKI, 
O KTÓREGO LOSACH 
MÓWI GŁOŚNY FILM 
„NAJLEPSZY”, JEST 
TU PRAKTYCZNIE 
CO ROK I NAWIJA 
PRZEZ MIKROFON. 
MISTRZ ŚWIATA NA 
DYSTANSIE IRONMAN, 
POCHODZĄCY 
Z OLSZTYNA MARCIN 
KONIECZNY, TAKŻE 
NIE WYOBRAŻA 
SOBIE, ABY NIE 
ZAWITAĆ DO SUSZA. 
TO PRZECIEŻ KULTOWE 
DLA POLSKIEGO 
TRIATHLONU MIEJSCE, 
I TO NIE DLATEGO, ŻE 
TEGOROCZNĄ EDYCJĘ 
ROZPOCZĄŁ KONCERT 
ZESPOŁU KAZIKA 
STASZEWSKIEGO.
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Widowiskowy start Mistrzostw Polski elit kobiet na dystansie sprint

Jerzy Górski, o którego 
życiowych problemach, 
wyjściu z nałogu narkoty-
kowego a następnie roz-
poczęciu przygody z triat-
hlonem mówi głośny fi lm 
„Najlepszy”, corocznie jest 
konferansjerem podczas 
Susz Triathlon Alicja Ulatowska pokonuje metę! Zawodniczka Kmicica Częstochowa zdobyła w Suszu MP elit kobiet na dystansie sprint

Wiceprezes Polskiego Związku Triathlonu, Paweł Młynarczyk 
(w środku), popija kawę przygotowaną... w swoim domu
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  znowu spisał się na medal!
ga była Aleksandra Krawczyk 
(4:54:28), a  trzecie miejsce 
wywalczyła Dominika Kozak 
(5:02:18).

Wśród wielu konkuren-
cji składających się na Susz 
Triatlon jedną z  najciekaw-
szych są zmagania sztafet 
mieszanych — w walce o me-
dale tym razem uczestniczyło 
pięć klubów z Polski. Wygrała 
pierwsza drużyna katowickie-
go AZS AWF (skład: Paulina 
Klimas, Tomasz Brembor, 
Paulina Kotfica, Michał 
Oliwa), drugie miejsce zajął 
UKS G8 Bielany Warszawa, 
trzecie AZS AWF Katowi-
ce II, czwarty był Sportwise 
Kraków, a  na piątej loka-
cie rywalizację zakończył 
Delf Gryfi no.

>>> — Walczymy o to, aby nie 
mieć już statusu „nieofi cjalnej 
stolicy triathlonu w  Polsce”. 
My chcemy być ofi cjalną sto-
licą, a ostatnią i poprzednimi 
imprezami udowodniliśmy, 
że na to zasługujemy — pół-
żartem półserio mówi Ja-
rosław Piechotka, dyrektor 
Centrum Sportu i  Rekreacji 
w Suszu, organizator corocz-
nego Susz Triathlon.

Jak wspomnieliśmy, zawody 
triathlonowe są tu organizo-
wane już od 28 lat. Punktów 
do rangi wydarzenia dodaje 
na pewno fakt, że podczas 
imprezy odbywającej się na 
zachodnim krańcu wojewódz-
twa warmińsko-mazurskiego 
(powiat iławski) zawodniczki 
i zawodnicy walczą o medale 
mistrzostw Polski — w ostat-
nich latach, w sprincie. 

Ale nie tylko mistrzostwa 
Polski są magnesem przycią-
gającym corocznie mnóstwo 
sportowców do tego urokli-
wie położonego, spokojnego 
na co dzień miasta. Klimat, 
tradycja, historia, wiedza 
i doświadczenie organizato-

rów — to wszystko powoduje, 
że listy startowe suskiej im-
prezy zapełniają się bardzo 
szybko. — Właściwie już trzy 
miesiące po danej imprezie 
zaczynamy pracę nad kolej-
nym Susz Triathlon — mówi 
Jarosław Piechotka, dyrektor 
Centrum Sportu i Rekreacji 
w Suszu. — Roboty jest mnó-
stwo, nie ma co ukrywać, jed-
nak bardzo pozytywne opinie 
uczestników, także tegorocz-
nych zawodów, utrwalają nas 
w  przekonaniu, że warto to 
robić — dodaje Piechotka.

Susz jednoznacznie kojarzy 
się z triathlonem. I wcale nie 
jest tak, że po zawodach na 
dwanaście następnych miesię-
cy dyscyplina ta znika z miasta. 
Nic z tych rzeczy: dużo miesz-
kańców Susza i  gminy Susz, 
ale też sąsiedniej Iławy i okolic 
uprawia wymagające dyscypli-
ny wytrzymałościowe, będące 
poźniej podstawą coraz bar-
dziej popularnego w naszym 
kraju triathlonu.

— Pierwsze ofi cjalne zawo-
dy triathlonowe odbyły się 45 
lat temu w San Diego w USA. 
35 lat temu, dokładnie 14. lip-
ca, w Kiekrzu rozpoczęła się 
historia polskiego triathlonu 
— mówił podczas ceremonii 
otwarcia mistrzostw Polski 
komentujący zawody, nieoce-
niony Jerzy Górski. — 28 lat 
temu triathlon zawitał do Su-
sza. To właśnie Susz wytyczył 
nam drogę, w jaki sposób or-
ganizować zawody triathlono-
we. Myśmy się wszyscy wzo-
rowali na tej miejscowości. 
Po pięciu latach od pierwszej 
edycji odbyły się tu zawody 
Pucharu Europy i  tak od 
tamtej pory leci impreza po 
imprezie... — te słowa mistrza 
świata w  podwójnym Iron-
manie z  1990 roku, a  obec-
nie cenionego konferansjera 
świadczą o tym, że „stołeczne” 
ambicje dyrektora CSiR nie 
są bez pokrycia. 

— Ciężko chwalić swoją 
własną imprezę, ale faktem 
jest, że spływa do nas mnó-
stwo pozytywnych opinii 
o Susz Triathlon. Poczynając 
od ogółu, a kończąc na takich 
szczegółach, jak odpowiednia 
ilość jedzenia, do tego smacz-
nego, oraz duża ilość lodu do 
schładzania się na trasie —   
mówi Jarosław Piechotka. 
CSiR Susz już wyznaczyło 
termin kolejnej edycji triat-
hlonowych zmagań. Dojdzie 
do niej w dniach 26-28 czerw-
ca 2020. Mateusz Partyga

Kibice na balkonach - to 
tradycyjny widok podczas 
Susz Triathlon. Tu Mariusz 
Kwiatkowski ze swoją 
córką Zosią

Maja Bużycka, mławianka reprezentująca barwy Orki 
Iława, walczyła w mistrzostwach Polski Elit kobiet na 
dystansie sprinterskim. Zajęła 11 miejsce

Wyjście z wody podczas wyścigu Age Group na dystansie 
sprinterskim

Start wyścigu Age Group na dystansie sprinterskim, na 
początek pływanie

W Susz Triathlon startujemy z uśmiechem na ustach!

Piękny obrazek! Marta Łagownik (z lewej), wicemistrzyni Polski 
elit kobiet na dystansie sprinterskim, gratuluje zdobycia złote-
go medalu swojej największej konkurentce, Alicji Ulatowskiej  

Najlepsze sprinterki w kraju na trasie kolarskiej

Marcin Konieczny w 2017 roku zdobył na Hawajach 
mistrzostwo świata na dystansie Ironman w kategorii 
wiekowej 45-49 lat



18
ga

ze
ta

ila
w

sk
a.

p
l 
||
 p

ią
te

k 
||
 3

1.
05

.2
01

9
 |
| 
og

ło
sz

en
ia

 d
ro

b
n

e

Zachod 28.06.2019

PRACA

OPIEKUNKA Seniorów w Niem-
czech. Atrakcyjna pensja i bonusy, 

-
-

wowym!, Tel. 572-307-926, Prome-
dica24

 pracownika budowla-

640-480

 pracowników budowla-

-

SZUKAM -

507-951-949

W

-
narodowy, Polska- Niemcy tel.604-
123-146

 murarzy i pracowników 

budowlanych, 500-081-076

 murarzy i pracowni-
ków budowlanych, wysokie wyna-

-

-

618-239

 pracownika myjni sa-

mochodowej tel.604-123-146

 pracowników budow-

lanych i murarzy tel. 506-439-480

sterników jachtowych. 732-915-909

sterników jachtowych. 732-915-909

SPRZEDAM

ALTANY

535-480-220

DREWNO -

-

port, Ostróda, 511-989-755

DREWNO -

GRATIS, 501-684-007

DREWNO -
-

trociny tel.603-975-966.

DREWNO

504-250-135

FOTEL, k.bordowy, st.bdb., maszyn-

aluminiowa, 3 stopnie, 518-479-444

GAZOWY -

891-243

MIESZKANIE, 513-967-835

NML

sztuk, 666-100-038

NML Sprzedam kosiarki spalinowe z 

-

-

praszam, 509-347-713

NML

na pilota z materacem, wózek inwa-

lidzki ulepszony, 501-730-991

NML Sprzedam stemple budowlane 

3,6m i na wymiar, 606-381-127, 56-

498-59-91

NML -

OSTRÓDA,

PELLET

608 539 225

SEGMENT kuchenny, 3-letni, st.bdb, 

3,40x2,30, lustro 0,78x0,60, 505-159-

169

SPRZEDAM

725-446-778

SPRZEDAM -

086

SPRZEDAM -

588-543

TRUSKAWKI, Samborowo, 881-771-

ZEGAREK -

NIERUCHOMOŚCI

!-KANCELARIA

-

454-407

KACZEK -

 mieszkanie w bloku do 55m2, 

696-198-288

LOKAL o powierzchni 60m2 z 

-

-

-

zacja przy ruchliwej ulicy. Adres 

-

wa. Atrakcyjna cena wynajmu, 691-

040-102

LUBAWA.

na ul. Pomorskiej, 663-858-924

LUBAWA.

bloku, od lipca, 48m2, 2 pokoje, kuch-

LUBAWA. -

44, 663-494-695

LUBAWA.

-

umeblowana, 784-347-249

LUBAWA. Posiadam pokoje do wy-

LUBAWA.

-

wej 15, 668-152-998

LUBAWA. -

152-998

LUBAWA. Sprzedam mieszkanie w 

691

LUBAWA. Sprzedam mieszkanie, 

LUBAWA.

-

691-681-137

MSZANOWO

56-498-59-91, 606-381-127

NML

163-130

NML
661-200-510

NML Sprzedam 2 pokojowe mieszka-

-

NML Sprzedam dom 180m2 podpiw-

-

wana, 6-pokoi, 2-kuchnie w zabudo-

-

NML Sprzedam dom jednorodzinny z 

NML -

509-018-031

NML Sprzedam dom wybydowany 

56-472-82-71, 665-041-814

NML Sprzedam dom, 605-068-469

NML -

-

-

NML

NML -

972

NML -

645

NML

694-706-464.

NML

NML -

NML

umeblowane, 696-097-088

NML -

-

786, 531-041-248

NML-SKARLIN -

44-24

SPRZEDAM -

dowo, 505-188-082

SPRZEDAM -

-

SPRZEDAM -

-

SPRZEDAM -

SPRZEDAM

705

SPRZEDAM

983

SPRZEDAM

515-062-733, 696-042-939

SPRZEDAM mieszkanie 43m2 w 

501-695-480

SPRZEDAM

10,70ha, 696-198-288

SZUKAM

WWW.DOMKIANGIELSKIE.PL, 
503-103-703

696-128-397

AUTO-MOTO

! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! Aut skup do 

ALUFELGI

504-187-139

CITROEN

FORD

 stare, zabytkowe motocykle, 

skutery i motorowery, 504-631-626

NML

-

-

NML Sprzedam Fiat Seicento 1.1 ben-

zyna 2003r. niebieski 535-210-781

NML Sprzedam Ford Fiesta 1.4 ben-

zyna 2005r. 5-drzwi, sprowadzona, 

NML

NML -

zyna 2006r. 5-drzwi, sprowadzona, 

NML

2005r. zarejestrowana w kraju, pierw-

NML Sprzedam Renault Scenic 

772-635

NML

po kapitalnym remoncie 889-756-802

NML

stan bdb., polecam, 573-055-468

NML

000-373

NML Sprzedam VW Transporter 

OPEL Astra, kombi, 1,6benz., 2006r., 

-

dzony, 507-243-976

OPEL -

sprowadzony, 507-243-976

SEAT Toledo ‚93r., 102km, benzyna 

957-004

SPRZEDAM -

77-61

SPRZEDAM

515-169-481

SPRZEDAM

490-674

SPRZEDAM

-

dzie, 515-169-481

VW -

miczny silnik, 2.0diesel, 110km, 

-

USŁUGI

BUDOWA -

-

BUDOWA domów, hal, kurników, 
-
-

tel.506-439-480

BUDOWA, remont, konstrukcje da-

-

cze, domy itp., 511-908-794, 725-087-

732

DACHY, 602-653-948

ELEWACJE, 602-653-948

FIRMA

betonu tel.609-293-996.

 blaszane, ocieplane, bra-

GLAZURNIK emeryt poleca swoje 

158

OCZYSZCZALNIE -
ba, producent, 794-617-449

OGRODZENIA, 510166297

OGRODZENIA, 510166297

OGRODZENIA, 510166297

-

212-666

POSADZKI maszynowe. Solidnie, 

517-729-421

-

 remontowo- budowlane, wy-

519-695-322
mp-otbr-7041 -O

Treść:……………………………………………………….………….…………………………………………

………………………………………....................................................................................

......................................................................................................................……

…………………………...........................……… Daty emisji: ………...........…………….……

1 emisja: 5 zł (z VAT) 
3 emisje: 10 zł (z VAT)

KUPON NA OGŁOSZENIE DROBNE W TYGODNIKU
dla osób fizycznych, nieprowadzących działalności
gospodarczej (maksymalnie do 10 słów)

Imię i nazwisko:..............................................................................................................

Adres: …………………..................................................................................……………………

Nr tel.: .................................................... Nr dowodu osobistego: ..................................

Podpis ...........................................................................................................................
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PIŁKA NOŻNA || 

ORLIKI JEZIORAKA IŁAWA LECĄ NA TURNIEJ DO LONDYNU!

Drużyna Jezioraka Iława 
z  rocznika 2009 prowadzona 
przez trenera Daniela Madeja 
w piątek (28 czerwca) wybiera 
się do Anglii. Zwiedzanie sto-
licy, poznawania nowych lu-
dzi i miejsc — po to także, ale 
przede wszystkim dlatego, żeby 
zagrać w turnieju w Londynie!

Dzięki londyńskim znajo-
mościom Marcina Piotrow-
skiego, ojca jednego z piłka-
rzy zespołu orlików Jezioraka 
(Maksa Piotrowskiego), uda-
ło się zorganizować wyjazd 
do stolicy Anglii na turniej 
Magic International Cup 
2019. W  poprzednim roku 
iławianin także zadbał o za-
graniczną eskapadę zespo-
łu, w  którym grał jego syn, 
jednak wówczas był to UKS 
Mały Jeziorak Iława.

— Czterech piłkarzy prze-
szło do nas z  Małego Jezio-
raka, w tym także Maks. Dla 
nich będzie to już druga taka 

wyprawa do Anglii na turniej, 
natomiast dla pozostałych 
sześciu moich zawodników 
będzie to absolutny, zagra-
niczny debiut — mówi Daniel 
Madej, trener zespołu Orlików 
Jezioraka. 

Madej kibicom futbolu znany 
jest — póki co — bardziej jako 
piłkarz. To czołowy zawodnik 
IV-ligowego Jezioraka, którego 
znakiem fi rmowym są piękne 
gole zdobywane zazwyczaj po 
strzałach z dystansu. 

>>> Biało-niebiescy z lotni-
ska w podwarszawskim Mod-
linie wylecą na zachód w pią-
tek. W sobotę przewidziane są 
atrakcje, takie jak zwiedzanie 

stadionu Arsenalu Londyn 
oraz centrum stolicy Anglii. 
Big Ben itp. a dzień później: 
Walka, Walka, Walka! Je—
zio—rak!!! Z młodymi piłka-
rzami już przetestowaliśmy 
okrzyk zagrzewający do boju. 
— Nie wiemy na razie, z który-
mi drużynami z Anglii przyj-
dzie nam się mierzyć w trakcie 
turnieju. Wszystko okaże się 
na miejscu. Trzymajcie za nas 
kciuki. Na portalu interneto-
wym Gazety Iławskiej będzie 
można znaleźć informacje na 
temat naszego występu w Lon-
dynie — dodaje trener Madej.

Mateusz Partyga

Jeziorak Iława 2009 do 
Londynu poleci w składzie:
Mateusz Sławiński — Kacper Janik, 
Bartek Grzegorczyk, Jakub Koz-
łowski, Aleksander Panek, Miłosz 
Nakonieczny, Wiktor Szczypski, 
Franciszek Suwiński, Mikołaj 
Dembiński, Maks Piotrowski.

I 
liga wojewódzka mło-
dzików składa się z pię-
ciu grup (podział geo-
graficzny). UKS Mały 
Jeziorak I  Energa SA, 

w  którym grają zawodni-
cy urodzeni w  rocznikach 
2006/07, w  trakcie nie-
dawno zakończonego sezo-
nu rywalizował z  ekipami 
Motoru Lubawa, Białych 
Orłów Działdowo, Wkry 
Działdowo, Drwęcy Nowe 
Miasto Lubawskie oraz 
Poncio 2010 Lidzbark.

Zespół trenera Tomasza Za-
kierskiego w trakcie 10. kole-
jek zdobył 26 punktów, na 
ten dorobek składa się osiem 
wygranych i dwa remisy. Po-
rażka? Zapomnijcie. Mały 
Jeziorak nie dał się pokonać 
ani razu, a bilans bramek wy-
gląda tak: 42:3. Gdy dodamy 
do tego, że drugie w klasyfi ka-

cji Białe Orły miały na koniec 
sezonu o  siedem punktów 
mniej, to spokojnie występ 
młodych iławian w rozgryw-
kach 2018/19 można określić 
mianem dominacji.

— Czekamy wciąż na 
decyzję Warmińsko-Ma-
zurskiego Związku Piłki 
Nożnej dotyczącą awansów 
do ekstraklasy wojewódz-
twa, na którą składają się 
dwie grupy —  tłumaczy 
Zakierski. —  Tuż po sezo-
nie wydawało się, że nasza 
promocja do wyższej kla-
sy jest sprawą oczywistą, 
jednak zmienił się regu-
lamin rozgrywek. Mamy 
nadzieję, że awansujemy 
do ekstraklasy młodzika 
po raz pierwszy w  historii 
naszego klubu —  dodaje 

szkoleniowiec, o  którego 
piłkarzy (nie tylko z  tej 
drużyny), starają się uzna-
ne już kluby. Dawid Hinz 
przechodzi właśnie do Ja-
gielloni Białystok(!), a Re-
migiusz Niedbalski i Jakub 
Szczepański (wszyscy trzej 
to trampkarze) do Olimpii 
Grudziądz.  Mateusz Partyga

Młodzicy Małego Jezioraka 
I Iława Energa SA w sezonie 
2018/19 grali w składzie: 
Mateusz Masica, Igor Woźniakowki, 
Antek Derda — Michał Kamiński, Jakub 
Klonowski, Wojciech Madej, Łukasz 
Cherek, Bartek Aker, Mikołaj Włodarczyk, 
Jakub Klinicki, Maciej Migdał, Paweł 
Dreszler, Jakub Mazurowski, Konrad 
Furmański, Tymon Radzimiński, Jakub 
Majewski, Jakub Fiedorowicz, Jakub 
Goldian, Michał Racki, Mateusz Dziedzic.

TABELA GR. 5 I LIGI WOJEWÓDZKIEJ MŁODZIKA
1. Mały Jeziorak I Energa SA   26 42:3
2. Białe Orły Działdowo   19 28:17
3. Motor Lubawa    18 32:20 
4. Wkra Działdowo    12 11:11
5. Drwęca NML    5 13:42
6. Poncio 2010 Lidzbark   3 6:39
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ZWIERZĘTA

ROLNICTWO

zwierzęta hodowlane

!

maszyny rolnicze

ciągniki

produkty rolne

inne

PROWADZONA PRZEZ 
TRENERA TOMASZA 
ZAKIERSKIEGO DRUŻYNA 
MAŁY JEZIORAK 
I ENERGA SA OKAZAŁA 
SIĘ NAJSILNIEJSZĄ 
W SEZONIE 2018/19 
W GRUPIE 5 PIERWSZEJ 
LIGI WOJEWÓDZKIEJ. 
IŁAWIANIE W TRAKCIE 
10. KOLEJEK LIGOWYCH 
NIE PRZEGRALI ANI 
JEDNEGO SPOTKANIA.

Młodzicy Małego Jezioraka Energa SA nie przegrali w sezonie 
2018/19 ani jednego spotkania
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Przed Wirem najważniejsze starty w sezonie
WIOŚLARSTWO || Świętujący w tym roku 25-lecie istnienia klub wioślarski Wir Iława na razie nie ma czasu na tort, odśpiewanie 
„Sto Lat!” i tego typu mało istotne rzeczy. Na to przyjdzie czas po sezonie, bo teraz trzeba walczyć w kolejnych ważnych regatach!

UNIA SUSZ ZAGRAŁA W PIŁKĘ DLA KAI KOLASIŃSKIEJ! ZEBRANO 6 TYSIĘCY ZŁOTYCH
POMAGAMY! || W Suszu odbył się charytatywny turniej piłki nożnej. Z inicjatywy Jarosława Chodowca, pomysłodawcy turnieju, zamiast dzieci zagrali dorośli.

Drużyny zgłoszone do tur-
nieju rywalizowały mię-
dzy sobą na boisku, a ki-

bice mogli skorzystać z innych 
atrakcji: dla mniejszych dzieci 
przygotowany był specjalny 
kącik zabaw, Stowarzyszenie 
TIG Iława wystawiło stoisko 
z bronią, rodzice dzieci z Aka-
demii przygotowali pyszny 
bufet, gdzie można było nabyć 
przekąski, owoce, zimne i cie-
płe napoje oraz słodkości. Nie 
zabrakło również strażaków 
z pyszną grochówką i możli-
wością zwiedzenia samocho-
du pożarniczego. W przerwach 

między meczami prowadzone 
były licytacje, na których na-
być można było m.in. koszulki 
z logo Akademii, płyty z mu-
zyką, czapki Lwów Morskich 
Susz czy rower stacjonarny, 
a nawet unikalne zdjęcie ma-
musiek Akademii!

Ostatecznie licznik akcji 
przekroczył 6 tysięcy zło-
tych, które po turnieju trafi ły 
do rąk Wojtka Kolasińskiego 
- taty Kai.

ORGANIZATORZY DZIĘ-
KUJĄ

— W imieniu KS Unia Susz, 
Akademii Piłkarskiej Młode 

Talenty Unia Susz, oraz po-
mysłodawcy turnieju, Jaro-
sława Chodowca chcielibyśmy 
bardzo podziękować sponso-
rom i partnerom, którzy za-
angażowali się w organizację 
tego pięknego wydarzenia. 
Są to:

- Zakład mięsny Kawscy
- Piekarnia-cukiernia Dwó-

rznik
- Sklep warzywny Państwa 

Błaszczak
- Sklep spożywczy Pani 

Magdy Piotrkowskiej
- Pan Waldemar Szczegiel-

niak

- Szkoła Podstawowa w Ka-
mieńcu

- Centrum Sportu i Rekrea-
cji im. Jana Pawła II w Suszu

- rodzice członków Akade-
mii Piłkarskiej Młode Talenty 
Unia Susz

- Państwo Sokołowscy re-
prezentujący Strzelecki Klub 
Sportowy TIG Iława

- Ochotnicza Straż Pożarna 
w Suszu

Szczególne, ciepłe podzięko-
wania dla uczestników turnie-
ju, oraz wszystkich osób, które 
swoją obecnością w  tym dniu 
wsparły tą inicjatywę. zico

P
rzegląd ostatnich 
startów zaczynamy 
od Bydgoszczy, gdzie 
w połowie maja odby-
ły się Regaty o Puchar 

Prezydenta tego miasta. — Na 
torze regatowym Brdyujście 
gościło wiele klubów m.in. 
z Gdańska, Torunia, Włocław-
ka, Gorzowa Wlk., Warszawy, 
obecni byli także gospodarze. 
Nie zabrakło też reprezenta-
cji Wiru Iława— mówi tre-
ner Paweł Pierczyński, jeden 
ze szkoleniowców —  wraz 
z Marią Madej i Grzegorzem 
Stypińskim — prowadzących 
klub znad Jezioraka. 

Nasi zawodnicy zaliczyli 
udane starty, oto najlepsze 
wyniki wioślarek i wioślarzy 
z Iławy:

Paulina Józefowicz zajęła 
pierwsze miejsce w  kon-
kurencji jedynek juniorek 
młodszych. Kacper Sagan 
i  Aleksander Przybyszew-
ski wygrali w  rywalizacji 
dwójek podwójnych ju-
niorów młodszych. Rów-
nież pierwszą pozycję, tyle 
że w  czwórce podwójnej 
młodziczek, wywalczyły 
Zuzanna Gaudyn, Anna 
Krezymon, Bogumiła Ryś 
i Aleksandra Sagan.

Srebrne medale Regat 
O  Puchar Prezydenta Byd-
goszczy zdobyły/li: Julia 
Panuś i  Paulina Józefowicz 
(dwójka podwójna juniorek 
młodszych), Zuzanna Gau-

dyn, Anna Krezymon, Bogu-
miła Ryś, Aleksandra Sagan 
oraz Karolina Kołakowska 
(czwórka podwójna ze ster-
nikiem młodziczek) a  także 

Kacper Sagan, Aleksander 
Przybyszewski, Wiktor Jó-
zefowicz i Mateusz Jeżyński 
(czwórka podwójna juniorów 
młodszych). 

>>> Po Bydgoszczy przy-
szły pierwsze w tym roku za-
wody poza granicami kraju. 
W  czeskim Brnie odbyły się 
Międzynarodowe Regaty Ju-

niorów. Paulina Józefowicz 
zdobyła złoty medal w czwórce 
podwójnej juniorek (pływała 
z  koleżankami z  innych klu-
bów z Polski), a Kacper Sagan 
czwarte miejsce w czwórce po-
dwójnej juniorów młodszych 
(osada złożona z zawodników 
z kilku klubów). 

— Zawodnicy ci uczestni-
czą w  programie Polskiego 
Związku Towarzystw Wio-
ślarskich dla osób posiadają-
cych predyspozycje do upra-
wiania wioślarstwa. Chodzi 
tu zwłaszcza o wzrost. Wyso-
ka zawodniczka czy wysoki 
zawodnik to już z automatu 
cenny nabytek, który tyl-
ko wymaga odpowiedniego 
wyszkolenia, zwłaszcza pod 
kątem techniki wiosłowania 
— tłumaczy trener Pierczyń-
ski. —  PZTW stworzył ten 
program dlatego, że w prze-
szłości wielu zawodników wy-
sokich zbyt szybko kończyło 
swoją przygodę z  wiosłami. 
Często już po pierwszych 
niepowodzeniach, tymczasem 
przy odpowiednim systemie 
szkolenia z tych wioślarzy jest 
duża pociecha w  przyszło-
ści. Trzeba się tylko uzbroić 
w  cierpliwość i  ciężko pra-
cować. W  ramach jednego 
z  etapów szkolenia Paulina 
i Kacper udali się na między-
narodowe regaty do Brna. 
Gratulacje i oby ich sportowe 
kariery rozwijały się dalej 
— dodaje szkoleniowiec. 

>>> Paulina Józefowicz se-
zon 2019 rozpoczęła bardzo 
dobrze. Wioślarka Wiru, re-
prezentując Polskę, zdobyła 
dwa brązowe medale podczas 
Regat Nadziei Olimpijskich 
w węgierskim Velence. 

W piątek 7 czerwca odbyły 
się zawody juniorów młod-
szych (15-16 lat). Zawod-
niczka z  Iławy startowała 
w  czwórce podwójnej oraz 
w  ósemce. Jak podkreśla 
trener Pierczyński, to dru-
gi i  trzeci medal Pauliny na 
międzynarodowych regatach 
w 2019 roku. 

>>> Było międzynarodo-
wo, a  w najbliższym cza-
sie będzie krajowo. Przed 
wioślarkami i  wioślarzami 
iławskiego klubu najważ-
niejsze starty w tym sezonie: 
mistrzostwa Polski i  Ogól-
nopolska Olimpiada Mło-
dzieży. W  ostatni weekend 
czerwca w Kruszwicy odbę-
dą się ostatnie regaty kon-
trolne. A potem już pójdzie 
serią: o medale mistrzostw 
Polski i OOM walczyć będą 
wszystkie kategorie, od 
młodzika, poprzez junio-
rów młodszych, juniorów, 
aż do młodzieżowca.

Przy okazji przypominamy, 
że w  Wirze cały czas trwa 
nabór. Szczegóły w artykule: 
Olimpijczyk z Rio de Janeiro 
zachęca: Rozpocznij treningi 
wioślarstwa w Wirze Iława!

Mateusz Partyga

Kaja Kolasińska z Susza dziękuje za okazaną pomoc
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W czeskim Brnie odbyły się Międzynarodowe Regaty Juniorów, na których Paulina Józe-
fowicz z Wiru Iława (na zdjęciu druga z lewej) zdobyła złoty medal w czwórce podwój-
nej juniorek. Z prawej strony trener Paweł Pierczyński z Iławy
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Olimpijczyk zachęca do treningów w Wirze!
WIOŚLARSTWO || Obchodzący w tym roku 25-lecie istnienia klub wioślarski Wir Iława rozpoczął właśnie nabór do swojej najmłodszej grupy. Do rozpoczęcia 
przygody z tą dyscypliną sportu zachęca wychowanek iławskiego klubu, Miłosz Jankowski, uczestnik m.in. igrzysk olimpijskich w Rio de Janeiro.

BRAMKARZ KAMIL JĘDRZEJEWSKI KOŃCZY WYCZYNOWE GRANIE W PIŁKĘ
PIŁKA NOŻNA || Bramkarz Jezioraka, uznał, że życie zawodowe i prywatne pochłania mu tak dużo czasu, że nie jest w stanie w pełni poświęcić się treningom w ukochanej drużynie.

W sobotę 15. czerwca IV-li-
gowy Jeziorak Iława 
rozegrał ostatni mecz 

w  sezonie 2018/19, rywalem 
była Rominta Gołdap. Wiado-
mo było już wcześniej, że w tym 
spotkaniu Kamil Jędrzejewski 
nie zagra na pewno — wybierał 
się bowiem na kolejne szkolenie 
trenerskie. Iławianin jest w trak-
cie kursu UEFA B. W niedale-
kiej przyszłości będzie zajmował 
się trenowaniem młodych pił-
karek i piłkarzy, a później — kto 
wie — być może zobaczymy go 
na ławce trenerskiej jakiegoś 
seniorskiego zespołu. 

Kurs trenerski jest jednym 
z powodów zawieszenia butów, 
a w tym przypadku — także rę-
kawic — na kołku. Kolejnym, 
chyba najważniejszym, jest pra-
ca zawodowa. Kamil Jędrzejew-

ski bardzo dobrze wywiązuje się 
z roli animatora sportowego ży-
cia miasta i gminy Susz, od pię-
ciu już lat pracuje w Centrum 
Sportu i Rekreacji. 

— Naturalną sprawą jest, 
że zwłaszcza w weekendy, gdy 
odbywają się najróżniejsze za-
wody i imprezy sportowe, obo-
wiązków jest więcej — mówi 
Kamil Jędrzejewski. — A prze-
cież liga piłkarska gra zwłasz-
cza w soboty i niedziele. Ciężko 
jest pogodzić trenowanie i gra-
nie w drużynie z obowiązkami 
służbowymi, a  wiadomo, co 
z  tych dwóch aspektów życia 

jest priorytetem. Dlatego po-
stanowiłem zakończyć swoją 
przygodę z czynnym uprawia-
niem futbolu — dodaje bram-
karz. 

— Chcę się bardziej skupić 
na pracy, na zdobywaniu wie-
dzy trenerskiej i doświadczenia, 
ale też na swoim własnym ży-
ciu prywatnym. Jak nie mogę 
w  pełni poświęcić się trenin-
gom, czyli także drużynie i ca-
łemu klubowi, to wolę z  tego 
zrezygnować — mówi były gol-
kiper GKS-u Wikielec, Startu 
Działdowo, Unii Susz i nowo-
miejskiej Drwęcy. Ale pocho-

dzący z ulicy Asnyka bramkarz 
nie ukrywa, że to Jeziorak od 
początku był najważniejszym 
dla niego klubem. I ciągle jest.

— Ja tylko kończę treningi 
i grę w Jezioraku, ale od klubu 
na pewno nie odchodzę. Za 
dużo dla mnie znaczy. Jezio-
rak zawsze może na mnie li-
czyć. Gdy tylko będzie potrze-
ba, to pomogę jak tylko będę 
mógł — kończy Jędrzejewski. 
A  w Jezioraku już powinni 
zastanawiać się, jak godnie 
pożegnać — już w przyszłym 
sezonie —  swojego wycho-
wanka. Mateusz Partyga

W
ir rozpoczął 
n i e d a w n o 
nabór do no-
w o u t w o r z o -
n e j  g r u p y 

najmłodszych wioślarek 
i  wioślarzy. —  Zaprasza-
my na treningi do naszego 
klubu uczniów klas 5, 6, 7 
i  8 szkół podstawowych. 
W  szczególności zaprasza-
my osoby wysokie jak na 
swój wiek, jednak nie jest 
to kryterium niezbędne. 
Chcesz rozpocząć treningi 
wioślarstwa i  zacząć nową 
sportową przygodę? Przyjdź 
do nas na zajęcia —  mówi 
Paweł Pierczyński, jeden 
z trenerów w Wirze Iława (z 
resztą, podobnie jak pozo-
stali trenerzy w klubie, jest 
to wychowanek Wiru).

Zajęcia odbywają się od 
poniedziałku do piątku 
w  bazie wioślarskiej przy 
ul. Kajki w Iławie (tuż przy 
Ekomarinie i Dzikiej Plaży). 
W tygodniu treningi rozpo-
czynają się o godzinie 16.30, 
jednak także w sobotę moż-
na przyjść do bazy, aby do-
wiedzieć się więcej na temat 
zajęć (początek sobotniego 
treningu o 9.00).

— Mamy dobrze wypo-
sażoną bazę wioślarską, 
z  siłownią i  sprzętem nie-
zbędnym w  trenowaniu 
wioślarstwa. Do tego ko-
rzystamy z  naszego pięk-
nego Jezioraka: za wyspą 

Wielka Żuława od kilku 
lat działa tor wioślarski, 
do tego na tym jeziorze nie 
ma dużej fali, więc warun-
ki do trenowania są bardzo 
dobre, jedne z  najlepszych 
w  Polsce —  dodaje trener 
Pierczyński, z którym zain-

teresowani treningami ro-
dzice lub dzieci i młodzież 
mogą kontaktować się pod 
numerem tel. 502 639 351.

Najlepszym wychowan-
kiem Wiru Iława w historii 
i jego wizytówką jest Miłosz 
Jankowski. Iławianin od 

dłuższego już czasu repre-
zentuje barwy AZS AWFiS 
Gdańsk, jednak cały czas 
ma kontakt ze swoim ma-
cierzystym klubem i  gdy 
tylko jest w  Iławie, to od-
wiedza bazę wioślarską 
nad Jeziorakiem. Przypo-

mnijmy, że Miłosz Jankow-
ski to uczestnik Igrzysk 
Olimpijskich w  Rio de Ja-
neiro w 2016 roku — wraz 
z  Arturem Mikołajczew-
skim w  konkurencji mę-
skich dwójek podwójnych 
wagi lekkiej awansował 

nawet do finału A. Ostat-
nim sukcesem „Miłka” jest 
srebrny medal zawodów Pu-
charu Świata, które odbyły 
się w  bułgarskim Płowdiw 
(relację zamieszczaliśmy 
w  ostatnim wydaniu gaze-
ty). 

— Treningi w  Wirze roz-
począłem w  wieku 13 lat, 
jeszcze pod okiem trene-
rów Urszuli i  Sławomira 
Janikowskich — wspomina 
Jankowski. — Oprócz same-
go aspektu sportowego, czy-
li wyników, startów, medali 
i porażek, które uczą poko-
ry, trenowanie wioślarstwa 
daje dużo w  rozwoju mło-
dego człowieka. Dzięki tej 
dyscyplinie, ale też dzięki 
wielu innym, człowiek może 
zwiedzić kawał świata, po-
znać wielu interesujących 
ludzi, w  tym także gwiaz-
dy sportu. Do tego uczy 
się życia w grupie, poznaje 
czym jest drużyna, ale też 
zdobywa wytrwałość, na-
biera charakteru, siły itp., 
a  to wszystko przydaje się 
później w  dorosłym życiu, 
nie tylko tym sportowym 
— mówi Miłosz Jankowski. 
I  jak tu nie posłuchać rad 
olimpijczyka z Rio de Janei-
ro!? Chcesz rozpocząć przy-
godę ze sportem, konkret-
nie z wiosłami? Jeśli tak, to 
zapraszamy na treningi do 
Wiru Iława. 

 Mateusz Partyga

Kamil Jędrzejewski to były 
golkiper GKS-u Wikielec, 
Startu Działdowo, nowo-
miejskiej Drwęcy i Unii 
Susz. Ale bramkarz nie 
ukrywa, że to Jeziorak od 
początku był najważniej-
szym dla niego klubem. 
I ciągle jestFo
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Miłosz Jankowski, pochodzący z Iławy reprezentant Polski w wioślarstwie
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Dzieci powinny być szkolone, a nie trenowane
PRZEWODNIK PO BIEGANIU || Wyniki sportowe w szkole podstawowej to nie tylko konsekwencja treningu. Na pewno spotkaliśmy się z określeniem przerost 
biologiczny. Przyśpieszony rozwój młodego człowieka, szczególnie chłopców, wpływa na poziom cech motorycznych i okupuje pierwsze miejsca na podium.

U
czestniczące w  za-
wodach roczniki, 
które wyprzedzały 
swoje urodzenio-
we daty w  rozwoju, 

wsparte lekkim treningiem 
rozprawiają się z  rówieśni-
kami. Dziewczęta z uwagi na 
inne predyspozycje w rozwoju 
motorycznym w ósmej klasie, 
muszą się pogodzić z porażką 
z  młodszymi koleżankami. 
Wcześniej w  klasach młod-
szych SP skutecznie rywali-
zują z chłopcami.

Aby się liczyć się w sporto-
wej rywalizacji stają przed 
trudną decyzją o  kontynua-
cji szkolenia. To czas bardzo 
psychicznie selektywny dla 
nich. Mimo ciężkiej pracy 
wyniki odstają o tych wcześ-
niejszych. Tylko najbardziej 
zmotywowane przetrwają 
ten okres. Często się zdarza, 
że juniorki są słabsze wyni-
kowo od swoich młodszych 
w kategorii koleżanek podczas 
lekkoatletycznych MP.

Negatywny w  odczuciu 
sygnał kończy treningi. Na-
tura rozdaje sportowe karty. 
W  swojej pracy trenerskiej 
w  rozmowach z  kolegami 
i koleżankami nauczycielami 
wychowania fi zycznego często 
poruszaliśmy ten problem.

Zapraszając dzieci do upra-
wiania sportu powinniśmy 
nie tylko zwracać uwagę na 
ich rozwój biologiczny. Rów-
nież na pułapki oczekiwań 
środowiskowych. Nie prze-
skakując etapów szkolenia.

Dzieci powinny być szkolo-
ne, a nie trenowane. Otoczmy 
większą uwagą przegranych, 
wzbogacając w  wiedzę nie 
tylko zawodnika. Psycholo-
gia wyniku dotyczy również 
rodzica. Sport wystawia zdro-
wotne rachunki już w szkole 
średniej. Tylko od otoczenia 
młodego zawodnika zależy 
jakie one będą.

Jestem krytyczny wobec 
nauczycieli, trenerów, którzy 
zapominają o  tym w  rozwo-
ju. Nigdy nie pogodziłem się 
z tworzeniem szkolnych prze-
rostów biologicznych w admi-
nistracyjny sposób tylko po 
to, aby odnieść sukces. Czuję 
niesprawiedliwość podrabia-
nych legitymacji mimo wielu 
lat od tych chwil, które miały 
miejsce wiele lat temu, także 
w moim szkolnym otoczeniu. 

Biologia i cechy wolicjonal-
ne predysponują do sportu 
wyczynowego. Popatrzmy 
nie tylko na zwycięzców, ale 
również na tych z odległych 
miejsc, ponieważ tam są przy-
szli mistrzowie. 

W rozwoju biegowym ko-
rzystamy z  dobrodziejstwa 
odziedziczonych po przod-
kach cech motorycznych. To 
one określają nasze preferen-
cje do bieganych dystansów.

Człowiek rozwija się czasa-
mi bardzo chaotycznie - notu-
jąc przyrost wartości poszcze-
gólnych cech.

Prawdziwy trening z  du-
żym sportowym obciążeniem 
powinien zagościć w rytmie 
dnia jak wszystkie cechy 
motoryczne zakończą moż-
liwości naturalnego rozwoju. 
Wcześniej ogólna sprawność 
w symbiozie z ukierunkowa-
nymi akcentami na potrze-
by dyscypliny tworzą funda-
menty dla niej.

Szkoły sportowe i mistrzo-
stwa sportowego poza nie-
wątpliwymi w  czasie nauki 
w nich sukcesami nie zasilają 
kadr narodowych tłumami 
absolwentów. I nie wynika to 
tylko z obciążeń sportowych. 
Również psychiczne wypale-
nie po paroletnim zaurocze-
niu zmienia spojrzenie.

Wszyscy chcą wyniku. Ucz-
niowie, rodzice, nauczyciele, 
dyrektorzy, kluby - tworzą 
podświadomie pętlę presji. 
Obciążenia startowe i  tre-
ningowe dotyczące dzieci 
i młodzieży, nie mogą być jej 
skutkiem. 

Szkoła korzysta z zawodni-
ków szkolonych w stowarzy-
szeniach sportowych. Zdarza 
się, że obraża się na uczniów 
i rodziców jak spotka ją od-
mowa startu. Czasami jak 
dziecko uprawiające sport 
w  klubie nie idzie do klasy 
sportowej powstają niezręcz-
ne sytuacje w  środowisku 
wspólnych znajomych. 

Należy zwracać uwagę na 
nakładające się obciążenia 
treningowe. Ustawa, która 
umożliwia zaliczanie dwóch 
godzin wychowania fi zycz-
nego w  klubie okazała się 
martwym zapisem stosow-
nym bardzo rzadko w prak-
tyce. Świadomość nauczy-
cieli wychowania fi zycznego 
chroniąca rozwój dziecka 
w sporcie jest na wagę olim-
pijskiego złota. 

W pracy trenerskiej gro 
zawodników na poziomie 
juniora to uczniowie nie bę-
dący w klasach sportowych. 
Nie dlatego, że ktoś im tam 
wyrządził krzywdę. Zanikła 

po prostu motywacja do tego, 
aby dalej się rozwijać. Zapi-
sanie się do klasy, bo tam są 
moi koledzy i  koleżanki już 
nie wystarcza. Udział w zawo-
dach w czasie lekcji koliduje 
z nauką. Otoczenie rówieśni-
cze zmienia wymagania.

Rodzice, aby zrozumieć 
ślepe zaułki oczekiwań i wąt-
pliwości powinni rozmawiać 
nie tylko z dziećmi, również 
z  trenerami i nauczycielami. 
Wymagać od nich wiedzy 
i  psychologicznego wspar-
cia. Aby nie wpaść w pułapkę 

czasami swoich niespełnio-
nych marzeń, kosztem włas-
nych dzieci.

Jednostki z  wyjątkową ła-
twością i bez zmęczenia roz-
poczynają sportowe kariery. 
Większość jednak z  bólem 
treningu musi zanotować 
postęp w  rozwoju. Priorytet 
to powolna adaptacja wza-
jemnej relacji wielkości cech 
potrzebnych w bieganiu, a nie 
sukces. Wytrzymałość, szyb-
kość, siła, moc (skoczność) 
czy gibkość decydują o  po-
stępie. Również o  utrzyma-
niu sprawności.

Nie rozwijajmy w bieganiu 
tylko wytrzymałości. Nie tylko 
ona tworzy wynik. Nadmiar 
wytrzymałości jest krzywdzą-
cy dla siły i szybkości, bloku-
je gibkość i hamuje progresję 
w każdym wieku. Pamiętajmy, 
że progresja, to także zaha-
mowanie lub spowolnienie 
spadku w starszym wieku.

O mobilności człowieka nie 
decyduje jedna cecha jako 
zdolność motoryczna, ale ra-
czej ich kombinacja. Stanowi 
ona mierzalne wielkości, po-
siadające analogiczne, fi zjo-
logiczne oraz biochemiczne 
mechanizmy, które wspo-
magane psychicznie rozwija-
ją biegacza.

Paweł Hofman, trener lekkiej atletyki

Bartosz Aker, Mateusz Dziedzic i Paweł Dreszler, zawodnicy Małego Jezioraka Energa S.A 
przebywali ostatnio na testach w akademii piłkarskiej Talent Bialystok. Z bardzo dobrej 
strony pokazał się zwłaszcza Mateusz, który dostał propozycję zmiany klubu. Dziedzic 
jednak zostaje na kolejny rok w drużynie z Iławy. — Bardzo nas cieszy że zawodnicy na-
szego klubu zdobywają uznanie innych trenerów i klubów. Zawodnikom życzymy dalszego 
rozwoju — mówi Tomasz Zakierski, trener młodzików Małego Jezioraka Iława Energa S.A.  zico
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Bez awansów, za to ze spadkiem Osy (i Unii?)
PIŁKA NOŻNA || Rozgrywki zasadnicze zakończyły nasze ekipy występujące w forBET IV lidze oraz A i B klasie. Żaden z zespołów nie wywalczył awansu do 
wyższej klasy, za to nastąpi co najmniej jeden spadek. Wiadomo, że do niższej ligi (B klasa) zleci Osa Ząbrowo, a Unia Susz (IV liga) zagra w barażach.

IV LIGA

Jeziorak Iława — Rominta 
Gołdap 2:2 (1:2)
0:1 — (14 samobójcza), 0:2 — Pasz-
kowski (25), 1:2 — Kolcz (42), 2:2 
— Święty (60)
JEZIORAK: Mazurowski — Kowalski 
(46 Sagan), Foj (82 Kaźmierski), 
Kressin, Święty, Figurski, Kuciński, 
Parulis (46 Czarnota), Ksiuk (26 
Kolcz), Galas, Suchocki

Walcząca o  utrzymanie 
Rominta zerwała się do walki 
w końcówce sezonu. Do Iła-
wy przyjechała jako drużyna, 
która odniosła wcześniej czte-
ry zwycięstwa z rzędu. I goście 
byli na bardzo dobrej drodze, 
by wygrać po raz piąty, czym 
wprawili iławskich kibiców 
w  osłupienie. Na szczęście 
dla miejscowych, blamażu nie 
było, bo Jeziorakowi udało się 
wyrwać punkt. Ale niedosyt 
pozostał ogromny, bo zwy-
cięstwo dałoby gospodarzom, 
którzy byli w  tych rozgryw-
kach beniaminkiem, wice-
mistrzostwo forBET IV ligi...

MKS Korsze — GKS Wikielec 
4:2 (3:1)
0:1 — Goździejewski (2), 1:1, 2:1, 3:1 
— Juraniec (20, 24, 30), 3:2 — Kowal-
czyk (67), 4:2 — Jędrzejewski (74),
GKS: Malanowski — Korzeniewski, 
Wodzicki, Sz. Jajkowski (56 Słomski), 
M. Jajkowski, Kowalczyk, Kacperek, 
Płoski (74 Jaworski), Karczewski, 
Goździejewski, Jankowski

Udane pożegnanie z  sezo-
nem w  wykonaniu graczy 
MKS-u, którzy pokonując 
wyżej notowanego rywala, 
nie tylko odnieśli 14. zwy-
cięstwo w  sezonie, ale też 
zrewanżowali się Wikielcowi 
za 0:4 z pierwszej rundy. Hat-
-trickiem w  dziesięć minut 
popisał się Konrad Juraniec.

Tuż po tym meczu z zespo-
łu odszedł — za porozumie-
niem stron — trener GKS-u 
Jarosław Płoski. We wtorek 
18 czerwca odbył się ostatni 
trening, na którym szkolenio-
wiec pożegnał się z zawodni-
kami oraz z prezesem klubu. 
GKS Wikielec ma już jednak 
nowego trenera. Po prawie 
tygodniowych negocjacjach, 
we wtorek 25 czerwca wło-
darze klubu doszli do poro-
zumienia z Wojciechem Tar-
nowskim. To bardzo dobrze 

znany w lokalnym i nie tylko 
środowisku piłkarskim szko-
leniowiec, który w przeszłości 
już trenował GKS.

— Wkrótce podamy, kiedy 
drużyna rozpocznie przygo-
towania pod wodzą nowego 
trenera, jak i z kim zagramy 
w  sparingach przed nowym 
sezonem. Witamy trenera 
i  życzymy wielu sukcesów 
w odbudowie klubu z Wikiel-
ca — czytamy na stronie www.
wikielecgks.pl.

Tęcza Miłomłyn — Unia Susz 
1:5 (1:2)
0:1 — Luliński (18), 0:2 — Staniec (20), 
1:2 — Kraszewski (27), 1:3, 1:4 — Ka-
cziński (82, 86), 1:5 — Dedek (89)

Unia Susz w  barażach po-
walczy o  utrzymanie w  for-
BET IV lidze. W sobotę (22 
czerwca) rozegrano ostatnią 
kolejkę piłkarskiej III ligi. 
Wiadomo już na pewno, że 
do warmińsko-mazurskiej 
fotBET IV ligi spada Mazur 
Ełk, a  to oznacza, że Unia 
Susz o utrzymanie w tej klasie 
rozgrywkowej będzie walczyła 
z Błękitnymi Orneta.

>>> Przed ostatnią kolej-
ką sezonu 2018/19 III ligi 
wiadomo było, że drużynę 
z  Susza czekają najpewniej 
baraże o  utrzymanie. Unia 
zagrałaby w  nich zarówno 
w sytuacji, w której z III ligi 
spadłyby obie drużyny z woj. 
warmińsko-mazurskiego, jak 
i  wtedy, gdy zdegradowana 

zostałaby tylko jedna. Jeśli 
Huragan Morąg i Mazur Ełk 
by się obroniły, to wówczas 
i Unia cieszyłaby się z utrzy-
mania.

Tak się jednak nie stało. Ma-
zur w ostatniej kolejce prze-
grał na wyjeździe z  Polonią 
Warszawa i  leci z  ligi. Hura-
gan za to wygrał w Łowiczu 
z Pelikanem (1:0) i zagwaran-
tował sobie utrzymanie.

— Przed nami zatem me-
cze barażowe o  utrzymanie, 
rywalem będą Błękitni Orne-
ta— mówi Andrzej Puwalski, 
kierownik Unii. Przeciwnicy 
suszan w  niedawno zakoń-
czonym sezonie wywalczyli 
wicemistrzostwo grupy 2. 
warmińsko-mazurskiej klasy 
okręgowej. Do pierwszego 
spotkania doszło w środę 26. 
czerwca w Suszu — mecz za-
kończył się po oddaniu gazety 
do druku. Rewanż w sobotę 
29. czerwca w Ornecie.

POZOSTAŁE WYNIKI 30 KOLEJKI
Motor Lubawa — Granica 
Kętrzyn 0:2 (0:1)
0:1 — M. Rałowiec (40), 0:2 — Szmyd 
(75)
MOTOR: Kościński (46 Sikora) — Ze-
lmański (55 Chmielewski), Koprucki, 
Burchart, Sobótka (90 Ruciński), 
Józefowicz, Sobolewski, Olejniczak 
(90 Liedtke), Zasuwa (75 Rogożyń-
ski), Demiszew (55 Bah), Szymański 
(90 Ewertowski)

Porażka mogła kosztować 
gospodarzy utratę wicemi-

strzostwa, ale szansy nie 
wykorzystał Jeziorak Iława, 
więc Motor mógł cieszyć 
się z  drugiego miejsca na 
finiszu sezonu 2018/2019. 
Drużyna wykonała ogrom-
ny skok, bo poprzednie roz-
grywki zakończyła w środku 
tabeli (9. miejsce, 41 punk-
tów). Z kolei Granica może 
już w  spokoju planować 
kolejny sezon w  IV-ligo-
wym gronie. Drużynie Pio-
tra Chamika nie grozi ani 
spadek, ani nawet baraże 
o utrzymanie.

Concordia Elbląg — Mamry Giżycko 
1:0 (0:0)
Tęcza Biskupiec — Olimpia II Elbląg 
2:3 (1:1)
Czarni Olecko — Mrągowia Mrągowo 
0:3 (0:2)
Drwęca Nowe Miasto Lubawskie 
— Zatoka Braniewo 3:3 (2:1)

TABELA KOŃCOWA
1. Concordia 83 104:19
2. Motor 66 62:30
3. Jeziorak 65 87:41
4. Wikielec 62 84:36
5. Mrągowia 55 61:30
6. Mamry 49 52:39
7. Korsze 48 55:47
8. Olimpia II 42 51:60
9. Tęcza B. 39 68:55
10. Granica 38 51:52
11. Zatoka 34 55:51
12. Unia 27 42:77
13. Rominta 27 39:81
14. Czarni 23 35:71
15. Drwęca 16 37:101
16. Tęcza M. 11 25:118

A KLASA
gr. 2
Orzeł Ulnowo 
— Piast Wilczęta 3:0 (0:0)
Gole dla Orła: Daniel Sikorski (47), 
Dawid Ciężkowski (60), Sebastian 
Suski (87)

Dzięki trzem punktom wy-
walczonym w  meczu z  Pia-
stem drużyna trenera Leszka 
Gajewskiego utrzymała się 
w A klasie! Ulnowianie roz-
grywki zakończyli na dziewią-
tym miejscu.

POZOSTAŁE WYNIKI 22 KOLEJKI
Czarni Małdyty — Syrena Młynary 2:5
KS Tyrowo — Victoria Rychliki 2:1
Zatoka II Braniewo — Barkas Tolkmi-
cko 5:3
Zalew Frombork — Jastrząb Ględy 2:1
Pomowiec Gronowo Elbląskie 
— GLKS Jonkowo 3:2

TABELA KOŃCOWA
1. Barkas 49 53:26 
2. Pomowiec 47 55:35 
3. Jonkowo 43 51:31
4. Zatoka II 39 59:41
5. Zalew 32 47:43
6. Syrena 31 52:47
7. Tyrowo 29 60:63
8. Jastrząb 27 38:44
9. Orzeł 24 49:53 
10. Piast 23 40:63
11. Victoria 18 30:46 
12. Czarni 14 28:70

gr. 4
LZS Frednowy — Ossa Bisku-
piec Pomorski 1:4 (1:1)
Gol dla Frednowych: Sylwester 
Kuciński (11 minuta na 1:0)

A klasa pozostaje na przy-
szły sezon także we Fredno-
wych. Drużyna prowadzona 
przez trenerski duet Piotr Dy-
mowski/ Przemysław Rosz-
kowski akurat w  ostatniej 
kolejce przegrała na swoim 
terenie z Ossą (choć wygry-
wała 1:0 po trafi eniu Sylwe-
stra Kucińskiego), jednak 29 
punktów i  siódme miejsce 
w tabeli oznacza utrzymanie.

Czarni Rudzienice 
— Zamek Kurzętnik 0:3 (0:1)

Czarni zajęli dopiero piąte 
miejsce w tabeli. Dopiero, bo 
przecież po pierwszej rundzie 
drużyna z Rudzienic miała tyl-
ko punkt straty do lidera Grun-
waldu Gierzwałd. W pierwszej 
części sezonu Czarni zdobyli 25 
pkt., w trakcie rundy rewanżo-
wej — tylko 9. Do tego zespół 
w trakcie sezonu prowadzony 
był przez aż trzech trenerów. 
Zaczął Tomasza Zakierski, 
później drużynę przejął Paweł 
Korpalski, a rozgrywki kończył 
Krystian Wrześniak.  

Osa Ząbrowo — KS Mroczno 
3:6 (1:3)
Gole dla Osy: Łukasz Rodak (24, 
bramka na 1:2), Sebastian Marciniak 
(73, na 2:5), Adam Kołakowski (85 
karny, na 3:6)

Niestety, Osa spada z  A 
klasy. Nie mogło być jednak 
inaczej —  w  trakcie sezonu 
ząbrowianie nazbierali tylko 
5 punktów. W  najbliższych 
dniach w  klubie dojdzie do 
spotkania zawodników i dzia-
łaczy. Czy Osa zmobilizuje 
się na przyszły sezon tak, by 

powrócić do grona A-klasow-
ców? Trzymamy za nią kciuki. 

POZOSTAŁE WYNIKI 22 KOLEJKI
Grunwald Gierzwałd — Wel Lidzbark 
0:4
Lider Złotowo — Iskra Narzym 4:0
Jordan Kazanice — Polonia Iłowo 3:1

TABELA KOŃCOWA
1. Polonia 49 53:19
2. Grunwald 49 59:31
3. Jordan 41 60:33
4. Ossa 39 45:33 
5. Czarni 34 41:32
6. Wel 32 46:31
7. Frednowy 29 54:55
8. Zamek 29 45:56
9. Lider 27 63:57 
10. Iskra 19 34:47
11. Mroczno 18 33:58
12. Osa 5 27:108

B KLASA
Tu sytuacja jest klarow-

na: żadnej z naszych drużyn 
awans „nie groził”, spadków 
w tej klasie rozgrywkowej nie 
ma, więc w przyszłym sezonie 
zespoły Olimpii Kisielice i Za-
mka Szymbark znowu będą 
reprezentowały swoje miej-
scowości w B klasie. 

gr. 4
Iskra Smykówko — Zamek 
Szymbark 2:1 (2:1)
Gol dla Zamka: Wojciech Grzegrzółka 
(20) 

Olimpia Kisielice — Wicher 
Gwiździny 3:2 (2:0)
Gola dla Olimpii: Alan Laszkowski 
(18, na 1:0), Mateusz Michalski (39, 
na 2:0), Kamil Łukaszewski (82, na 
3:2)

POZOSTAŁE WYNIKI 22 KOLEJKI
MKS Działdowo — LZS Fijewo 16:1
Start II Nidzica — Avista Łążyn 0:3 
(walkower)
Sokół II Ostróda — Wel Bratian 1:1
Żak Jamielnik — Mewa Smykowo 2:4

Mateusz Partyga

TABELA KOŃCOWA
1. Działdowo 64 108:16
2. Iskra 48 69:40
3. Sokół II 47 81:35
4. Wicher 22 62:35
5. Olimpia 45 78:35
6. Fijewo  33 48:61
7. Avista 26 48:58
8. Wel 25 35:52
9. Zamek 18 29:62
10. Żak 14 15:39
11. Mewa 13 30:92
12. Start II 7 17:81

Radość piłkarzy Jezioraka po jednym z 87. goli zdobytych 
w sezonie 2018/19. Iławianie zajęli trzecie miejsce w ta-
beli forBET IV ligi
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Wspaniałe zwycięstwo Patryka Duńskiego!
MMA || To był wielki dzień Patryka Duńskiego! Zawodnik Arrachionu Iława przez techniczny nokaut pokonał w sobota 1 czerwca w walce 
wieczoru Macieja Kalicińskiego i mocno zaskoczył widownię obserwującą w Kamiennej Górze galę Contender Fight Night.

IŁAWIANIE STARTOWALI W FINALE ZAWODÓW LEKKOATLETYKA DLA KAŻDEGO 
LEKKA ATLETYKA || W Warszawie odbył się Finał Ogólnopolski zawodów Nestle Cup. Iławę reprezentowało aż 4 zawodników, którzy zwyciężyli w Giżycku.

W Giżycku podczas fi-
nału wojewódzkiego 
znakomicie zapre-

zentowali się: Tomek Kozib-
ski (SP Piotrkowo) w biegu na 
300 metrów, Ola Kowalska 
(SP5 Iława) w biegu na 80 m 
przez płotki oraz Oliwia Tara-
nowska (SP5) i Natalia Zięba 
(SP Wikielec).

Podczas fi nałów krajowych 
w  Warszawie najmłodsze 
lekkoatletki rywalizowały 
w konkurencjach: bieg na 60 
metrów, skok w dal, rzut piłką 
lekarską oraz w biegu sztafe-
towym. Dla dziewczynek był 

to start drużynowy — repre-
zentując województwo war-
mińsko-mazurskie razem 
z  koleżankami i  kolegami 
z  innych miast. Najmłodsze 
uczestniczki finałów zajęły 
szóste miejsce drużynowo 
w kategorii U12!  — Ponadto, 
indywidualnie w biegu na 60 
metrów Natalia Zięba uplaso-
wała się na wysokim szóstym 
miejscu z  fenomenalnym 
czasem 8.81s! Tomek Ko-
zibski był siódmy w biegu na 
300 metrów w kategorii U-14 
— relacjonuje Aneta Ostanek, 
trenerka prowadząca w Iławie 

zajęcia Lekkoatletyka Dla 
Każdego. 

Oli Kowalskiej niestety nie 
udało się dostać do ścisłego 
fi nału, w  biegu przez płotki 
ostatecznie zajęła 11. miejsce, 
jednak Ola nie zwalnia tempa 
i na drugi dzień wystartowała 
w Krakowie w Mistrzostwach 
Polski Sztafet, gdzie biegła 
na pierwszej zamianie szta-
fety szwedzkiej reprezentując 
nasze województwo. — Osta-
tecznie sztafeta ta zajęła piąte 
miejsce w  Polsce! To wielki 
sukces, ale też wyróżnienie 
młodej zawodniczki. Wielkie 

gratulacje dla wszystkich na-
szych reprezentantów — doda-
je Aneta Ostanek. Mateusz Partyga

M
aciej Kaliciń-
ski pochodzi 
z   Kamiennej 
Góry. Jak du-
żym wsparciem 

lokalnej publiczności cie-
szy się zawodnik mający na 
swym koncie walki w takich 
organizacjach jak KSW czy 
ACB, można było przekonać 
się podczas wejścia do ok-
tagonu. Natomiast Patryka 
Duńskiego na południowo-
-zachodnim krańcu Polski 
wspierała garstka najwier-
niejszych kompanów: trener 
Dawid Tarasiewicz i  kolega 
z  klubu Damian Kowalski 
w narożniku, a na trybunach 
najbliższa rodzina z żoną Do-
miniką na czele. To wsparcie 
w zupełności wystarczyło iła-
wianinowi.

>>> Jeszcze przed walką 
z  Kalicińskim Duński pod-
kreślał po ważeniu (limit 
to 70 kilogramów), że wraz 
z rywalem okazali sobie sza-
cunek, co w świecie sportów 
walki wcale normą nie jest.

— Mam nadzieję, że razem 
z  Maćkiem „Lokenem” Ka-
licińskim damy świetne wi-
dowisko i wygra lepszy tego 
dnia. Cieszy mnie fakt, że na 
ważeniu wymieniliśmy wza-
jemny respekt, bez napinek 
i pajacowania, który w dzisiej-
szym świecie sztucznego pod-
kręcanie atmosfery, wyzwisk 
i obrażania jest towarem de-
fi cytowym — zauważył Patryk 

na dzień przed pojedynkiem.
>>> To gospodarz był 

w  oczach ekspertów MMA 
faworytem do wygrania tego 
pojedynku. Do tego stopnia, 
że na platformie internetowej 
zajmującej się typowaniem 
tego typu zdarzeń sportowych 
aż 93% osób twierdziło, że to 
Kaliciński wygra 1 czerwca. 
Duńskiemu dawano 7% szans 
na wygraną. Kto oglądał tę 
walkę (a przynajmniej — gdy 
już zna jej wynik), ten wie, 
że proporcje równie dobrze 
mogłyby być dziś odwrotne.

— Nasz plan na walkę za-
kładał kontrolę pojedynku 

na środku oktagonu, to tzw. 
cage control. Patryk bardzo 
dobrze wywiązywał się z tego 
zadania, więc ruszył po wię-
cej i  sprowadził rywala do 
parteru — relacjonuje trener 
Dawid Tarasiewicz. 

— Pod koniec pierwszej 
rundy podczas jednej z prób 
przejścia do pozycji bocznej 
Kaliciński dość szczęśliwie 
trafi ł mnie idealnie w wątro-
bę. Musiałem chwilę odpo-
cząć —  relacjonuje Duński, 
który w trakcie swojej zawo-
dowej kariery już jedną walkę 
przegrał w ten sposób. W po-
przednim roku w  Olsztynie 

podczas gali Celtic Gladiator 
w wątrobę kopnął go Maciej 
Szczepaniak, a iławianin nie 
był w  stanie kontynuować 
walki. To piekielnie bolesny 
cios, po którym ciężko się 
zebrać. Tym razem Duński 
się zebrał.

Druga runda (w planach były 
3, po 5 minut każda) to dalsze 
budowanie przewagi przez za-
wodnika Arrachionu. W końcu 
przyszedł czas na wielki fi nał 
— podczas walki w parterze, 
będący niżej Duński zaczął 
cierpliwie oplatać nogami kor-
pus rywala. Udało się, założył 
dźwignię na głowę, czym już 

zblokował przeciwnika, a  do 
tego zaczął mu zadawać ciosy 
z łokcia, ale też z pięty w gło-
wę! —  Jest to dopuszczalne 
przy tego typu dźwigniach 
— tłumaczy Patryk. Po chwili 
było już po walce; poprawnie 
założony „trójkąt” na głowę 
skończył się technicznym nok-
autem, a to oznaczało wygraną 
zawodnika z Iławy.

— Właśnie po to tyle trenu-
jemy techniki brazylijskiego 
jiu jitsu i  jeździmy za zawo-
dy BJJ, by później wykorzy-
stywać to w  walkach MMA 
— mówi Dawid Tarasiewicz. 

Organizator drugiej gali 
CFN, Paweł Oleksy z Conten-

der Kamienna Góra, w podsu-
mowaniu walki podkreślał, że 
zawodnik z Iławy bardzo do-
brze przygotował się do tego 
pojedynku. Jak się nieofi cjal-
nie dowiedzieliśmy, ta wido-
wiskowa wygrana Duńskiego 
może znacznie przyspieszyć 
jego karierę na zawodowym 
ringu (właściwie, oktagonie 
– do tej pory stoczył 12 walk, 
6 wygrał, 5 przegrał i 1 zremi-
sował). Gdzieś już pojawiają 
się możliwości walki na naj-
większych galach w Polsce... 
Jak tylko coś więcej będzie 
wiadomo na ten temat, to 
poinformujemy o tym na na-
szych łamach. Mateusz Partyga

Na zdjęciu od lewej strony Oliwia Tarnowska, Natalia 
Zięba i trenerka Aneta Ostanek
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 Podczas fi nałów 

krajowych w Warszawie 
najmłodsze lekkoatletki 
rywalizowały w 
konkurencjach: bieg na 
60 metrów, skok w dal, 
rzut piłką lekarską oraz 
w biegu sztafetowym

W ten sposób (dźwignia nogami na głowę rywala) Patryk Duński (z lewej) pokonał 
Macieja Kalicińskiego
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Patryka Duńskiego wspierała garstka najwierniejszych 
kompanów: trener Dawid Tarasiewicz i kolega z klubu 
Damian Kowalski w narożniku, a na trybunach najbliższa 
rodzina z żoną Dominiką na czele. To wsparcie w zupeł-
ności wystarczyło iławianinowi
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