
Z NASZEJ STRONY ||  s. 2

GOSPODARKA ||  s. 2

Czytelnik „Gazety 
iławskiej” przekazał 
środki oChrony 
osobistej dla 
szpitala w iławie!

zajazd „wielka 
Żuława” sprzedany. 
będzie tu 
MCdonald’s?

SYlwiA PióRKOwSKA POświęciłA cZAS i PiENiąDZE. cODZiENNiE DOJEżDżAłA Z iłAwY DO 
lubAwY. iNTERES ZAcZął Się ROZKRęcAć. i NAGlE — PANDEmiA! Ruch w SKlEPiKu ZAmARł. 
Z POmOcą PRZYSZEDł mAREK mAZuROwSKi, włAściciEl lOKAlu, lubAwSKi RADNY, SAm 
w NiEłATwEJ SYTuAcJi ZDROwOTNEJ. PRZEcZYTAJ NiEZwYKłą hiSTORię O TYm, JAK cZłOwiEK 
POmAGA cZłOwiEKOwi. STR. 5
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Nie płacę czyNszu, 
może przetrwam

CzyTaj naS: 
• co miesiąc 
  w gazecie 
• codzienne 
  w internecie

GAZETA BEZPŁATNA

ZDROwiE ||

lekarz z iławy na fronCie walki 
z koronawiruseM 

s. 7

-F6020ilzi-a

IŁAWA, ul. S. Wyszyńskiego 8A, Iława

SKLEP OGRODNICZY 
 MAZURSKA KRAINA

• nasiona rolnicze i ogrodnicze, cebulki
• nawozy, środki ochrony roślin
• donice, skrzynki balkonowe
• folie ogrodnicze, agrowłóknina
• narzędzia, opryskiwacze, akcesoria zraszające
• sadzeniaki
• akcesoria mleczarskie i pszczelarskie

tel. 606 125 461, mazurskakraina.ilawa@wp.pl
-G26219ilzi-a

RADCA PRAWNY 

Marek DUCHOWSKI 

informuje 
o zmianie siedziby. 

Kancelaria 
znajduje się przy 

ul. Jana III Sobieskiego 2A/7
14-200 Iława

marekduchowski@gmail.com

tel. 534 533 444

REKLAMA 
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KRS 0000148747  |  www.przyszloscdladzieci.org

Masz moc! Przekaż 1% podatku
Podaruj dzieciom lepsze życie

REKLAMA 

-P15020luzl-A

Firma MUSA w Lubawie 

tel. 608 284 712

zatrudni 

MECHANIKA 
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z drugiej strony

POwiAT|| uwielbiamy takie akcje! Do naszej redakcji zadzwonił Paweł czopek, iławianin od lat mieszkający i pracujący 
w irlandii. — mam dużo środków ochrony osobistej, które na pewno przydadzą się pracownikom iławskiego szpitala. 

Nasz Czytelnik z Irlandii pomógł szpitalowi!

P
omożecie mi przekazać 
ten sprzęt? —  zapytał 
nasz czytelnik. Pewnie, 
że pomożemy! 

Tak to już jest, że 
nasze społeczeństwo potra-
fi się łączyć i  wspierać albo 
w czasach wielkich sukcesów 
i radości, albo w czasach tra-
gicznych, smutnych. Bez wąt-
pienia, mamy do czynienia 
z drugim z tych przypadków. 
Na szczęście społeczeństwo, 
także to lokalne, potrafi zaka-
sać rękawy i działać na rzecz 
walki z pandemią koronawi-
rusa. Przykład? Środowisko 
iławskich lekarek wraz z urzę-
dem miasta w Iławie, Miejską 
Biblioteką Publiczną i stowa-
rzyszeniem Od-Ważne zorga-
nizowało akcję „Kto nie nosi 
ten roznosi”, w której nakła-
niają do noszenia maseczek 
ochronnych — więcej na ten 

temat na stronach 12-13.
Obojętny na los tych, którzy 

są na pierwszej linii frontu 
walki z  pandemią korona-
wirusa nie jest także Paweł 
Czopek. Iławianin skontak-
tował się z naszą redakcją na 
początku kwietnia.

— Chciałbym za pośred-
nictwem waszej redakcji 
przekazać środki ochrony 
osobistej dla szpitala i policji 
w  Iławie. Aktualnie jestem 
poza krajem i nie mam moż-
liwości przekazania tego oso-
biście — mówi Paweł Czopek, 
który na adres naszej redakcji 
wysłał dwie wielkie paczki. 
— Jest tam kilkaset par ręka-
wic, okulary, kombinezony 
i środki do dezynfekcji — wy-
mienia Paweł.

A w  jaki sposób taki spe-
cjalistyczny sprzęt znalazł 
się w zasobach iławianina? 

— W zeszłym roku moja fir-
ma miała zlecenie wywozu 
wyposażenia tzw. clean ro-
omu z  firmy farmaceutycz-
nej, gdzie wszystko szło „na 
złom”. Były tam między in-
nymi te kombinezony itp., 
które mieliśmy zabrać, bo 
firma już nie istniała, a szko-
da było mi to po prostu 
wyrzucić. Firma kurierska 
Tedex Polski Kurier nieod-
płatnie to do was dostarczy. 
Dziękuję za pomoc i  mam 
nadzieję, że nie sprawiłem 
wam tym kłopotu. Paczki 
powinny dojść w  tym tygo-
dniu. Pozdrawiam Pawel 
Czopek —  napisał w  mailu 
nasz czytelnik. „Mam na-
dzieję, że nie sprawiłem 
wam tym kłopotu” — pisze 
Paweł. Kłopot? Jaki kłopot?! 
— bez chwili namysłu pozy-
tywnie odpowiedzieliśmy na 

pytanie iławianina pracują-
cego od lat w Irlandii.

>> Zgodnie z  ustaleniami, 
dwie duże paczki trafiły do 
naszej redakcji. Szybko po-
informowaliśmy o tym przed-
stawicieli policji (oficer pra-
sowy KPP Iława asp. Joanna 
Kwiatkowska) oraz szpitala 
powiatowego w Iławie (Żane-
ta Jończak, kierownik działu 
organizacyjnego). Jak się oka-
zało, iławska policja w  tym 
momencie nie potrzebuje 
tego sprzętu aż tak bardzo, 
jak choćby szpital, dlatego też 
KPP Iława przekazała swoją 
paczkę z  odzieżą ochronną 
placówce przy ul. Andersa. 

— W imieniu dyrekcji oraz 
personelu Powiatowego Szpi-
tala im. Władysława Biegań-
skiego w  Iławie serdecznie 
dziękuję za przekazane 
wsparcie w postaci środków 
ochrony osobistej i płynu do 
dezynfekcji. W tym trudnym 

czasie każda pomoc jest dla 
nas niezwykle cenna — mówi 
Iwona Orkiszewska, dyrek-
torka iławskiego szpitala.

Środki ochrony osobistej 
trafiły bezpośrednio do dzia-
łu farmacji, którym zawiaduje 
mgr. farmacji Anna Makuch. 
— Otrzymujemy bardzo dużo 
pomocy z  różnych stron, od 
różnych osób, firm, instytu-
cji. Bardzo za to dziękujemy 
— mówi kierowniczka działu 
farmacji. 

Mateusz Partyga

Do szpitala powiatowego 
w Iławie trafiło:
płyn do dezynfekcji — 4 pojem-
niki
Kombinezony podfoliowane 
różne rozmiary — 40 sztuk
Rękawice sterylne pakowane 
po 10 szt — 35 opakowań
Rękawice sterylne pakowane 
po 2 szt — 160 opakowań
Gogle — 70 szt.

Redakcja nie zwraca niezamówionych tekstów oraz zastrzega sobie prawo  dokonywania skrótów w publikowanych listach i nadesłanych materiałach. 
Redakcja nie odpowiada za treść ogłoszeń. Wydawca zastrzega sobie prawo odmowy przyjęcia ogłoszenia sprzecznego z zasadami moralnymi lub prawem.

Redaktor naczelny „Gazety Iławskiej”
Mateusz Partyga
Reklama w Iławie
tel. 89 648 88 91
Reklama w Olsztynie
tel. (89) 539 77 77

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) 639 74 2114-200 Iława

ul. Jana III Sobieskiego 1/1/k
ilawa.wm.pl
ilawa@gazetaolsztynska.pl

 zeSPół „GazeTy iławSkiej”

Mateusz Partyga
menadżer ds. oddziału iław-
skiego/dziennikarz
tel. 89 648 77 36

Paulina Kasprzycka
specjalista 
ds. reklamy i promocji
tel. 89 648 88 91
p.kasprzycka@gazetaolsztynska.pl

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

Edyta Kocyła-Pawłowska
dziennikarka
tel. 89 648 77 36
e.kocyla@gazetaolsztynska.pl

Anna Makuch, kierownik działu farmacji szpitala powiatowego w Iławie, prezentuje 
część środków ochrony osobistej przekazanej przez Pawła Czopka

Paweł Czopek, iławianin od lat mieszkający i pracujący 
w Irlandii w firmie farmaceutycznej, postanowił pomóc 
szpitalowi w Iławie
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Z
organizowanie wy-
borów w  sposób 
bezpieczny jest nie-
możliwe - wynika 
z listu, który 31 mar-

ca zostało wysłane z Urzędu 
Miasta w  Iławie. Burmistrz 
apeluje o  zmianę terminu. 
Pisząc pismo w tej sprawie, 
Dawid Kopaczewski poszedł 
w ten sposób w ślad za inny-
mi samorządowcami, m.in. 
Rafałem Trzaskowskim, 
prezydentem Warszawy, pre-
zydentem Sopotu Jackiem 
Karnowskim, wójtem gminy 
Jaworze koło Bielska-Białej, 
Radosława Ostałkiewicza, 
burmistrzem Kęt Krzyszto-
fem Klęczarem. Wszyscy oni 
poinformowali pisemnie od-
powiednich terytorialnie ko-

misarzy wyborczych, że nie 
da się zorganizować wybo-
rów prezydenckich 10 maja 
bez narażania zdrowia i życia 
obywateli. 

W treści apelu Iławskiego 
burmistrza czytamy: „Tysiące 
mieszkańców możemy posta-
wić w sytuacji niewymiernie 
trudnego wyboru. Czy mają 
zadbać o  swoje zdrowie, 
bezpieczeństwo swoje i swo-
ich bliskich (...). Czy może 
ryzykując, w  ogromnym 
stresie, mają pójść do urn 
wyborczych? Proszę o  nie-
stawianie naszych miesz-
kańców, Polaków, przed ta-
kimi wyborami”. Burmistrz 
wskazuje, że wybory to nie 
tylko jeden dzień, lecz wiele 
tygodni pracy: wyznaczenie 

obwodów, w których znajdo-
wałyby się lokale wyborcze, 
wybór członków komisji i ich 
przeszkolenie, przygotowa-
nie siedzib.

Czy w podjęciu decyzji bur-
mistrzowi pomogła ankieta, 
którą stworzył na swoim 
facebookowym profilu? 
Wzięło w  niej udział 2.300 
osób, z których ponad 2.100 
odpowiedziało, że wybory 
powinny zostać przełożone, 
a 125 - że powinny się odbyć 
planowo, czyli 10 maja (stan 
na 31 marca). Burmistrz za-
pewnia, że już wcześniej miał 
swoją opinię na ten temat, 
mimo to chciał wysłuchać 
mieszkańców. 

Do 17 kwietnia zbierano 
kandydatury na członków 

obwodowych komisji wy-
borczych. Zazwyczaj kolejki 
do zapisów są bardzo długie. 
W jedną dobę można bowiem 
zarobić co najmniej 350 zł, 
będąc członkiem zwykłym. 
Tym razem jednak zbiera-
liśmy głosy od osób, które 
w normalnej sytuacji pewnie 
zgłosiłyby się do tej pracy, że 
jest to zbyt niebezpieczne. 
Może i  szkolenia członków 
komisji dałoby się zrobić 
zdalnie, ale co z  głosowa-
niem? To spore ryzyko, poza 
tym niezgodne z regulacjami 
prawnymi - zgromadzenie 
powyżej 2 osób. 

Część pełnomocników wy-
borczych odpowiedzialnych 
za zgłoszenia kandydatów na 
członków komisji wyborczych 

w ogóle zrezygnowało z tego 
działania. Jak nam nieoficjal-
nie powiedział jeden z takich 
pełnomocników, chcący za-
chować anonimowość: -  Nie 
chcemy ryzykować zdrowiem 
i  życiem naszych mieszkań-
ców. Wolimy jednak odgórne 
rozwiązanie w postaci prze-
niesienia wyborów, nawet 
na odległy termin.

W Iławie do bezpośredniej 
obsługi wyborów potrzeb-
nych jest 169 osób, pracują-
cych w 16 obwodowych ko-
misjach oraz w 3 obwodach 
zamkniętych, do tego trzeba 
doliczyć urzędników. Do 17 
kwietnia, do godziny zgłosiło 
się zaledwie 31 osób, co daje 
18,34 %. 

edyta kocyła-Pawłowska

wiadomości

Burmistrz iławy: wybory nie są bezpieczne
iłAwA || Proszę o niestawianie naszych mieszkańców przed wyborem: zdrowie i życie a obywatelski obowiązek - pismo o takiej treści burmistrz 
iławy wysłał do komisarza wyborczego, prezydenta i premiera. Dawid Kopczewski poszedł w ten sposób w ślad za innymi samorządowcami.

Dawid Kopaczewski, 
burmistrz Iławy
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Dom i ogród
PSB MRÓWKA LUBAWA
ul. Toruńska 6
czynne pon.-pt. 7.00-19.00, sob. 7.00-17.00, nd. 10.00-16.00

MARKET
BUDOWLANY

Już otwarte!

89 645 29 70 • 603 684 353
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Animex nie zwalnia tempa, w Iławie zakład też działa normalnie
REGiON|| Koronawirus zamyka duże i małe firmy. Jednym z największych pracodawców w regionie jest Animex Foods. Jak wygląda sytuacja w zakładach należących do przedsiębiorstwa?

Wszystkie zakłady Ani-
mex Foods w  woje-
wództwie warmińsko-

-mazurskim, czyli w  Ełku, 
Ostródzie oraz Iławie, 
funkcjonują i będą funkcjo-
nować normalnie. Tak samo 
wygląda sytuacja w  pozo-
stałych zakładach w Polsce. 
W  trzech zakładach zloka-
lizowanych w  wojewódz-
twie warmińsko-mazur-
skim pracują 3404 osoby, 
oprócz pracowników firm 
zewnętrznych (np. pracow-
nicy z Ukrainy) oraz poddo-
stawców. 

— Nie planujemy wstrzy-
mania odbioru żywca wie-
przowego czy drobiowego 
oraz innych produktów 
pochodzących od naszych 
dostawców, a  także nie za-
mierzamy wprowadzać 

przestojów ani czasowego 
zamknięcia któregoś z  za-
kładów — informuje Łukasz 
Dominiak, rzecznik prasowy 
Animex Foods. Jak podkre-
śla, we wszystkich obiektach 
przedsiębiorstwa wdrożone 
zostały i  stale są aktualizo-
wane zalecenia i  wytyczne, 
oparte na wiedzy naukow-
ców oraz przepisach krajo-
wych dotyczące ograniczeń 
rozprzestrzeniania się koro-
nawirusa. —  Dbamy o  bez-
pieczeństwo naszych pra-
cowników oraz ich bliskich, 
a  także współpracujących 
z nami kontrahentów, stosu-
jąc się m.in. do aktualnych 
obostrzeń — dodaje Łukasz 
Dominiak. — Dzięki takie-
mu podejściu od samego 
początku ogłoszenia stanu 
epidemicznego w kraju aż do 

dzisiaj nie odnotowaliśmy 
istotnego spadku frekwencji 
wśród załóg ani poważnych 
zakłóceń w ciągłości produk-
cji. Zdaniem rzecznika Ani-
mex Food, firma nie przewi-
duje także, aby w najbliższej 
przyszłości ten stan miał się 
zmienić. Nadrzędnym celem 
jest zapewnienie dostaw 
dobrej jakościowo żywności 
mieszkańcom Warmii i Ma-
zur oraz całej Polski.

••• W  wielu innych fir-
mach w Ostródzie i okolicy 
są przestoje w  produkcji. 
W  firmie Ostróda Yacht 
wstrzymano produkcję od 
1 do 17 kwietnia. Zatrudnia 
około 1000 osób. Powodem 
jest brak komponentów po-
trzebnych do produkcji — do-
stawcy też wstrzymali pracę. 

bcl

W trzech zakładach Animex Foods zlokalizowanych w województwie 
warmińsko-mazurskim pracują 3404 osoby
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Branża hotelarska mocno cierpi
iłAwA || Odwołane rezerwacje, a nawet pozamykane na cztery spusty hotele — tak aktualnie wygląda rzeczywistość na iławskim rynku hotelarsko-turystycznym. 
— moim zdaniem, sytuacja może zacząć wracać do normy najwcześniej za trzy, cztery miesiące — ocenia Dorota Stadnicka, właścicielka Starego Tartaku.

P
ostanowiliśmy spraw-
dzić, jak sytuacja 
związana z  pandemią 
koronawirusa wpływa 
aktualnie na kondycję 

branży hotelarskiej. Skontak-
towaliśmy się w  tej sprawie 
z  przedstawicielami najwięk-
szych hoteli w Iławie, czyli też 
największych pracodawców 
jeśli chodzi o  tego typu dzia-
łalność w mieście nad Jeziora-
kiem. 

— Sytuacja w naszym hotelu 
wygląda obecnie tak, że nasi 
goście odwołują rezerwacje na 
kwiecień, także te zaplanowane 
na święta wielkanocne. A jesz-
cze kilka dni temu były one ak-
tualne — mówiła na początku 
kwietnia Karolina Zielińska, dy-
rektor operacyjny hotelu PORT 
110. — Po każdym nowym roz-
porządzeniu władz krajowych 
czy samorządowych, z których 
dowiadujemy się najcześciej 
o pogorszeniu sytuacji związa-
nej z pandemią koronawirusa i o 
następnych wytycznych, poja-
wia się kolejna seria telefonów 
od naszych klientów, którzy od-
wołują rezerwacje. Często cze-
kają z tym do momentu, gdy już 
na pewno wiedzą, że przyjazd 
do Iławy nie ma w danym ter-
minie sensu — dodaje Zielińska.

— Póki co, goście nie odwo-
łują rezerwacji na miesiące let-
nie, pojawiają się nawet nowe 
zapisy na sierpień i wrzesień. 
Prawda jest jednak taka, że 
nikt nie jest w stanie przewi-
dzieć dokładnie kiedy sytuacja 
związana z pandemią poprawi 
się. Czekamy na to niecierpli-
wie, podobnie jak na rządową 

specustawę, która być może 
przyniesie jakieś pozytywne 
wieści także dla naszej branży 
—  mówiła wówczas Karoli-
na Zielińska.

Port 110 działa w bardzo ogra-
niczonej skali, tymczasem ho-
tel Stary Tartak jest całkowicie 
zamknięty. —  Wobec zakazu 
dotyczącego organizowania 

spotkań, imprez, różnego typu 
innych wydarzeń na skalę ma-
sową itp., postanowiliśmy cał-
kowicie zamknąć obecnie hotel, 
jak i naszą restaurację — mówi 
Dorota Stadnicka, właścicielka 
Starego Tartaku. —  Ten czas 
wykorzystujemy na przepro-
wadzenie drobnych remontów, 
pracuje tylko część naszego per-

sonelu. Teraz powstaje pytanie, 
jak branża hotelarska w Iławie 
przetrwa ten bardzo trudny 
czas? I  czy w  ogóle go prze-
trwa? Moim zdaniem, sytuacja 
może zacząć wracać do normy 
najwcześniej za trzy, cztery mie-
siące, choć nie wiem, czy nie są 
to zbyt pozytywne przewidywa-
nia — dodaje Stadnicka. 

Na pół gwizdka działa także 
Grand Hotel Tiffi. —  Nasza 
działalność jest obecnie „wy-
ciszona”. Utrzymujemy pewną 
część pracowników, jednak 
w  związku z  pandemią także 
u  nas odwoływane są rezer-
wacje na najbliższe dni i tygo-
dnie — mówi Agata Rafalska, 
menadżerka recepcji w  Tiffi. 
— Natomiast jeśli chodzi o re-
zerwacje na miesiące letnie, to 
muszę przyznać, że nasi goście 
swoją postawą chcą wesprzeć 
polską branżę turystyczną i nie 
odwołują rezerwacji na ten se-
zon. Zdarza się ewentualnie, 
że przekładają ją na wrzesień 
i  kolejne miesiące —  zauwa-
ża Rafalska.

Jak więc widać, branża ho-
telarska w Iławie — podobnie 
jak prawie wszystkie — moc-
no cierpi przed pandemię ko-
ronawirusa. Hotelarze liczą 
na wsparcie ze strony rządu 
i  samorządu (umorzenie lub 
zmiejszenie podatków itd.). 
Zasadne jest jednak pytanie 
Doroty Stadnickiej: „jak bran-
ża hotelarska w Iławie przetrwa 
ten bardzo trudny czas? I czy 
w ogóle go przetrwa?”... A wraz 
z  nią, czy uda się zachować 
miejsca pracy dla mieszkańców 
Iławy i nie tylko.   Mateusz Partyga

Grand Hotel Tiffi w Iławie

Powstaje pytanie, 
jak branża 
hotelarska w Iławie 
przetrwa ten 
bardzo trudny czas? 
I czy w ogóle go 
przetrwa?
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praca

Prywatna tarcza antykryzysowa
POwiAT || Prywatna tarcza antykryzysowa — w ten sposób można powiedzieć o odruchu serca pana marka, radnego z lubawy. mimo kłopotów ze 
zdrowiem pomyślał o pani Sylwii, której wynajmuje lokal handlowy. Dopóki jej sklep będzie zamknięty, dopóty nie będzie musiała płacić czynszu.

S
ylwia Piórkowska 
w  grudniu 2019 r. ot-
worzyła nowy butik 
ze sztuczną biżuterią, 
torebkami, odzieżą 

damską i  innymi dodatkami. 
Zaryzykowała. Poświęciła 
czas i  pieniądze. —  Początki 
są zawsze trudne, dużo się 
inwestuje, o zyskach nie myśli 
—  mówi. Codziennie dojeż-
dżała z Iławy do Lubawy. In-
teres zaczął się rozkręcać. Co-
dziennie ktoś zaglądał, kupił 
w „Diamenciku” biżuterię dla 
siebie lub w prezencie. I nagle 
— pandemia! Ruch w sklepiku 
zamarł. Sprzedaż spadła nie-
mal do zera. Z ciężkim sercem 
w połowie marca pani Sylwia 
podjęła decyzję o  zamknię-
ciu firmy. I  została z  rodziną 
w domu. Dzieci w wieku 20, 
15 i 4 lata — bardzo zadowo-
lone. Jak długo będzie trwał 
ten przymusowy urlop? Nie 
wiadomo. Przychodów brak, 
wydatki zostały. Zatrudnienie 
samej siebie, czynsz... 

Z pomocą przyszedł Marek 
Mazurowski. Jest miejskim 
radnym oraz właścicielem lo-
kalu przy ul. Grunwaldzkiej 
w  Lubawie, w  którym znaj-
duje się butik pani Sylwii. 
—  Zadzwoniłam do pana, 
u  którego wynajmuję lokal, 
żeby zapytać, jak wygląda sy-
tuacja w Lubawie, jak tam inne 
sklepy —  opowiada kobieta. 
— A on na to, że przechodził 

i zauważył, że mam zamknięte. 
Naprawdę sam wyszedł z ini-
cjatywą, że umorzy mi czynsz 
— o swoim zaskoczeniu mówi 
pani Sylwia. Dopóki sklepik 
będzie zamknięty, dopóty nie 
będzie musiała płacić za wyna-
jem. A było to miesięcznie 700 
zł. Mimo, że iławianka nie jest 
jedyną osobą pracującą w ro-
dzinie, to jednak jest to spora 
kwota w  zalewie wszystkich 
wydatków. Mąż pani Sylwii, 
też Marek, jest elektrykiem, 
więc o pracę się nie boi. Jed-
nak ciężko utrzymać rodzinę 

z  jednej pensji. Dlatego pani 
Sylwia wzięła sprawy w swoje 
ręce, bo mały przedsiębiorca, 
który zatrudnia sam siebie, też 
może otrzymać pomoc. — Po-
składałam wnioski, gdzie się 
tylko dało, na razie nie mam 
odpowiedzi (rozmawiałyśmy 
10 kwietnia). O  odroczenie 
składek do ZUS-u, miesięcz-
ne „postojowe”, czyli zapomogę 
w wysokości ok. 2000 zł.

W przetrwaniu trudnych 
czasów pomoże też deklara-
cja Marka Mazurowskiego: 
— Jeśli ja nie pomogę komuś, 

to w przyszłości sam na tym 
stracę — wyjaśnia. — Jeśli ja 
pomogę, to może los mi się 
w przyszłości odwdzięczy. 

Właścicielowi lokalu zależy, 
żeby sklep przetrwał, również 
z bardziej osobistych pobudek. 
Otóż liczy, że czynsz będzie 
zasilał jego domowy budżet, 
kiedy będzie taka potrzeba. 
Bo pan Marek sam jest w nie-
łatwej sytuacji zdrowotnej. Już 
miesiąc temu miał rozpocząć 
dializy. Najpierw we Włocław-
ku planowano zabieg przygo-
towujący, by mógł sam się dia-
lizować w domu. Nie musiałby 
jeździć na dializy do ośrodka 
co drugą dobę, marnując cały 
dzień. Ze względu na pande-
mię koronawirusa wszystkie 
zabiegi są przełożone. Męczy 
się więc i  czeka. Również na 
przeszczep nerki, już od roku. 
—  Przeszczep miałem mieć 
przed dializami, bo wedle słów 
pani doktor moje rokowania 
są lepsze niż innych — mówi 
pan Marek ze smutkiem. 
— Ale niestety... Przeszczepu 
się nie doczekałem. Termin 
nie zależy od nikogo, nerki nie 
leżą przecież na półkach, ktoś 
by mi ją musiał oddać. Moje 
szczęście to cudze nieszczęście.

Na rencie chorobowej jest od 
1996 roku. Wszystkim mówi, 
że czuje się dobrze. Nie lubi 
się skarżyć, ale nam zdradza, 
że czuje się fatalnie, z każdym 
dniem gorzej. Przecież ma 

zatruty organizm. Jest więc 
w grupie podwyższonego ry-
zyka, a  jednak w  dniu, gdy 
rozmawialiśmy, wybierał 
się, by poroznosić masecz-
ki mieszkańcom Lubawy. 
— Odebrałem telefon z Urzę-
du, że maseczki są, więc idę. 
Sam. Zgłosiłem się wcześniej 
do roznoszenia. Wiadomo, nie 
każdy chciał, ludzie się boją. 

Dlaczego będzie to robił? 
Chce pomóc innym. —  Zde-
cydowałem się być radnym, 
to teraz nie będę się chował 
— mówi pan Marek. To jego 
pierwsza kadencja jako rad-
nego miejskiego. W wyborach 
wystartował, bo chciał się 

sprawdzić, spróbować, czy uda 
się coś zmienić. — Nie chciał-
bym być radnym z  komitetu 
kogoś, z kim się nie dogaduję 
— opowiada. — Znałem ludzi, 
burmistrza, akceptowałem 
ich. Nie mogę powiedzieć, że 
to burmistrz Radtke mnie na-
mówił, bo sam już byłem zde-
cydowany. Kandydowałem też 
dwie kadencje wcześniej, wte-
dy bez powodzenia.

W 2018 r. otrzymał 162 gło-
sy. Dostał się do rady i od tej 
pory stara się zmieniać swoje 
miasto, a pandemia koronawi-
rusa zwolniła go tylko odrobi-
nę. — Trzeba patrzeć też na to, 
co będzie później, a nie tylko 
żyć chwilą. Będę się do kogoś 
źle odnosił, to wiadomo, że to 
się odbije na mnie w przyszło-
ści — z pewnością mówi pan 
Marek. 

A pani Sylwia, która nie 
może się doczekać powrotu 
do pracy, dodaje: — Widziałam 
w  internecie wpisy o  podob-
nych sprawach, powiedziałam 
mężowi, że my też musimy po-
dziękować panu Markowi.

Właścicielka sklepiku nie 
miała nawet pojęcia, że rad-
ny, od którego wynajmuje 
pomieszczenie, jest chory. Ta 
wiadomość była dla niej du-
żym zaskoczeniem. Jak nam 
powiedziała, za ten odruch 
serca na pewno podziękuje 
mu też osobiście.

edyta kocyła-Pawłowska

Dwieście szwaczek traci pracę
POwiAT || Rynek pracy bardzo boleśnie odczuwa skutki epidemii, dotyczy to zarówno mikroprzedsiębiorców, jak i większych pracodawców. Do zwolnienia grupowego zgłoszono 200 szwaczek.

Szczególnie narażona na 
negatywne skutki zastoju 
gospodarczego jest szero-

ko pojęty sektor usług, w tym 
branża turystyczna, gastrono-
miczna i hotelarska, ale także 
kosmetyczna, fryzjerska, czy 
transport. 

Pracodawcy i zwolnienia 
grupowe

Wicedyrektor Powiatowego 
Urzędu Pracy w Iławie Aga-
ta Steiner-Dembińska in-
formuje: - Jeśli chodzi o for-
malne zgłoszenia zwolnień 
grupowych, to odnotowali-
śmy tylko jedno, dotyczące 
zakładu krawieckiego. Pra-
cę straciło około 200 szwa-

czek. Należy jednak pamię-
tać, że zwolnień, które nie 
spełniają definicji zwolnień 
grupowych, jest znacznie 
więcej, dotyczy to zwłaszcza 

pracowników zatrudnionych 
na umowy zlecenia, umowy 
na czas określony, a  także 
tych rekrutowanych poprzez 
agencje pracy tymczasowej 

oraz mikro i małych przed-
siębiorców — zauważa wice-
dyrektor.

Rejestracje i liczba osób 
bezrobotnych

Jak informuje wicedyrek-
tor PUP, w marcu tego roku 
nie odnotowano zwiększonej 
liczby rejestracji — była ona 
niższa niż w marcu roku 2019 
(293 osób/355 osób). Nato-
miast pierwsze dni kwietnia 
wskazywały na zwiększony 
napływ — tylko do 8 kwiet-
nia mamy około 150 reje-
stracji, podczas gdy w całym 
kwietniu roku zeszłego było 
ich 260. — Musimy zakładać, 
że prawdziwa fala rejestracji 

i gwałtowny wzrost bezrobo-
cia (nawet o  kilka punktów 
procentowych) dopiero przed 
nami —  podkreśla Steiner-
-Dembińska. Przedsiębiorcy 
ograniczają lub zawieszają 
działalność i wstrzymują się 
z  podjęciem ostatecznych 
decyzji tak długo, jak to tylko 
możliwe. —  Odnotowujemy 
też bardzo duże zaintereso-
wanie wsparciem w ramach 
tzw. „tarczy antykryzysowej” 
w  zakresie realizowanym 
przez urząd pracy —  mówi 
wicedyrektor PUP. Niestety, 
nie wszyscy przedsiębiorcy 
mogą z  tych rozwiązań sko-
rzystać ze względu na kryte-
ria. W ramach dwóch pierw-

szych naborów bezzwrotne 
pożyczki otrzymało ponad 
150 iławskich podmiotów. 

eka

Zwolnień jest znacznie więcej, ale nie wszystkie są grupowe
Agata Steiner-Dembińska: 
Gwałtowny wzrost bezro-
bocia dopiero przed nami
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Sylwia Piórkowska nie 
może się doczekać powrotu 
do pracy

Marek Mazurowski rusza, 
by roznosić maseczki

Jeśli ja nie 
pomogę komuś, 
to w przyszłości 
sam na tym stracę. 
Jeśli ja pomogę, 
to może los mi 
się w przyszłości 
odwdzięczy...
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życie w czasie pandemii

pandemia — przebieg wydarzeń
iłAwA || Jak mógł wyglądać ciąg wydarzeń? w poniedziałek (16 marca) w Nowym mieście lub. odbyło się posiedzenie sztabu kryzysowego. byli na 
nim również mieszkańcy iławy, pracujący w Nowym mieście. Kilka dni później dowiedzieliśmy się o zakażonej pracownicy nowomiejskiego sanepidu.

O
d tego się zaczęło. Na 
koniec marca zaka-
żonych w  powiecie 
iławskim było dwóch 
mężczyzn. Taka sytua-

cja utrzymała się bardzo długo, 
bo aż do 3 kwietnia. 

W tak zwanym międzyczasie 
wprowadzono nowe obostrze-
nia zasad. Dzieci i młodzież 
na zewnątrz tylko pod opieką 
dorosłej osoby, a parki, bul-
wary, czy plaże - zamknięte. 
Za złamanie zakazów - wyso-
ka grzywna. I nagle 3 kwiet-
nia nastąpił duży wzrost 
zakażeń przez transmisję 
lokalną. Aż 5 nowych przy-
padków to 2 starsze kobiety, 
starszy mężczyzna i  2 męż-
czyzn w  średnim wieku. To 
łącznie aż 7 zakażonych. Trzy 
dni później chorych było już 
8 osób, w szpitalu zakaźnym 
w Ostródzie - połowa z nich. 
Następnego dnia kolejne trzy 
zakażenia: młodego mężczy-
zny oraz kobiety i mężczyzny 
w  średnim wieku. Szóstego 
kwietnia pisaliśmy na porta-
lu ilawa.wm.pl o  zakażonej 
urzędniczce ratusza. Kobieta 
już wcześniej przebywała na 
kwarantannie ze względu na 
chorego męża, więc urzędu 
miasta nie zamknięto. Ko-
bieta w średnim wieku była 
kolejną chorą. Aż 315 osób 
przebywało pod nadzorem 
epidemiologicznym. Ósme-
go kwietnia pojawił się apel 
czterech iławskich lekarek 
„Kto nie nosi, ten roznosi”. 
Dziesiątego kwietnia gruch-
nęła wiadomość o  dwojgu 
zakażonych dzieci w naszym 
powiecie. Tej doby nastąpił 

najwyższy wzrost, bo aż o 9 
osób: dziewczynka, chłopiec, 
trzech młodych mężczyzn, 
jeden mężczyzna w średnim 
wieku, jedna starsza kobie-
ta, jedna kobieta w średnim 
wieku i jedna młoda kobieta. 
Łącznie już 24 osoby chore, 
w tym 10 w szpitalu. W nocy 
odkażano miejskie przystan-
ki autobusowe. Następnego 
dnia zdiagnozowano 7-lat-
ka. Razem chorych 25 osób. 
W tym niechlubnym wyścigu 
wyprzedziliśmy już nawet 
o wiele mniejszy powiat no-
womiejski. Następnego dnia 
znowu pisaliśmy: O  sześć 
osób zdiagnozowanych za-

każonych więcej niż dzień 
wcześniej - dane sanepidu 
są bezlitosne. Nowe zaka-
żenia w  naszym powiecie 
to: 2 młode kobiety, kobieta 
w średnim wieku, chłopiec, 
młody mężczyzna, 2 męż-
czyzn w  średnim wieku. 12 
kwietnia: 32 osoby zaka-
żone. W  ciągu następnej 
doby wzrost stwierdzonych 
zachorowań się zatrzymał, 
prawdopodobnie z  powodu 
mniejszej liczy wykonanych 
testów. 15 kwietnia: starsza 
kobieta i starszy mężczyzna. 
16 kwietnia: w  Lubawie 
i okolicach w izolacji domo-
wej przebywają 22 osoby. 

Z całego powiatu w szpitalu 
przebywa 12 osób. Kolej-
nego dnia otrzymaliśmy 
optymistyczną wiadomość 
od rzecznika wojewody, 
Krzysztofa Guzka: po cho-
robie covid-19 do domu 
w powiecie iławskim wraca 
mężczyzna w średnim wieku. 
To pierwsze wyzdrowienie 
w  naszym powiecie. Nadal 
mamy w powiecie iławskim 
najwięcej zakażeń korona-
wirusem z całego wojewódz-
twa. 21 kwietnia: kolejny 
ozdrowieniec. To już drugi! 
Chorych nadal 33, stan na 
22 kwietnia.

edyta kocyła-Pawłowska

Od autorki:
„O, znowu jedzie Nowe Mia-
sto” - mówi się w Iławie od lat 
o kiepskich kierowcach. Trudno 
właściwie powiedzieć, skąd się 
wzięły niesnaski. Tym bardziej 
że wiele osób mieszka w Iławie, 
a pracuje - w NML.
Gdy w drugiej połowie marca 
gruchnęła wiadomość o jednej, 
drugiej, piątej osobie w NML 
zakażonej koronawirusem, 
część z nas podeszła do tematu 
lekceważąco. „To przecież 
daleko”, „To nie u nas”. Wystar-
czyło kilka dni i lawina zakażeń 
w Nowym Mieście, byśmy zaczęli 
myśleć poważniej: „Nadchodzi 
do nas z południa”. Niektórzy 
mówili: „Postawcie wojsko 
między powiatami, niech się nie 

przemieszczają”. Inni po prostu 
współczuli. Sytuację pogorszyło 
zachorowanie mieszkającego tu, 
a tam pracującego policjanta. 
Dostaliśmy wówczas w Gazecie 
Iławskiej niezliczoną liczbę 
wiadomości. Miały wspólny 
mianownik: „To nasz człowiek. 
Iławianin. Stąd. Zaczęło się”.
Czy Iława się boi? Tak, myślę, że 
tak. W chwili, gdy piszę ten tekst, 
wiemy już o czworgu chorych 
dzieci, a 29 dorosłych. Jesteśmy 
w niechlubnym wojewódzkim 
„czubie”. Sanepid nie podaje, 
z której miejscowości są te osoby, 
ale to już nieważne. Wprawdzie 
to nie w Iławie, a w pobliskiej 
Lubawie znajduje się ognisko, 
ale iławianie się boją. Zaraza jest 
u nas.

Czy możemy wybrać się na działkę w czasie pandemii?
POwiAT || wiadomo, że najlepiej zostać w domu. Jednak wiele osób ma swoje działki i zastanawia się, czy pobyt tam jest w obecnej sytuacji dozwolony? Jest komunikat PZD.

O
d początku kwietnia 
obowiązują nowe 
obostrzenia, które 
mają ograniczyć 
rozprzestrzenianie 

się koronawirusa. Zakazano 
m.in. wstępu na plaże, do 
parków, na bulwary. Lasy 
Państwowe wydały czasowy 
zakaz wstępu do lasów i za-
mknęły parki narodowe.

Wiele niedomówień powsta-
ło na temat wyjścia i pobytu 
na działce pracowniczej. Czy 

możemy na niej przebywać? 
Czy nie spotkają nas kon-
sekwencje w  postaci ukara-
nia mandatem? W  związku 
z  tym Krajowy Zarząd Pol-
skiego Związku Działkow-
ców 3 kwietnia wydał spe-
cjalny komunikat w sprawie 
obowiązujących przepisów 
w zakresie dostępu do działki. 
Oto co w nim czytamy: „Infor-
mujemy, że na gruncie obo-
wiązującego prawa brak jest 
podstaw dla formułowania 

wniosku, aby obowiązywał za-
kaz przebywania na działkach 
ROD. W szczególności wska-
zać należy na fakt, że dział-
kowiec posiada tytuł prawny 
do indywidualnej działki. Co 
więcej, działkowcowi przysłu-
guje prawo własności do na-
niesień i nasadzeń zlokalizo-
wanych na tej działce. Zakaz 
przebywania na działce byłby 
zatem równoznaczny z wpro-
wadzeniem wobec działkowca 
ograniczenia w  korzystaniu 

z  chronionych ustawą praw 
majątkowych, a nawet prawa 
własności. W  obecnych wa-
runkach żaden przepis prawa 
powszechnego nie statuuje 
takich ograniczeń. (...)”

Krajowy Zarząd Polskiego 
Związku Działkowców prag-
nie podkreślić, że mając świa-
domość powagi sytuacji wy-
wołanej epidemią, w ramach 
posiadanych uprawnień, PZD 
podjął decyzję o zamknięciu te-
renów ROD dla osób trzecich. 

„Jednocześnie, mając na 
uwadze sygnały o próbach na-
kładania na działkowców man-
datów w związku z pobytem na 
działce, jak również z powodu 
przemieszczania się w celu do-
tarcia na działkę w ROD, KZ 
PZD wskazuje, że powyższe 
działania budzą poważne wąt-
pliwości w kontekście obowią-
zujących przepisów. Stoją też 
w sprzeczności z publicznymi 
wypowiedziami przedstawi-
cieli władz, w  tym Minister-

stwa Zdrowia. Niewątpliwie 
w określonych stanach faktycz-
nych wyjazd na działkę w ROD 
może być zaliczany do katego-
rii przemieszczania się w celu 
zaspokajania niezbędnych po-
trzeb związanych z bieżącymi 
sprawami życia codziennego.

Wskazując na powyższe, 
KZ PZD apeluje do dział-
kowców, aby pomimo przy-
sługujących im praw, mak-
symalnie ograniczyli wizyty 
na działkach.”  kt
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zdrowie

Na froncie walki z koronawirusem
iłAwA || w całym kraju wystartowała akcja pobierania osocza krwi od dawców, którzy przeszli chorobę covid-19. w ciągu pierwszych dni 
pochodzący z iławy prof. Piotr Radziwon i jego zespół w białymstoku odebrali już kilka telefonów od osób, które wyzdrowiały po koronawirusie.

P
rof. dr hab. n. med. 
Piotr Radziwon to 
konsultant krajowy 
w  dziedzinie trans-
fuzjologii klinicznej 

oraz dyrektor Regionalne-
go Centrum Krwiodawstwa 
i Krwiolecznictwa w Białym-
stoku. Jego korzenie sięgają 
Iławy, a rodzina ze strony ojca 
pochodzi spod Białegostoku. 
I dziś to w Białymstoku rea-
lizuje swój plan. Pisaliśmy 
w  Wielką Sobotę o  zamia-
rach dotyczących prowadze-
nia przełomowej terapii dla 
chorych na koronawirusa. 
Od dwóch ozdrowieńców już 
pobrano osocze.

iławianie nie kryli dumy, 
kiedy okazało się, że profe-
sor radziwon to ten skromny 
piotrek, który pożyczał 
książkę do anatomii.
— Kawałek mojego życia 

tam został. Jestem zaskoczo-
ny, że takie rzeczy pamiętają. 
Dziś już mam mało kontak-
tów z  Iławą, bo mama się 
stamtąd wyprowadziła i coraz 
rzadziej odwiedzam to mia-
sto. Mówię to z żalem.  

Kiedy ostatnio...?
— Może 2-3 lata temu. Mia-

sto wypiękniało przez te lata, 
kiedy już w  nim nie miesz-
kam. Chociaż kiedyś też było 
fajne, też mi się podobało, za 
czasów młodości.

pańscy rodzice byli bardzo 
poważanymi lekarzami 
w iławie - pani Halina to 
internistka, a śp. pan andrzej 
był chirurgiem. są jeszcze 
wątki nowomiejskie (więcej 
w ramce obok). pański ojciec 
praktyki wakacyjne odbywał 
w Nowym mieście Lubawskim 
pod okiem stryja, władysła-
wa radziwona, specjalisty 
chirurgii i ginekologii oraz 
wieloletniego dyrektora 
tamtejszego szpitala - tak 
czytam w Biuletynie Lekar-
skim z 2005 r.
— Władysław Radziwon to 

rodzony brat mego dziadka, 
a Zofia to ciotka taty.

Na dziś zapowiadano goto-
wość do pobierania krwi od 
osób wyleczonych i podawa-
nia jej osobom chorym.
— Zgłaszają się już pierw-

sze osoby, które były chore 
na covid-19 i  słyszały o  na-
szym apelu. Już do nas 
dzwoniły. Wyjaśniamy, czy 
nie ma przeciwwskazań do 
pobrania osocza i czy wszyst-

kie wyniki są dostępne i do-
bre.

Jest pan dość zajętym czło-
wiekiem. oprócz codzien-
nej pracy jeszcze telefony 
z mediów...
— Trochę tak. Może trochę 

przedwczesne to zaintereso-
wanie, bo jeszcze od żadnej 
osoby nie pobraliśmy osocza, 
ale ta informacja wyszła na 
jaw niezależnie od nas.

w jaki sposób ma to działać?
— W dużym skrócie to jest 

tak, że osoba, która przecho-
rowała zakażenie najprawdo-
podobniej wytworzyła prze-
ciwciała, które neutralizują 
wirusa. I na tych przeciwcia-
łach nam właśnie zależy. One 
krążą w  osoczu. Pobierając 
osocze od takiej osoby, prze-
taczamy, podajemy je osobie, 
która albo ma ciężki przebieg 
choroby, czyli jej organizm 
nie radzi sobie sam z chorobą, 

nie wytwarzając odpowied-
niej ilości przeciwciał. Bądź 
takiej, która jest narażona na 
ciężki przebieg, bo wiemy, że 
nie ma szans na wytworzenie 
odpowiedniej ilości przeciw-
ciał, bo otrzymuje na przy-
kład leki immunosupresyjne 
po przeszczepieniu narządów. 
W takich sytuacjach liczymy 
na to, że te przeciwciała po-
mogą zwalczyć chorobę szyb-
ciej. Lub w ogóle nie dopuścić 
do jej ciężkiego, groźnego ży-
ciu przebiegu.

czy jest nadzieja na poda-
wanie tego osocza osobom 
całkiem zdrowym?
— Tak, takie próby też 

były, by podawać osocze jako 
szczepionkę osobom narażo-
nym na zakażenie i rozwinię-
cie się u nich choroby. To rze-
czywiście też może pomagać, 
bo to jest tak zwane bierne 
uodpornienie, czyli podanie 

przeciwciał w  celu zapobie-
żenia zakażenia. Czyli są już 
przeciwciała w osoczu i wirus, 
który chce tam wtargnąć, zo-
stanie szybko zneutralizowa-
ny. I nie będzie choroby. Tyle 
tylko, że na dziś tego osocza 
osób, które wyzdrowiały, nie 
ma za dużo i nie liczymy, że 
będzie go dużo. Wydaje mi się 
w związku z tym, że ten spo-
sób leczenia czy profilaktyki 
będzie ostatnim, który będzie 
stosowany. Bardziej będzie 
nam zależało, żeby ratować 
życie chorych z ciężkim prze-
biegiem, niż immunizować 
biernie tych, którzy są nara-
żeni. Może na to nam osocza 
nie wystarczyć.

Jak pan ocenia szanse na to, 
że będzie to rzeczywiście 
skuteczna terapia?
— Trudno powiedzieć, czy 

będzie to bardzo skuteczna 
terapia, bo nie wiemy, ile 

będzie tych przeciwciał, któ-
re będą w osoczu. Będziemy 
próbowali je zbadać, wybrać 
do leczenia to osocze, gdzie 
będzie ich najwięcej. Badania, 
które pochodzą z Chin, doty-
czą na razie niewielkiej gru-
py chorych, bo około 10-15. 
Ale wyniki były obiecujące, 
bo w dużej mierze cofały się 
groźne zmiany w płucach. Tak 
więc liczymy na to, że - dopó-
ki nie mamy dobrego leku na 
covid-19 i nie ma szczepionki 
- pozostaje nam ta metoda.

czy czuje pan na sobie 
brzemię odpowiedzialności? 
w nas wszystkich drzemią 
duże nadzieje dotyczące tego 
pomysłu, tych doniesień 
naukowych.
— Ja bym trochę tonował 

tę nadzieję, bo na dziś nie ma 
niezbitych dowodów, że jest 
ona na 100% skuteczna. Po-
czekajmy, aż będziemy mieli 

pierwsze osoby, które to oso-
cze otrzymają. Poobserwuj-
my, jak przebiega choroba. 
Wówczas będziemy mogli 
coś więcej powiedzieć. Na ra-
zie traktujmy to jako jeszcze 
jeden ze sposobów, w  które 
możemy pomóc pacjentów. 
Apelujmy też do ozdrowień-
ców, by zechcieli się podzielić 
swoim osoczem.

mogą się zgłaszać do centrów 
krwiodawstwa, prawda?
— Tak, w  całej Polsce, do 

najbliższego sobie centrum. 
Tylko - podkreślam - ten 
pierwszy kontakt powinien 
być telefoniczny. Ustalimy, 
czy ta osoba będzie mogła 
być dawcą i czy warto, by się 
fatygowała osobiście.  

Jak pan sypia?
— Sypiam, jakoś sypiam 

(śmieje się). Co prawda oczy 
są już zamknięte, ale myśli 
krążą dalej.

trzymamy kciuki za państwa 
działania.
- A  ja serdecznie pozdra-

wiam czytelników Gaze-
ty Iławskiej.

edyta kocyła-Pawłowska

O profesora zapytaliśmy 
nowomiejską lekarkę Annę 
Radziwon, która opowiedziała 
o swoim stryjecznym bracie.
— Piotra dziadek i mój tata 
Władysław to bracia. W Nowym 
Mieście spędzili wiele lat. 
Znany iławski chirurg Andrzej 
Radziwon, tata Piotra, pobierał 
praktyki u mojego taty na od-
dziale chirurgicznym w nowo-
miejskim szpitalu — opowiada 
Anna Radziwon. — Potem przez 
całe życie pracował w iławskim 
szpitalu. Jego żona Halina, czyli 
mama Piotra, to emerytowana 
już internistka — dodaje pani 
Anna. Profesor Piotr Radziwon 
już wcześniej pracował nad 
oddzielaniem przeciwciał 
z krwi pacjentów chorujących 
na inne choroby. — Zawsze 
to były skuteczne działania, 
dlatego nie dziwi mnie, że teraz 
Piotr pracuje nad leczeniem 
z koronawirusa — mówi Anna 
Radziwon i wspomina swojego 
brata stryjecznego z czasów, 
gdy jako młody chłopak gościł 
w Nowym Mieście. — On zawsze 
lubił sport. Grał w drużynie piłki 
ręcznej, najpierw w reprezen-
tacji szkoły w Iławie, potem już 
jako student Akademii Medycz-
nej w Białymstoku.

al, Gazeta nowomiejska

Korzenie Piotra Radziwona sięgają Iławy
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Czytelniczka apeluje: Pomóżcie nam znaleźć naszą Lusi! 
iłAwA|| Jak trzeba pomagać, to pomagamy od razu. A teraz taka pomoc potrzebna jest naszej czytelniczce, magdalenie Stopkowskiej i jej rodzinie.

N a początku kwietnia 
zginęła ich 2,5 letnia 
kotka. Pani Magda 

prosi o kontakt osoby, któ-
re widziały Lusi (może się 
pojawić zwłaszcza na Ga-
jerku).  

— Uwaga! W  sobotę 4 
kwietnia, w godzinach wie-
czornych, ok. 21:00 na Ga-
jerku w Iławie (okolice ulicy 
Malborskiej) zginęła nam 
kotka — wyszła z domu i do 
tej pory nie wróciła —  pi-
sze Magdalena Stopkowska 

w  informacji przesłanej do 
naszej redakcji. — Kotka ma 
na imię Lusi, ma 2,5 roku, 
jest nieufna i lękliwa w sto-
sunku do obcych ludzi. Na 
szyi miała założoną czer-
woną obrożę z cyrkoniami. 
Wszystkie osoby, które ją 
widziały proszę o  informa-
cję. Z góry dziękuję za po-
moc — dodaje nasza czytel-
niczka. Numer telefonu do 
kontaktu: 534 105 188 lub 
facebook Magdalena Stop-
kowska. zico

Kotka Lusi ma 
2,5 roku

powrót do „nowej normalności”
POwiAT|| Od 20 kwietnia zmieniły się niektóre zasady bezpieczeństwa. Zakupy w sklepie zrobi w jednym czasie więcej osób, do lasu 
i parku wejdziemy w celach rekreacyjnych, a młodzież powyżej 13. roku życia będzie mogła poruszać się bez opieki osoby dorosłej.

T
o się nie zmienia! 
Obowiązują nas te za-
sady bezpieczeństwa:

• zachowanie 2-me-
trowej odległości 

w  przestrzeni publicznej 
od innych,

• obowiązkowe zasłanianie 
nosa i ust w miejscach pub-
licznych,

• utrzymanie pracy i  edu-
kacji zdalnej wszędzie tam, 
gdzie jest to możliwe,

• ścisłe przestrzeganie zasad 
sanitarnych w miejscach gro-
madzenia ludzi (dezynfekcja 
i  utrzymanie odpowiednie-
go dystansu),

• kwarantanna i izolacja dla 
osób zarażonych lub poten-
cjalnie zarażonych.

Cztery etapy znoszenia 
ograniczeń

pierwszy etap – oD 20 
KwietNia
1. Działalność gospodarcza 
– nowe zasady w  handlu 

i usługach
Od tego dnia więcej osób 

jednorazowo zrobi zakupy:
• do sklepów o powierzchni 

mniejszej niż 100 mkw. wej-
dzie maksymalnie tyle osób, 
ile wynosi liczba wszystkich 
kas lub punktów płatniczych 
pomnożona przez 4,

• w sklepach o powierzchni 
większej niż 100 mkw na 1 
osobę musi przypadać co naj-
mniej 15 mkw powierzchni.

2. Życie społeczne
– otwarte lasy, rekreacja, 

starsza młodzież na ulicach 
bez dorosłych 

• przemieszczanie w celach 
rekreacyjnych

Rząd umożliwił przemiesz-
czanie się w  celach rekrea-
cyjnych. Co to oznacza? Od 
20 kwietnia  można wejść do 
lasów i parków, a także biegać 
czy jeździć na rowerze – jeśli 
od tego zależy nasza kondycja 

psychiczna. Pamiętać jednak 
trzeba, że przebywać na ze-
wnątrz możemy tylko pod wa-
runkiem zachowania dystan-
su społecznego i zasłaniania 
twarzy! Uwaga, place zabaw 
nadal pozostają zamknięte!

3. Kult religijny 
– 1 osoba na 15 mkw. 
Liczba osób, które będą mo-

gły uczestniczyć we mszy lub 

innym obrzędzie religijnym, 
będzie zależała od powierzch-
ni świątyni. W kościele na 1 
osobę będzie musiało przy-
padać co najmniej 15 mkw. 
powierzchni.

4. Osoby powyżej 13. roku 
życia na ulicy bez opieki do-
rosłego

Młodzież, która ukończyła 
13. rok życia, będzie mogła 

przemieszczać się bez opieki 
osoby dorosłej. Będzie mu-
siała jednak zachować odpo-
wiedni 2-metrowy dystans od 
innych i zasłaniać usta i nos.

Przejście do dalszych eta-
pów zdejmowania obostrzeń 
zależeć będzie od:

• przyrostu liczby zachoro-
wań (w tym liczby osób w sta-
nie ciężkim),

• wydajności służby zdro-
wia (zwłaszcza szpitali jed-
noimiennych),

• realizacji wytycznych sani-
tarnych przez podmioty od-
powiedzialne.

Oznacza to, że rząd będzie 
mógł zarówno przyspieszać 
wprowadzanie nowych poluzo-
wań, jak i spowalniać zmiany.

Jak wyglądają kolejne pla-
nowane etapy zdejmowania 
obostrzeń? Daty ich wpro-
wadzanie będą ustalane na 
bieżąco. 

DruGi etap 
Działalność gospodarcza:
• otwarcie sklepów budow-

lanych w weekendy,
• otwarcie hoteli i  innych 

miejsc noclegowych z  ogra-
niczeniami.

Życie społeczne:
• otwarcie niektórych insty-

tucji kultury: bibliotek, muze-
ów i galerii sztuk.

trzeci etap 
Działalność gospodarcza:
• otwarcie zakładów fryzjer-

skich i kosmetyczek,
• otwarcie sklepów w gale-

riach handlowych z  istotny-
mi ograniczeniami,

• gastronomia – umożliwie-
nie działalności stacjonarnej 
z ograniczeniami.

Życie społeczne:
• wydarzenia sportowe do 

50 osób (w otwartej prze-
strzeni, bez udziału publicz-
ności),

• organizacja opieki nad 
dziećmi w  żłobkach, przed-
szkolach i  w klasach szkol-
nych 1-3 –  ustalona maksy-
malna liczba dzieci w sali.

czwarty etap
Działalność gospodarcza:
• otwarcie salonów masażu 

i solariów,
• umożliwienie działalności 

siłowni i klubów fitness.
Życie społeczne:
• teatry i kina w nowym re-

żimie sanitarnym.
— Kolejne etapy powrotu do 

normalności będą wprowa-
dzane stopniowo, gdy przy-
rost zachorowań w  naszym 
kraju będzie niski. Nie ozna-
cza to jednak, że powinniśmy 
rezygnować z dyscypliny spo-
łecznej i przestrzegania obo-
wiązujących ograniczeń. Pa-
miętajmy, że to od nas zależy, 
jak szybko będą wprowadza-
ne kolejne etapy powrotu do 
nowej rzeczywistości — ape-
lują rządzący. Wychodzisz 
z domu? Zasłoń usta i nos!

red

Przez ponad dwa kwietniowe tygodnie wejście do lasu było zakazane. Na szczęście, 
od 20.04 już można korzystać z jego uroków. Tu zdjęcie ilustracyjne — uczestnicy biegu 
Zasuwaj! vol 2 wbiegają do lasu na Kamionkę w okolicach Iławy
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inwestycje

„mały sopot” — nad Jeziorakiem powstaje nowa willa dla turystów
iłAwA || Przez wiele lat służył studentom umK w Toruniu. Od 2016 roku jest już w rękach prywatnych, a nowy właściciel chce w nim urządzić hotelik/pensjonat dla turystów i nie tylko.

Mowa o  znajdującym 
się prawie na samym 
brzegu Jezioraka bu-

dynku przy ul. Chodkiewicza 
10 w  Iławie. Nieruchomość 
jest bardzo atrakcyjnie poło-
żona — od Jezioraka, najdłuż-
szego jeziora w Polsce, dzieli 
ją dosłownie kilka metrów. 
Do tego sama okolica jest 
kapitalna: to niezwykle kli-
matyczne tzw. osiedle Ma-
zurskie, zwane też „Małym 
Sopotem”. Z resztą, jak nam 
zdradził nowy właściciel bu-
dynku Władysław Halbersz-
tadt, tak właśnie ma nazywać 
się ta turystyczna willa.

>>> Przez wiele lat budynek 
był własnością Uniwersytetu 
Mikołaja Kopernika w  To-
runiu. Do Iławy na prak-
tyki terenowe przyjeżdżali 
m.in. studenci archeologii 
podwodnej, geografii (hy-
drologii) itp. W  2016 roku 
uczelnia wystawiła nierucho-
mość na sprzedaż. Budynek 

trzeba było wyremontować 
—  sprzedawca zaznaczał to 
w ogłoszeniu, jednak niezbyt 
wygórowana cena wywoław-
cza (363 tysiące złotych) oraz 
jego umiejscowienie spowo-
dowały, że chętnych na zakup 
było sporo. Ostatecznie, nie-
ruchomość kupił pochodzący 
z Warszawy Władysław Hal-
bersztadt, który w  okolice 
Iławy przeprowadził się trzy 
lata temu.

— W 2016 roku staliśmy się 
właścicielem tego budynku, 
a  remont rozpoczął się nie-
dawno — mówi Halbersztadt, 
z którym rozmawialiśmy we 
wtorek 14 kwietnia. Inwe-
stor przyznaje, że także na 
jego inwestycję (negatywnie) 
wpływa pandemia korona-
wirusa. —  Dynamika robót 
jest bardzo dobra, chcie-
libyśmy ukończyć remont 
jeszcze w  tym roku, jednak 
muszę przyznać, że pojawia-
ją się problemy, na przykład 

z  dostępnością materiałów 
budowlanych i  ich dostar-
czeniem na czas —  dodaje 
właściciel. W „Małym Sopo-
cie” ma być siedem pokoi. 
Będzie to więc kolejna tego 
typu inwestycja w tej nadje-
ziornej części Iławy — na os. 
Mazurskim w ostatnich latach 
dużo budynków zostało wy-
remontowanych. Stworzono 
w  nich pensjonaty, hoteliki, 
a część z nich ma słowo „willa” 
w nazwie. 

Władysław Halbersztadt 
doskonale wie o tym, że cały 
tegoroczny sezon turystyczny 
stoi —  wobec pandemii ko-
ronawirusa —  pod wielkim 
znakiem zapytania, jednak 
nie rezygnuje z dalszych prac 
i  nie zmniejsza ich tempa. 
— Być może uda się zdążyć na 
tzw. wysoki sezon turystyczny, 
jednak istnieje niepewność, 
czy taki sezon w ogóle w tym 
roku będzie — mówi inwestor. 

Mateusz Partyga

McDonald’s zamiast „Wielkiej Żuławy”?
iłAwA|| wszystko wskazuje na to, że po 40 latach istnienia zburzony zostanie budynek zajazdu „wielka żuława” mieszczącego się przy ul. Ostródzkiej. 
Dla wielu mieszkańców to miejsce wręcz kultowe. — Spokojnie, coś się kończy, a coś zaczyna — zapowiada optymistycznie lech wróbel.

D
ancingi, wesela, 
chrzciny, stypy, in-
nego rodzaju impre-
zy okolicznościowe 
—  ciężko znaleźć 

wśród mieszkańców Iła-
wy, ale i okolic, osoby, które 
w przeszłości nie odwiedziły 
mieszczącego się tuż przy 
drodze krajowej nr 16 zajazdu 
„Wielka Żuława”. Ba! nawet 
piłkarska reprezentacja Pol-
ski miała tu kiedyś swoją bazę 
noclegową, przy okazji zgru-
powania nad Jeziorakiem.

Budynek o drewnianej kon-
strukcji powstał 40 lat temu, 
od 20 lat jego właścicielem był 
iławski przedsiębiorca Lech 
Wróbel. — 20 lat temu prze-
jąłem „Wielką Żuławę” od mia-
sta. Przez ten czas zorganizo-
waliśmy tu mnóstwo imprez, 
mnóstwo wydarzeń. Przyszedł 
jednak bardzo ciężki okres i w 
tym roku, nie tak dawno, mu-
siałem zamknąć ten interes 
—  mówi Wróbel, który po-
twierdził nam, że tym samym 
pracę straciło dziewięciu pra-
cowników „Wielkiej Żuławy”. 

Czy kryzys w Zajeździe spo-
wodowany był pandemią koro-
nawirusa i załamaniem rynku, 
nie tylko gastronomicznego? 

—  Oczywiście, że tak. Jeste-
śmy prawdopodobnie pierwszą 
firmą w Iławie, która musiała 
zostać zlikwidowana w związku 

z pojawieniem się pandemii ko-
ronawirusa. Nie było sposobu 
na dalsze prowadzenie tego 
biznesu. Na przyszłość jed-

nak, mimo wszystko, patrzę 
pozytywnie — mówi były już 
właściciel „Wielkiej Żuławy”. 
Jak się okazuje, budynek 

zajazdu wraz z działką o po-
wierzchni 90 arów odkupiła 
od iławskiego przedsiębiorcy 
(za nieznaną nam — póki co 
—  kwotę) firma deweloper-
ska z Warszawy, która w tym 
miejscu planuje wybudowa-
nie galerii handlowej. Nie za-
braknie w niej także punktów 
gastronomicznych. — Coś się 
kończy, coś zaczyna, a Wróbel 
nie wylatuje jeszcze z  Iławy. 
Może otworzę w tej galerii ja-
kąś restaurację — Lech Wró-
bel zaczyna już głośno myśleć 
na temat nowego interesu. Ale 
to już na pewno po zbudowa-
niu galerii, czyli po zatrzyma-
niu pandemii koronawirusa 
i  po zwalczeniu jej skutków. 
—  A  kiedy to nastąpi, tego 
dzisiaj nie wie nikt — słusznie 
zauważa Lech Wróbel. 

Jak się nieoficjalnie dowie-
dzieliśmy, nowy właściciel 
w  planach ma stworzenie 
w galerii baru sieci szybkiej 
obsługi McDonald’s. Czy doj-
dzie do ich realizacji? Będzie-
my trzymać rękę na pulsie. 

Mateusz Partyga

Zajazd „Wielka Żuława” już od jakiegoś czasu był zamknięty, a wpływ na to ma oczy-
wiście pandemia koronawirusa

Jak się 
nieoficjalnie 
dowiedzieliśmy, 
nowy właściciel 
w planach ma 
stworzenie 
w galerii baru sieci 
szybkiej obsługi 
McDonald’s. 
Czy dojdzie do 
ich realizacji? 
Będziemy trzymać 
rękę na pulsie.Fo
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W „Małym Sopocie” ma być siedem pokoi. Będzie to więc kolejna tego typu inwestycja 
w tej nadjeziornej części Iławy — na os. Mazurskim w ostatnich latach dużo budynków 
zostało wyremontowanych
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społeczeństwo

zamasKowaNa iława
RuSZYliśmY w TEREN, 
żEbY SPRAwDZić, 
cZY iłAwiANiE 
NOSZą mASEcZKi. 
OKAZAłO Się, żE NiE 
TYlKO NOSZą, AlE 
i STwORZYli NOwą 
mODę - cO mASEcZKA, 
TO iNNY wZóR!
ZGODNiE 
Z ObOSTRZENiAmi 
OKRYciE uST i NOSA 
muSimY NOSić DO 
ODwOłANiA.
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inwestycje

okradał swoją siostrę z prądu. Licznik nabił aż 2500 zł
KiSiElicE || Przed sądem za swoje czyny odpowie 45-letni mieszkaniec powiatu iławskiego, który został przyłapany na nielegalnym poborze energii elektrycznej.

O interwencję, w związku 
z  podejrzeniem popeł-
nienia przestępstwa, 

policjantów poprosiła siostra 
45-latka. 

••• Policjanci z posterunku 

w Kisielicach z prokuraturą 
prowadzili dochodzenie 
przeciwko mieszkańcowi 
powiatu iławskiego. Jak 
ustalili śledczy 45-latek, aby 
korzystać z  urządzeń elek-

trycznych w  swoim domu 
podłączył się nielegalnie do 
nie swojej sieci elektrycz-
nej. — Na miejscu okazało 
się, że mężczyzna podpiął 
się do puszki rozdzielczej 

sieci elektrycznej zasilającej 
sąsiednie mieszkanie, któ-
re należało do jego siostry. 
Nielegalna instalacja została 
zlikwidowana a mężczyzna 
usłyszał zarzuty —  mówi 

asp. Joanna Kwiatkowska, 
rzeczniczka prasowa iław-
skiej policji. Wartość strat 
to aż 2500 zł. — Przypomi-
namy, że kradzież energii 
elektrycznej to przestępstwo 

zagrożone karą pozbawie-
nia wolności nawet do lat 
5 —  dodaje oficer prasowy 
KPP Iława.

red (źródło: kPP iława)

Był tartak, będzie spa dla łodzi
iłAwA || Stadion lekkoatletyczny, jak chcieliby miłośnicy sportu? Arena koncertowa, jakiej pragną fani muzyki? Raczej nic z tego. Na działce przy wylocie 
na Susz i Kisielice, tuż przy jeziorze Jeziorak, ma powstać salon i serwis motorówek, a także (kwestia dalszej przyszłości) osiedle mieszkaniowe.

P
rawie sześciohekta-
rowa działka przy 
ul. Sienkiewicza jest 
położona tuż przy 
drodze krajowej nr 

16, po drugiej stronie ulicy 
zaczyna się jezioro Jeziorak. 
Jednym z  właścicieli tego 
terenu jest iławski przedsię-
biorca Zbigniew Malinowski. 
To założyciel firmy Barakuda 
reprezentującej branżę wod-
no-turystyczną (jachty żaglo-
we, jachty motorowe, quady, 
a  także ośrodek i marina na 
wyspie Wielka Żuława w Iła-
wie). — Ponad rok walczyłem 
o zakup tego terenu od pew-
nej korporacji budowlanej 
z Gdańska — mówi nam Zbi-
gniew Malinowski. 

>>> Większa, zajmująca 
5,3 hektara część należy do 
Malinowskiego i  jego dwóch 
wspólników. To teren prze-

znaczony pod osiedle bloków 
mieszkalnych. Właśnie z  ta-
kim zamysłem przedsiębiorcy 
wystawili ją na sprzedaż i cze-
kają na odzew deweloperów. 

Mniejsza, sąsiadująca 
z Laskiem Miejskim i stacją 
benzynową część (północno-
-wschodni fragment całości) 
należy już tylko do właścicie-
la Barakudy, który właśnie 
czeka na wizualizację całego 
kompleksu przeznaczone-
go dla łodzi, zwłaszcza dla 
motorówek. — Powstanie tu 
salon i serwis łodzi motoro-
wych, quadów oraz skuterów, 
m.in. marki Bombardier. To 
wywodzący się z Kanady po-
tentat, w strukturze którego 
motorówki i  silniki do nich 
są tylko jednym z elementów 
działalności —  mówi Mali-
nowski, który z  resztą przy 
ul. Sienkiewicza posiada już 

jeden salon łodzi motoro-
wych (tuż przy sanepidzie). 
A  Bombardiera możecie 
także kojarzyć z przemysłem 
lotniczym, a zwłaszcza z ko-
lejnictwem.

Oprócz salonu i  serwisu 
sprzętu wodnego na terenie 
tym będzie także hala, w któ-
rej zimowane będą łodzie. 
Właściciel planuje wybudo-
wanie obiektu o powierzchni 
1000 m2, pod dachem płat-
ne schronienie znalazłoby ok. 
50/60 jednostek. —  To nie 
wszystko. Będzie tutaj także 
myjnia samochodowa — do-
daje Malinowski. Pandemia 
koronawirusa nie sprzyja 
rozpoczynaniu różnych in-
westycji, także budowy salo-
nu sprzętu wodnego, dlatego 
właściciel nie podaje — póki 
co —terminu rozpoczęcia 
i  zakończenia prac. Łącznie 

zatrudnienie w  jego firmie 
znajdzie ok. 12 osób. 

>>> Na opisywanym tere-
nie przez dekady funkcjono-
wał tartak. Był to tzw. tartak 
miękki, czyli przeznaczony 
dla drzew takich jak sosna, 
świerk (przede wszystkim 
drzewa iglaste), w odróżnie-
niu od tartaku twardego, któ-
ry znajdował się tuż nad brze-
giem Małego Jezioraka, przy 
ul. Biskupskiej i  przerabiał 
buki, dęby itp. Oba komplek-
sy należały do jednego przed-
siębiorstwa, sterowanego 
z biurowca znajdującego się 
w dzisiejszym bloku mieszkal-
nym przy ul. Sienkiewicza 3, 
tuż przy liceum ogólnokształ-
cącym i jego internacie.

Te dwa tartaki połączone były 
linią nie tylko formalną i włas-
nościową, ale także... kolejo-
wą! Miniwagony pokonywały 

trasę znad Jezioraka Dużego 
nad Jeziorak Mały i odwrotnie 
— w okolicach stacji kolejowej 
Iława Miasta i wejścia na sta-
dion wciąż widoczne są śla-
dy torowiska.

Tartak przy ul. Sienkiewi-
cza specjalizował się przede 
wszystkim w produkcji elemen-
tów parkietu, tarcicy i elemen-
tów drewnianych do mebli.

Mateusz Partyga

OD AUTORA
Pracowałaś/pracowałeś w daw-
nym tartaku w Iławie? A może 
ktoś z Twojej rodziny lub ze zna-
jomych? Chętnych do rozmowy 
na temat historii i codzienności 
tego dużego zakładu pracy za-
chęcamy do skontaktowania się 
z naszą redakcją poprzez e-mail 
(m.partyga@gazetaolsztynska.
pl), facebooka lub telefonicznie: 
89 648 77 36.

Ponad 5-hektarowa działka przy ul. Sienkiewicza jest położona tuż przy drodze krajo-
wej nr 16, po drugiej stronie ulicy zaczyna się jezioro Jeziorak

Wyrównany teren, wykarczowane krzewy i drzewka — coś się zaczyna dziać na dużej 
działce byłego tartaku

Oprócz salonu 
i serwisu sprzętu 
wodnego na 
terenie tym 
będzie także 
hala, w której 
zimowane będą 
łodzie oraz myjnia 
samochodowa.
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zdrowie

Kto nie nosi ten roznosi — akcja iławskich lekarek

I
nformacji na temat sku-
teczności noszenia ma-
seczek jest wiele. Często 
skrajnie różne. Odrobina 
wiedzy i zdrowy rozsądek 

wystarczy, aby jedna masecz-
ka rzeczywiście była skutecz-
na. Nie bez powodu ruszyło 
pospolite ruszenie w  szyciu 
maseczek, dostarczaniu ich 
do szpitali i  innych miejsc 
gdzie faktycznie są niezbęd-
ne. Czy to oznacza, że powi-
nien nosić je każdy? Na to 
pytanie odpowiada lekarz, 
Dagmara Omieczyńska-
-Nastaj. — Jestem lekarzem, 
proszę, zróbmy kampanię 
„maseczkową” w  naszym 
regionie, to takie ważne. 
Promujmy dbanie o  siebie 
wzajemnie czyli noszenie 
maseczek na zakupy.

••• Kampania pani Dagma-
ry skierowana jest zwłaszcza 
do klientów sklepów, aptek, 
pacjentów podczas wizyt u le-
karza. To miejsca gdzie mając 
założoną maseczkę chronimy 
personel, sprzedawców, in-
nych klientów. — Maseczka 
nie chroni przed zachorowa-
niem, nie jest przepustką do 
biegania po mieście, trzeba 
ją nosić na czas zakupów, 
wizyt u  lekarz — mówi pani 
Dagmara, i  dodaje. —  No-
sząc ją, zabezpieczasz osoby 
starsze, personel, wszystkich 
tych którzy muszą pracować. 
Według mnie, noszenie ma-
seczki w wyżej wymienionych 
sytuacjach może znacząco 
powstrzymać to co się dzieje. 

••• Epidemia koronawiru-

sa rozprzestrzenia się. Epi-
demiolodzy są zgodni, że to 
dopiero początek. Doniesie-
nia medialne z  Włoch czy 
Hiszpanii są dramatyczne. 
W momencie, kiedy ruszyła 
akcja „Kto nie nosi ten rozno-
si”, w Polsce dopiero budowa-
ła się świadomość zagrożenia. 
Dopiero od niedawna weszły 
w życie restrykcyjne obostrze-
nia oraz instrukcje szczegól-
nie podczas robienia zaku-
pów. Bo właśnie w sklepach 
jest największy kontakt czło-
wieka z człowiekiem. Sklepy 
spożywcze, apteki, drogerie, 
stacje benzynowe są czynne. 
Każdy zapewne pragnie aby 
tak zostało. To są miejsca do 
zaspokojenia minimalnych 
lecz niezbędnych potrzeb. 
Dlatego należy dbać o perso-
nel tych podmiotów, aby za 
moment nie okazało się, że 
nie dane nam będzie kupić 
chleba. Jedna maseczka to 
ogromna bariera. Dokładnie 
na ten moment gdy robimy 
zakupy. Ochrona innych 
i własna. Kampania „Kto nie 
nosi ten roznosi” to szereg 
plakatów informacyjnych, 
które powinny być wszędzie. 
— Od wielkiego marketu do 
małego sklepiku w spokojnej 
wsi — mówi pani Dagmara. 
—  To nie obciach, to nowy 
trend, który powinien być 
wszechobecny. 

••• Podważana jest sku-
teczność wielorazowych 
maseczek, istnieje obawa, że 
ludzie, poprzez niewłaściwe 
użytkowanie narobią wię-

cej krzywdy sobie niż jakby 
tej maseczki nie mieli. — To 
kwestia edukacji, instrukcji, 
wyraźnych wskazówek jak 
i  kiedy nosić, w  jaki sposób 
zdejmować, potem prać, pra-
sować itd — mówi pani Dag-
mara. —  Skoro maseczki są 
obecnie towarem najbardziej 
pożądanym, deficytowym, to 
gdy ten towar zdobędzie-
my, musimy wiedzieć jak go 
właściwie używać. Stąd moje 
instrukcje, rysunki, plakaty, 
infografiki i prośba, aby wi-
siały gdzie to tylko możliwe. 

••• Amerykańska rządowa 
agencja Centers for Disease 
Control and Prevention wy-
dała komunikat zalecający 
noszenie masek materiało-
wych w  miejscach publicz-
nych. W  związku ze wzra-
stającą liczbą dowodów na 
znaczenie bezobjawowego 
i  skompoobjawowego zaka-
żenia w  transmisji SARS-
-CoV-2 CDC zaleca noszenie 
masek wykonanych z  tkani-
ny w miejscach publicznych, 
w  których inne środki dy-
stansowania społecznego są 
trudne do utrzymania (np. 
w sklepach spożywczych i ap-
tekach), szczególnie w  ob-
szarach o znacznym zasięgu 
społecznym. Noszenie maski 
nie zwalnia z  zachowania 2 
metrowego dystansu od in-
nych osób. Maski materiało-
we mogą być również wyko-
nane z artykułów dostępnych 
w gospodarstwie domowym.

Ze względu na ograniczony 
dostęp maski medyczne (chi-

rurgiczne i filtrujące) powinny 
nadal być przeznaczone prze-
de wszystkim dla pracowni-
ków medycznych i osób spra-
wujących opiekę nad osobami 
z COVID-19. Obecnie zaleca 
się, żeby zachować dystans co 
najmniej 2 metrów od innych 
osób w  miejscach publicz-
nych. To powinno wystarczyć, 
by uniknąć zetknięcia się 
z patogenami, jakie może roz-
siewać osoba zakażona. Może 
ona nawet nie zdawać sobie 
z tego sprawy, bo nie odczuwa 
żadnych poważniejszych obja-
wów infekcji wywołanej przez 
koronawirusy SARS-CoV-2.

Amerykańska specjalistka 
uważa, że w pomieszczeniach 
noszenie masek ochronnych, 
nawet tych zwykłych, może 
być przydatne. „Zwykłe maski 
nie uchronią przed znajdują-
cymi się w  powietrzu drob-
nymi cząsteczkami, gdyż nie 
mają odpowiedniej filtracji. 
Mogą jednak chronić przed 
powietrzem wydychanym na 
wprost z  dużym impetem” 
— podkreśla.

— Moja inicjatywa spotkała 
się z aprobatą Urzędu Miasta 
Iława, Od-ważnych i  Miej-
skiej Biblioteki Publicznej 
w Iławie, w mieście w którym 
mieszkam i pracuję. To mnie 
niesamowicie cieszy, że akcja 
nabiera rozpędu — mówiła na 
początku kwietnia pani Dag-
mara. — Wspólnie przygoto-
waliśmy plakaty informacyj-
ne i pragniemy aby zobaczyła 
je jak największa ilość osób. 
Aby sprzedawcy powiesili je 

w  swoich sklepach, aby da-
wali je swoim klientom, aby 
trafiły do sołtysów. 

— Na co dzień jestem spe-
cjalistą chorób płuc z  trzy-
dziestoletnim stażem pra-
cy, ordynatorem Oddziału 
Pneumonologii w  Szpitalu 
Specjalistycznym w  Prabu-
tach — mówi Ewa Kundzicz-
-Korol. — Na temat korona-
wirusa jeszcze wielu rzeczy 
nie wiemy, nie ma na chwilę 
obecną skutecznego leku ani 
szczepionki. Jedno jest pew-
ne — ten wirus ma taki plan, 
żeby zakazić ok. 25% popu-
lacji na całym wiecie. Myślę, 
że możemy w prosty sposób 
pokrzyżować mu plany. 

••• Ewa Kundzicz-Korol ze 
szpitala w  Prabutach, który 
specjalizuje się w chorobach 
płuc, słusznie ocenia, że wi-
rus nie ma nóg, a mimo tego 
z łatwością udało mu się roz-
przestrzenić w ciągu ok 3-4 
miesięcy na wszystkie konty-
nenty Ziemi, nie zatrzymały 
go granice ani oceany. — Wi-
rus do przenoszenia się wy-
korzystuje nas samych. Wie-

Z iNicJATYwą 
wYSZłA DAGmARA 
OmiEcZYńSKA-NASTAJ, 
iłAwSKA lEKARKA, 
KTóRA PROPAGuJE 
NOSZENiE mASEcZEK, 
ich włAściwE 
użYTKOwANiE ORAZ 
DEZYNFEKOwANiE. 
PRAGNiE, AbY 
w KAżDYm SKlEPiE, 
w miASTAch 
i GmiNAch, luDZiE 
NOSili mASEcZKi.

Na zdjęciu od lewej strony: Marta Góraj (specjalista chorób wewnętrznych i kardiologii), Agnieszka Biernacka (spec. 
chorób wewnętrznych), Dagmara Omieczyńska-Nastaj (spec. psychiatra) oraz Ewa Kundzicz-Korol (spec. chorób płuc)
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Z badań nad 
wirusem wiemy, że 
wywołuje objawy 
u około 20-30% 
chorych (to są te 
osoby, u których 
wykryto zakażenie). 
Pozostałe 70-80% 
osób zakażonych 
wirusem ma 
albo bardzo 
skąpe objawy, 
albo nie ma ich 
wcale i to oni są 
nogami wirusa. 
Nieświadomi 
zakażenia 
zarażają innych, 
w pracy, sklepie, 
autobusie...
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Kto nie nosi ten roznosi — akcja iławskich lekarek
my jak się rozprzestrzenia. 
Zakazić się można od osoby 
zarażonej wdychając powie-
trze, w którym rozpylone są 
kropelki śliny osoby zakażo-
nej, gdyż to właśnie w  tych 
kropelkach znajduje się wi-
rus —  tłumaczy pani Ewa. 
— W chwili kiedy to piszę, na 
całym świecie jest potwier-
dzonych ponad milion osób 
zakażonych koronawirusem 
i ta liczba szybko rośnie.

Z badań nad wirusem 
wiemy, że wywołuje objawy 
u około 20-30% chorych (to 
są te osoby, u których wykry-
to zakażenie). Pozostałe 70-
80% osób zakażonych wiru-
sem ma albo bardzo skąpe 
objawy, albo nie ma ich wca-
le, i to oni są nogami wirusa. 
Nieświadomi zakażenia zara-
żają innych, w pracy, sklepie, 
autobusie. — Wszyscy jeste-
śmy obecnie wyczuleni i wie-
my doskonale, że należy uni-
kać osób z objawami infekcji, 
odsuwamy się na bezpieczną 
odległość od tych co kaszlą 
i kichają, ale jak chronić się 
od tych, co wyglądają na cał-
kiem zdrowych? — pyta pani 
Ewa i  odpowiada. —  Wirus 
znajduje się w ich ślinie i wy-
dostaje się w postaci aerozolu 
podczas mówienia i oddycha-
nia. Tak więc bezobjawowi 
zakażeni są niewiadomymi 
sprzymierzeńcami wirusa 
i jego nogami.

Jak się przed tym chronić? 
Noszenie maseczek ochron-
nych (nawet takich uszytych 
samodzielnie z  bawełny) 
przez wszystkich pozwoli 
ograniczyć rozprzestrzenia-
nie się wirusa. Z jednej stro-
ny powstrzyma wydychanie 
wirusa przez bezobjawowych 
zakażony, a z drugiej strony 
ograniczy wdychanie powie-
trza w  którym może unosić 
się aerozol z wirusami. Poza 
tym noszenie maseczki chro-
ni nas również przed niewia-
domym dotykaniem twarzy, 
bo to także sposób na dostar-
czanie wirusa do nosa, ust 
i  oczu. Ważne, żeby te ma-
seczki umiejętnie zdejmować, 
bez dotykania jej zewnętrznej 
powierzchni oraz wyprać jej 
w wodzie z detergentem i wy-
prasować gorącym żelazkiem. 
Po takim zabiegu ponownie 
można ją bezpiecznie użyć.

— Tak więc moja prośba 
na dziś: szyjmy maseczki 
i nośmy je wszyscy kiedy wy-
chodzimy z domu do sklepu, 
do lekarza, do pracy. Nie 
bądźmy sprzymierzeńcami 
wirusa. Razem możemy go 

pokonać. Pomóżcie pokrzy-
żować mu plany — mówi Ewa 
Kundzicz-Korol — Nasz plan 
jest zupełnie inny, pokonać 
go i  przeżyć, i  jak najszyb-
ciej wrócić do normalnego 
życia. Tylko działając razem 
damy radę. Przechytrzyj wi-
rusa, noś maseczkę — to moje 
przesłanie na dziś. Ja i  moi 
bliscy już noszą.

Dlatego zwracamy się 
z prośbą aby plakaty, które są 
dostępne na naszym portalu 
ilawa.wm.pl oraz na naszym 
facebooku trafiły do każde-
go miasta, do każdej wsi, 
do sołtysów, sprzedawców 
i wszędzie tam, gdzie ludzie 
mają ze sobą kontakt. To 
element prewencyjny, który 
na ten moment jest jedynym 
skutecznym aby zatrzymać 
koronawirusa. 

alina Laskowska

MAseczkę włóż!
Przy noszeniu masek należy 
bezwzględnie pamiętać o prze-
strzeganiu następujących 
zasad:
* dbać o higienę rąk — ręce na-
leży zdezynfekować lub umyć 
przed nałożeniem maski oraz 
po jej zdjęciu 
* maska powinna zakrywać 
usta i nos; maska nie zakrywa-
jąca nosa nie działa
* założonej maski nie prze-
suwać, unikać dotykania 
zewnętrznej powierzchni
* maskę, która przesiąknie 
należy zmienić zachowując 
higienę rąk
* maskę należy zdejmować 
trzymając za troczki/zauszniki 
unikając dotykania zewnętrz-
nej i wewnętrznej strony maski
* użytą maskę należy trakto-
wać jako skażoną wirusem 
— maski jednorazowe wyrzucić 
do pojemnika na śmieci, maskę 
materiałową wyprać w wyso-
kiej temperaturze z dodatkiem 
detergentu, przechowywać 
w opakowaniu zabezpiecza-
jącym przed kontaktem z nią 
innych osób, dbać o higienę rąk.

Teraz to już obowiązek
Rząd wprowadził 9 kwietnia 
nowe ograniczenia związane 
z pandemią koronawirusa. Naj-
ważniejszą zmianą, jaka zaczę-
ła obowiązywać od czwartku 
16 kwietnia, jest obowiązek 
zasłaniania ust i nosa. Każda 
osoba w miejscu publicznym 
musi nosić maseczkę, szalik 
czy chustkę, która zakryje 
zarówno usta, jak i nos. Jeden z plakatów stworzonych w ramach kampanii „Kto nie nosi ten roznosi”. Tu akurat wyjaśnione są zasady użyt-

kowania maseczek ochronnych
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Za kradzież będzie sąd, a za szwendanie 5 tys. zł kary na głowę
iłAwA|| Kara nawet do 7 i pół roku pozbawienia wolności grozi 42–latkowi, który wspólnie ze swoim kolegą ukradł części od samochodów ciężarowych.

O
kazało się również, 
że mężczyźni nie 
stosowali się do 
obowiązując ych 
zasad, za co zostali 

ukarani karą pieniężną przez 
Powiatowego Inspektora Sa-
nitarnego — mówi asp. Joan-

na Kwiatkowska, rzeczniczka 
prasowa iławskiej policji.

>>> Policjanci z  komendy 
powiatowej w  Iławie zostali 
poinformowani o  kradzieży 
części do samochodów cię-
żarowych. Funkcjonariusze 
natychmiast pojechali we 

wskazane miejsce. — W trakcie 
dojazdu okazało się, że jedną 
z  dróg Iławy idą prawdopo-
dobnie sprawcy kradzieży. 
Mundurowi zatrzymali męż-
czyzn i  osadzili w  policyjnej 
celi. W trakcie dalszych czyn-
ności funkcjonariusze przy-

jęli zawiadomienie o  prze-
stępstwie oraz przesłuchali 
świadków — mówi asp. Joan-
na Kwiatkowska, rzeczniczka 
prasowa iławskiej policji. 

— Zebrany materiał dowo-
dowy pozwolił na przedsta-
wienie zarzutów, do których 

obaj sprawcy się przyznali. Jak 
się okazało, to nie było jedyne 
przewinienie 42 – latka i jego 
młodszego kolegi. Mężczyźni 
wielokrotnie nie stosowali 
się do obowiązujących zasad 
za co byli karani mandatami. 
W związku z powyższym o ich 

zachowaniu został poinfor-
mowany także Powiatowy 
Inspektor Sanitarny, który 
wydał decyzję administracyj-
ną i nałożył na mężczyzn karę 
pieniężną w kwocie po 5000 zł 
— dodaje oficer prasowy iław-
skiej policji.  red (źródło: kPP iława)

Julka skończyła dziewięć miesięcy 
i tego dnia dostała zolgensma
ZDROwiE|| w listopadzie 2019 ruszyła największa zbiórka pieniężna w regionie. cała armia ludzi o wielkich sercach walczyła o lek dla Julii 
Rówczyńskiej, małej nowomieszczanki chorującej na SmA1. 6 lutego br. udało się zebrać blisko 10 milionów.

W 
akcję zbierania 
środków na te-
rapię genową 
dziewczynki, za-
angażowało się 

tysiące osób. Odbywały się 
licytacje, imprezy, koncerty. 
Niesamowita ludzka solidar-
ność, działanie w jednym celu 
jakim było zebranie blisko 10 
milionów na lek dla Julki. To 
były dla niej ciężkie chwile, 
większość czasu spędziła na 
OIOMie. Jednak poza szpital-
ną salą działały Anioły, które 
w  wielkim stylu zamknęły 
zbiórkę w  100 procentach. 
Terapia genowa lekiem Zol-
gensma® jest pierwszą i jedy-
ną formą terapii genowej do-
puszczoną do przyczynowego 
leczenia rdzeniowego zaniku 
mięśni. Ten, najprawdopodob-
niej, najdroższy lek na świecie, 
może zatrzymać postępującą 
chorobę i dać dziecku szanse 
na życie w  zdrowiu i  spraw-
ności. Szalejący koronawirus 
postawił pod znakiem zapyta-
nia terminowy wylot Julii i jej 
rodziców do USA. Ostatecznie 
udało się i dziewczynka pole-
ciała za ocean po zdrowie. Za 
pośrednictwem mediów spo-
łecznościowych, docierały ko-
lejne dobre wiadomości. 

- Jesteśmy po wizycie u fizjo-
terapeuty, neurologa oraz or-
topedy - relacjonowała Joanna 
Rówczyńska, mama dziew-
czynki - Otrzymaliśmy dobre 
wiadomości, ponieważ okaza-
ło się, że Julia ma bardzo silne 
nogi oraz rączki. Pani neuro-
log rozwiała nasze wszystkie 
obawy dotyczące leczenia. Za 
kilka dni otrzymamy wynik 
testu AAV9, a także dowiemy 
się jaki jest stan wątroby i ne-
rek. W związku z osłabieniem 
mięśni całego ciała ortopeda 

sprawdził jej kręgosłup, nóż-
ki, bioderka- same pozytywne 
wiadomości. 

Julka była bardzo grzeczna, 
dzielna oraz jak zwykle ocza-
rowała personel - informowa-
ła Joanna. 

Warto dodać, że po wylą-
dowaniu w Stanach Zjedno-
czonych, Julię i jej bliskich, 
obowiązywała kwarantanna 
w  związku z  pandemią ko-
ronawirusa. Po tym czasie, 
oraz po serii badań z pozy-
tywnymi wynikami, nastą-
pił wielki dzień. 16 kwiet-
nia 2020 Julia skończyła 9 
miesięcy i właśnie tego dnia 

otrzymała lek, o który wal-
czyły tysiące osób. 

- Nastał ten dzień. Julii 
wyniki badań wyszły perfek-
cyjnie. Była też w dobrym hu-
morze do czasu kiedy trzeba 
było znaleźć żyłę by zrobić 
wkłucie. Niestety od zawsze 
jest z  tym problem jednak 
przy zastosowaniu różnych 
metod- udało się i poszło! - 
relacjonowała mama Julki - 
W międzyczasie dostała ciepłe 
mleczko więc minęła chwila 
i zasnęła. Infuzja trwała go-
dzinę. Po wlewie zostajemy 
na 2 godziny obserwacji i wy-
chodzimy do domu.

Stało się! Lek podany, za-
danie wykonane. Pozostaje 
pytanie, co dalej? Na ten 
moment, Julia ma podawa-
ne sterydy. Pod obserwacją 
lekarzy w USA, dziewczynka 
będzie jeszcze przez 3 mie-
siące. Czy to oznacza, że 
będzie całkowicie zdrowa?

Fundacja SMA informuje, 
że żadna z obecnie znanych 
medycynie metod terapeu-
tycznych nie jest w  stanie 
przywrócić do życia komó-
rek neuronów motorycz-
nych, które przestały funk-
cjonować w wyniku SMA, ani 
odbudować utraconej tkanki 

mięśniowej. Terapia genowa 
również nie jest w stanie „wy-
leczyć” SMA. - Obecnie roz-
wijane leki przyczynowe mają 
na celu tylko zwiększenie do-
stępności białka SMN w mo-
toneuronach i  tym samym 
zapobieganie ich dalszemu 
obumieraniu. W stanowisku 
Fundacji czytamy również, 
że z punktu widzenia rodzi-
ców najmłodszych dzieci naj-
ważniejszą „przewagą” terapii 
genowej jest to, iż przywraca 
niezbędny poziom białka 
SMN bardzo szybko po po-
daniu, w ciągu kilku dni, co 
jest kluczowe szczególnie 

u niemowląt i małych dzieci 
na krótko po wystąpieniu 
pierwszych objawów. Dlate-
go tak bardzo liczył się czas. 
Warunkiem skuteczności te-
rapii było podanie leku przed 
ukończeniem 2 roku życia. 

W Internecie, kolejne 
malutkie dzieci czekają na 
swoje Anioły, które pomo-
gą w  uzbieraniu środków 
na tą niezwykle drogą tera-
pię lekiem Zolgensma. Czas 
leci, licznik bije i każdy z nas 
może go przyspieszyć. Taka 
moc Aniołów. Szkoda, że nie 
można zatrzymać czasu. 

alina Laskowska

Julka podczas infuzji leku Podczas konsultacji w szpitalu w Chicago
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a Muzycy w wersji kanapowej
muZYKA || bardzo małymi krokami staramy się wracać do szeroko rozumianej rzeczywistości. Przede wszystkim czekamy na odrobinę mniej 
ograniczeń. Jednak czy w letnim sezonie zespoły wyruszą w trasy koncertowe? To dla nich także niezwykle trudny czas.

K
oncert to zdecydowanie 
impreza masowa, która 
w obecnym czasie jest 
zabroniona. Istnieje 
obawa, że taki zakaz 

może obowiązywać dużo dłu-
żej. W tym czasie muzycy nie 
mają możliwości spotykać się 
ze swoimi fanami i koncerto-
wać. A to właśnie publiczność 
dodaje skrzydeł w tworzeniu 
muzyki i jest motorem napę-
dowym dla artystów.

W 2012 roku, w  Nowym 
Mieście Lubawskim, powstał 
zespół Reggaeside, który 
podbił serca publiczności 
gdziekolwiek się pojawiał. 
Za artystami ponad 200 kon-
certów, udział w festiwalach, 
przeglądach i programach te-
lewizyjnych. Zawsze z energią, 
zawsze z radością grali, śpie-
wali prezentując unikatowe 
połączenia rytmów reegae 
z wieloma zaskakującymi ga-
tunkami muzycznymi. Goto-
wi na trasę koncertową, na 
sezon imprez plenerowych 
musieli …  #zostaćwdomu. 
O ile z czasem obostrzenia dla 
wszystkich będą łagodniały, 

tak na powroty na sceny mu-
zyczne jeszcze długo będzie-
my musieli poczekać.

Dla swojej publiczności 
zespół Reggaeside przygoto-
wał nie lada niespodziankę. 
Idealną na te trudne czasy 
pandemii. — Chcieliśmy na-
grać coś w ramach akcji #zo-
stanwdomu bo...nie lubimy 
bezczynności! Nosi nas i chce-
my działać, dawać ludziom 

radość, tym bardziej teraz 
kiedy każdy potrzebuje roz-
rywki, pozytywnego przesła-
nia — mówi Karol Olszewski, 
wokalista zespołu. —  Kiedy 
wszędzie jest mowa o wirusie, 
statystykach, obostrzeniach 
przepisów mamy chęć uciec 
od tego, przełamać to — do-
daje Karol. — Dodatkowo za-
mknięcie w domu powoduje 
monotonię. Sami jesteśmy 

odbiorcami i szukamy atrak-
cji, którymi możemy się zająć 
i  odreagować —  opowiada 
Przemek Olszewski — Ponie-
waż nie możemy się spotykać 
i coraz więcej koncertów jest 
odwoływanych, jest to dla nas 
trudny czas. Chcieliśmy też 
pomóc naszym fanom więc 
postanowiliśmy, że nagramy 
taką „wersję kanapową”.

••• Wybór utworu nie był 

przypadkowy. Don’t Worry, 
Be Happy to tytuł piosenki 
autorstwa Bobby’ego McFer-
rina. Autora zainspirował 
Meher Baba, który często 
powtarzał swoim uczniom 
i zwolennikom „Don’t Worry, 
Be Happy”, zachęcając ich do 
optymizmu i nieprzejmowa-
nia się, pomimo sumienne-
go wykonywania własnych 
obowiązków. Przez niego to 
powiedzenie stało się bar-
dzo popularne. W latach 60. 
XX wieku często pojawiało 
się w USA na plakatach. We 
wrześniu 1988 roku, pio-
senka ta przez dwa tygodnie 
miała status piosenki numer 
1 na Billboard Hot 100. 1989 
Grammy Awards ogłosiły tę 
piosenkę „Najlepszą piosen-
ką roku”.

— Dlaczego akurat Don’t 
worry, be happy? Bo to znana 
piosenka z pozytywnym prze-
słaniem, które powoduje, że 
każdy z  nas się uśmiechnie. 
Wykonaliśmy ją jesienią w na-
szej Reggaeside’owej wersji 
w programie „Jaka to melo-
dia” i  została bardzo dobrze 

odebrana. Wykorzystaliśmy 
dobry i  sprawdzony pomysł 
— opowiada Mateusz Dere-
das. — Tęsknimy już za gra-
niem, próbami, komponowa-
niem i pracą nad drugą płytą 
w studio. Nie możemy się też 
doczekać spotkania z naszymi 
fanami na koncertach, bo to 
zawsze daje nam najwięcej 
energii do działania.

To był strzał w  dziesiątkę. 
Wielka dawka pozytywnych 
emocji i porządna porcja ta-
lentu ósemki chłopaków. Tego 
wyjątkowego coveru można 
posłuchać na kanale Regga-
eside w serwisie YouTube lub 
w serwisie społecznościowym 
na Facebooku. Miejmy na-
dzieję, że szybko nadejdzie 
dzień, gdy znowu spotkamy 
się na koncertach. W  ocze-
kiwaniu na ten moment, 
korzystajmy z  muzycznego 
prezentu od zespołu. — Pełni 
nadziei i optymizmu pozdra-
wiamy ciepło czytelników 
i  pamiętajcie: Don’t worry, 
be happy! —  podsumowuje 
zespół Reggaeside.

alina Laskowska

REKLAMA 
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Punkt grupy

SKŁAD BUDOWLANY 
KISIELICE

RYSZARD NIEDZIAŁKOWSKI
Firma przyjazna klientom od 1986 roku

SZEROKI ASORTYMENT 
MATERIAŁÓW 

W NAJLEPSZYCH CENACH
OKNA PCV, ALU, DRZWI, MONTAŻ

• sprzedaż ratalna • dowóz • doradztwo
• dla stałych klientów rabaty

KISIELICE ul. Mickiewicza 14 (wylot na Biskupiec)
tel. 55 275 64 39, 509 765 209

 e-mail: w.z.u.h@wp.pl

Zapraszamy: PON.- PT. 8:00-16:00, SOBOTA  8:00-14:00

b b

b

I I

-G4920ilzi-a

Czas na pyszną rybę!
ŚWIEŻE RYBY 
Z JEZIORAKA 
ORAZ INNYCH 
JEZIOR POWIATU 
IŁAWSKIEGO!

W ofercie 
również 
fi letowanie 
i patroszenie
na miejscu!

RYBY WĘDZONE: 
•WĘGORZ
•JESIOTR
•PSTRĄG
•SUM
•KARP

Gospodarstwo Rybackie, Iława Sp. z o.o., ul. Sienkiewicza 28, 14-200 Iława
tel. 604 173 803, e-mail: rybilawa@vp.pl  

www.grybilawa.pl

 Zespół Reggaeside
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Wydłużający się czas przerwy w funkcjonowaniu placówek oświatowych 
jest powodem zmartwień niejednego rodzica. Konieczność rezygnacji 

z pracy i pozostania z dzieckiem w domu, próba nowej organizacji życia ro-
dzinnego oraz konieczność sporej izolacji i ograniczeń dotyczących normal-
nego funkcjonowania to wystarczające powody do stresu i trudnych emocji. 
Nic dziwnego, że wielu z nas, rodziców, z utęsknieniem oczekuje na zmianę 
tego stanu rzeczy. Pewna jestem też, iż niejeden rodzic zastanawia się, jak to 
będzie po powrocie do normalności i do murów przedszkola? Czy dziecko, 
które przeszło już proces adaptacji, nie będzie miało kłopotów z powrotem do 
placówki po tak długiej przerwie? W końcu każdy rodzic doświadczył już tego 
typu trudności po powrotach z weekendów czy po dłuższej chorobie dziecka. 
Dziecko, które doświadczyło, iż przyjemnie może być zostawać z mamą czy 
tatą, którzy nie idą do pracy, są wciąż dostępni, może mieć ponownie trud-
ność z przestawieniem się na funkcjonowanie w rzeczywistości przedszkol-
nej. Myślę, iż można mówić o swoistej readaptacji, która czeka niejednego 
rodzica przedszkolaka, a szczególnie tego młodszego stażem w edukacji. Jak 
się do tego przygotować? Postaram się dać kilka wskazówek, które mogą 
okazać się pomocne dla wielu rodziców. 

DYNAMIKA I INDYWIDUALIZM ADAPTACJI
Przede wszystkim pamiętajmy, że tak jak przy pierwszej adaptacji do przed-

szkola readaptacja jest również kwestią indywidualną – każde dziecko ma 
własne tempo oswajania się ze zmianą. Będą  dzieci, które stęsknione za 
przedszkolem wrócą z ogromnym entuzjazmem i bez kłopotu się zaadaptują, 
u innych po pierwszym pozytywnym zachwycie, kiedy dotrze do nich, że to 
coś stałego i nie kończy się wraz z nasyceniem się nowością i atrakcjami, 
może pojawić się opór albo niechęć. Są też takie dzieci, które zaczną z dużą 
dawką trudnych emocji, a po pewnym czasie nabiorą znów zaufania do miej-
sca i osób. Są wreszcie i takie, które z tych trudnych emocji będą wychodzić 
tygodniami. Aby pomóc dziecku, musimy połączyć dwa rodzaje wiedzy eks-
perckiej: z jednej strony rodzica – jako eksperta od swojego dziecka, a z dru-
giej nauczyciela – jako eksperta od pracy z dziećmi. Co mogą zrobić rodzice, 
aby ułatwić powrót do placówki?

PRZEDSZKOLE JAKO ŻYWY TEMAT ROZMÓW
Ważne jest stałe podtrzymywanie rozmów na temat przedszkola. Większość 

przedszkoli, podobnie jak nasza Zielona Żyrafa, prowadzi grupy internetowe, 
gdzie wrzuca materiały dla rodziców do pracy z dziećmi, nagrywa filmiki. To 
jedna z form podtrzymywania kontaktu. Są to swoiste zabawy w przedszko-
le w domu. Osobiście zachęcam również do zabaw z odwróceniem ról, to 
znaczy – my, dorośli, stajemy się przedszkolakami, a dziecko nauczycielem. 
Dzieci uwielbiają tego typu narracje. Często włączają do zabawy również lalki 
czy maskotki jako przedstawicieli pozostałych przedszkolaków. Dla rodzica 
to często możliwość usłyszenia, co dla naszego dziecka jest ważne, jakie są 
jego potrzeby, na co zwraca uwagę w przedszkolu, z kim się identyfikuje, kogo 
włącza do zabawy, jakie emocje mu towarzyszą w związku z przedszkolem. 
To czasem może też nam dać obraz tego, z jakimi uczuciami możemy spotkać 
się po powrocie.

Warto też rozmawiać o emocjach – tych przyjemnych i tych nieco trud-
niejszych. Często rodzice skupiają się w rozmowach z dziećmi tylko na po-
zytywnych aspektach powrotu, mówią np.  „Będzie super, będziesz się bawić 
z dziećmi, w przedszkolu jest wesoło”. Istotne jest, aby rozmawiać o całym 
spektrum emocji i różnych trudnych sytuacjach. A zatem o lęku związanym z 
ponowną zmianą, o onieśmieleniu związanym z odświeżaniem relacji, o smut-
ku i tęsknocie za rodzicem, o różnych trudnościach rówieśniczych – niechęci 
do dzielenia się zabawkami. Pozwala to dzieciom przygotować się na różne 
emocje i upewnić, że jest to normalny i naturalny proces. Przede wszystkim 
jednak uczy to nazywania uczuć i dzięki temu dziecku łatwiej będzie powie-
dzieć, co się z nim dzieje, i poprosić o pomoc innego dorosłego.

CZYTANIE O PRZEDSZKOLU I OGLĄDANIE OBRAZKÓW
Zachęcam też do spacerów w pobliżu placówki, oglądania zdjęć i filmów 

z przedszkola, tak aby temat powrotu do rzeczywistości przedszkolnej był 
obecny w Waszym domu. Zielona Żyrafa ma swoją książeczkę adaptacyjną, 
w której są zdjęcia pomieszczeń placówki. Naszym obecnym i przyszłym ro-
dzicom, którzy jej nie posiadają, chętnie podeślemy ją na pocztę e-mail. To 
również forma podtrzymywania kontaktu z przedszkolem i świetny pretekst 
do rozmów na ten temat. 

Podobnie jak przy przygotowaniach do pierwszej adaptacji, warto dzieciom 
czytać i opowiadać bajki o adaptacji w przedszkolu – o różnych przygodach 
małych bohaterów w przedszkolu. Dziecku łatwiej będzie oswoić się z różny-
mi sytuacjami przedszkolnymi i emocjami z nimi związanymi oraz utożsamić 
się z bohaterem bajki. Książek o tej tematyce jest sporo na rynku, dlatego 
każdy rodzic znajdzie coś dla siebie i dziecka. Żeby Państwu ułatwić poszuki-
wania, w najbliższym czasie na facebookowej stronie Niepublicznego Przed-
szkola „Zielona Żyrafa” przygotujemy filmik, w którym pokażę Państwu kilka 
pozycji lekturowych, które mogą ułatwić proces readaptacji w przedszkolu. 

Nauczyciele również mogą zrobić kilka rzeczy, które ułatwią dzieciom i ich 
rodzicom powrót do przedszkola. Poza nagrywaniem i przygotowywaniem 
materiałów w grupach realizujących nauczanie zdalne w naszym przedszkolu 
nauczyciele przygotowują indywidualne listy do dzieci, które rodzice dostaną 
na pocztę e-mail. W listach nauczyciele zwracają się bezpośrednio do dzie-
cka, piszą o tęsknocie za spotkaniem, wspólnymi zabawami, nawiązują bez-
pośrednio do sytuacji przedszkolnych czy ulubionych aktywności dziecka, tak 
aby maluch czuł, że nauczyciel go pamięta, myśli o nim i zna. 

STOPNIOWA READAPTACJA
Nasze przedszkole stosuje adaptację wspierającą z rodzicem, aby jak naj-

bardziej ułatwić ten trudny dla rodziny proces. Dlatego powrót po długiej 
przerwie związanej z pandemią koronawirusa będzie uwzględniał możliwość 
uczestnictwa rodzica w początkowych zajęciach, w miarę indywidualnych 
potrzeb dziecka. Istotne jest, aby dać dziecku poczucie bezpieczeństwa i czas 
na oswojenie się z kolejną zmianą w jego życiu. Teoretycznie dziecko wraca w 
znane mury i do znanych mu osób, ale dla malucha tak długa przerwa może 
sprawić, iż na nowo nie będzie się czuło pewnie ani w kontakcie z nauczycie-
lem, ani z dziećmi. Dlatego nie umniejszajmy emocji dziecka,  nie mówmy: 

„No co ty, przecież znasz panią, nie ma co się wstydzić” ani „Bądź dzielny”, 
„Mamusi będzie przykro, jak będziesz płakać” itp. Zamiast tego wsłuchuj się 
uważnie, przytul, bądź… To, czego dzieci najbardziej potrzebują, to zrozu-
mienie i towarzyszenie w emocjach. Możesz powiedzieć: „Widzę, że jest Ci 
trudno”, „Widzę Twoje łzy”, „Jestem przy Tobie”. Dziecko czuje, że rodzic je 
rozumie, wspiera, a to daje dziecku siłę do poradzenia sobie z trudnością. 
Pozwólmy też dzieciom na łzy. Płacz to sygnał dla dorosłego, że dziecko go 
potrzebuje, bo samo nie umie poradzić sobie z trudną sytuacją. Płacz oczysz-
cza również organizm z nadmiaru stresu, pozwala uwolnić napięcie emocjo-
nalne i fizyczne.

Często niezwykle ważne jest zabranie do przedszkola czegoś istotnego dla 
dziecka, co kojarzy mu się z rodzicem. To może być maskotka albo talizman, 
który daje dziecku poczucie łączności z rodzicem (bransoletka, drobna za-
bawka, figurka, zdjęcie rodzica). Komunikat, że gdy będzie mu smutno albo 
będzie tęsknić, wystarczy, że spojrzy na pamiątkę, a wtedy rodzic również  
o nim pomyśli, daje dzieciom niezwykłą moc i siłę do radzenia sobie w sytu-
acji stresu związanego z rozstaniem. O nietypowej pamiątce pomagającej ra-
dzić sobie z tęsknotą opowiada też  książeczka dla dzieci „Kuku i historia pęp-
ka” Moniki Kamińskiej, o której postaram się opowiedzieć we wspomnianym 
filmiku na stronie naszego przedszkola. Książka pokazuje dzieciom, że każdy  
z nas posiada niezwykłą pamiątkę od mamy, która na zawsze nas z nią łączy, 
czyli pępek. 

ZASADA 3C
Tęsknota i smutek to emocje, które mogą pojawić się po powrocie głównie 

u młodszych dzieci. Starszaki, które w procesie edukacji przedszkolnej są już 
dłużej, mogą mieć innego rodzaju trudności, np. z ponownym wdrożeniem się 
do zasad i rytuałów przedszkolnych czy wynikające z poczucia onieśmielenia  
w kontakcie z opiekunami. Powrót do przedszkola może powodować rozdraż-
nienie i trudności z kontrolowaniem emocji – złości, ale i radości czy ekscytacji. 
Pomocna w radzeniu sobie z rozchwianymi emocjami może być zasada 3C 
– czas, cierpliwość i ciekawość. Dajmy dzieciom czas na ponowne zaadapto-
wanie się do zmian, bądźmy cierpliwi wobec zachowań będących przejawem 
trudności i zachowajmy ciekawość, jakie potrzeby dziecka kryją się pod tymi 
zachowaniami. Świadomość tego, co się dzieje z naszymi dziećmi, sprawi, iż 
łatwiej będzie nam radzić sobie z własnymi uczuciami i pomóc dzieciom pora-
dzić sobie ze swoimi. W całym tym emocjonalnym rozgardiaszu pamiętajmy 
też, iż okres pandemii mógł oznaczać dla dziecka trudne przeżycia – lęk i strach 
o zdrowie i życie swoje i najbliższych, frustrację związaną z izolacją i ogranicze-
niami oraz tęsknotę za przyjaciółmi i paniami z przedszkola. To wszystko nie jest 
bez znaczenia dla intensywności emocji związanych z powrotem do placówki.

(RE)ADAPTACJA TO ZAUFANIE I RELACJA
Readaptacja to ponowny proces przyzwyczajania się do przedszkola. I nie 

chodzi tylko o ponowne poznanie budynku, przypomnienie sobie drogi do 
łazienki czy swojej szafki. Posłużę się porównaniem zastosowanym przez 
Anitę Janeczek-Romanowską, psychologa dziecięcego, iż jest to budowanie 
swoistego mostu między tym, co znane i bezpieczne w domu, a tym, co nowe  
i jeszcze niepewne w przedszkolu. Na most będą wchodzić dzieci z różnym 
poziomem gotowości na te zmiany – jedne będą biec przez niego z uśmie-
chem, inne tygodniami będą badać grunt. Zatem kluczem do prawidłowej 
adaptacji czy readaptacji będzie szukanie rozwiązań, które sprawią, iż dzie-
cko zaufa temu, co na drugim brzegu mostu, i zbuduje relację z opiekunami  
w przedszkolu. Dlatego nawiązując do tego, co napisałam na początku, nie-
zbędne jest spotkanie i dobra komunikacja pomiędzy ekspertami na obu brze-
gach tego mostu – rodzicami i pracownikami przedszkola. Rodzice muszą 
zaufać sobie, swojej wiedzy na temat dziecka, zaufać dziecku i jego kom-
petencjom oraz zaufać personelowi i jego wiedzy na temat pracy z dziećmi.  
To potrójne zaufanie jest kluczem do sukcesu adaptacyjnego naszego dziecka. 

Bez względu na to, czy możliwość powrotu do przedszkoli nastąpi w bliższej 
czy dalszej perspektywie, myślę, iż warto się do tego procesu przygotować. 
Mam nadzieję, że część z tych wskazówek będzie dla Państwa pomocna  
i przyda się również rodzicom przygotowującym się do pierwszej adaptacji 
przedszkolnej we wrześniu. 

Artykuł przygotowany przez Monikę Ulatowską – psychologa i dyrektora Przedszkola „Zielona Żyrafa” w Iławie.

Koronawirusowa readaptacja w przedszkolu
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Jak wytrzymać ze sobą pod jednym dachem 24/h?
PSYchOlOGiA|| Zazwyczaj marzymy o wspólnych urlopach i staramy się znajdować jak najwięcej chwil spędzonych razem. Kojarzy się to z ucieczką 
od zabieganego świata, pielęgnowaniem związku, czy przyjemnym odpoczynkiem, oczywiście pod warunkiem szczęśliwej relacji.

J
ednak z  perspektywy 
przymusowego spę-
dzania ze sobą wydłu-
żającego się czasu, bez 
możliwości zadbania 

o  własną przestrzeń i  w do-
datku pod presją otaczającego 
stresu, sytuacja może wyglą-
dać odrobinę inaczej. 

••• Każdy z  nas ma swoje 
własne potrzeby i jeśli nie są 
one zaspakajane, możemy 
reagować wachlarzem roz-
maitych emocji, co szybko 
prowadzi do konfliktów. Co 
zrobić, aby czuć się ze sobą 
lepiej? Oto kilka propozycji:

zawrzyJcie przymierze
Jeśli jeszcze tego nie zrobi-

liście, usiądźcie w spokojnym 
miejscu, bez gwaru biegają-
cych dzieci dookoła i powiedz-
cie sobie parę słów na temat 
aktualnej sytuacji. „Czeka 
nas być może trudny okres, 
będziemy ze sobą niemalże 
non stop, więc obiecajmy so-
bie nawzajem, że zrobimy co 
w naszej mocy, aby to wspól-
nie przetrwać, dla dobra 
nas wszystkich”. Taka prosta 
obietnica dana sobie i drugiej 
osobie nie da o  sobie zapo-
mnieć w cięższych chwilach 
i  może znacznie ograniczyć 
konflikty. 

mówcie o swoicH 
potrzeBacH i emocJacH
Niemalże za każdym kon-

fliktem kryje się niezaspoko-
jona potrzeba i  idące za tym 
emocje. Problem w  tym, że 
nie zawsze potrafimy to od-
powiednio przekazać. Nie 
słuchamy również na tyle, 
aby faktycznie usłyszeć i zro-
zumieć. Weźmy chociażby 
pod lupę najczęstszą przyczy-
nę kłótni w związkach, czyli 
sprzątanie. „Znów tego nie 
zrobiłeś”, „nie pomagasz mi”, 
„nic nie robisz”, „przesadzasz, 
daj mi spokój”, „wszystko na 
mojej głowie”, moglibyśmy 
wyliczać bez końca te sfor-
mułowania, które nie przy-
noszą żadnego efektu oprócz 
wielkiego wybuchu. Po pierw-
sze, zamiast żądać od drugiej 
strony domyślania się, co ma 
zrobić, zwyczajnie warto po-
rozmawiać, czym dobrze by-
łoby się w danym dniu zająć 
i podzielić obowiązki. Można 
również z  góry powiedzieć 
o tym, na czym obojgu Wam 
zależy w tym cięższym czasie, 
co Was złości, co Wam prze-

szkadza w pracy zdalnej itd. 
Zamiast wyrzucać sobie róż-
ne niedociągnięcia, mówcie 
o tym, co czujecie, gdy partner 
robi lub nie robi danej rzeczy 
oraz wspólnie znajdźcie spo-
sób na rozwiązanie. 

umawiaJcie się Na raNDKi
To strasznie przykre, że pary 

randkują tylko na począt-
ku związku! Przynoszą one 
przecież tyle radości i poczu-
cia bliskości, odświeżają zwią-
zek, przypominają, co nam 
się podoba w drugiej osobie. 
W domu również można to ro-
bić. Umawiajcie się na wspól-
ne przygotowanie posiłków, 
zaplanujcie bardziej wyjątko-
wą kolację, obejrzyjcie coś do-
brego bez patrzenia w telefon. 
Miejcie chwile tylko dla siebie. 
Rozmawiajcie o swoich odczu-
ciach w tej całej sytuacji, o pla-
nach, marzeniach i rzeczach, 
które są dla Was ważne. Jeśli 
pracujecie w domu, planujcie 
przerwę na wspólną kawę. 
Śmiejcie się i  wygłupiajcie 
razem. Wymyślajcie wspólnie 
nowe zajęcia. Wyobraźnia tu 
nie zna granic. Będzie na co 
czekać w ciągu dnia! 

zaDBaJcie o własNą 
przestrzeń
Czas tylko dla siebie jest 

niebywale potrzebny do 
odetchnięcia. Jeśli pracuje-
cie z domu, możecie to robić 
w różnych pomieszczeniach. 
Ale przede wszystkim o przy-
jemności dla siebie tu chodzi. 
Wychodźcie do drugiego po-
koju poczytać, poćwiczyć, po-
medytować, wziąć samodziel-
nie dłuższą kąpiel, cokolwiek, 
co przynosi Wam radość i od-
poczynek. Nie zapominajcie 
także o rozmowach z przyja-
ciółmi i  rodziną. Zaowocuje 
to zupełnie innym nastawie-
niem po powrocie. Będzie też 
o czym pogadać. Warto rów-
nież pamiętać, aby dbać o sie-
bie tak samo, jak przed izola-
cją. Wylegiwanie się w łóżku 
przez połowę dnia i chodzenie 
w piżamach będzie tylko po-
tęgowało poczucie rezygna-
cji, zabierze energię i będzie 
sprzyjać niekoniecznie przy-
jemnym emocjom.

mieJcie w soBie wsparcie
Pandemia Covid -19 jest 

wyjątkowym czasem dla nas 
wszystkich. Każdy z  nas re-

aguje na różne sposoby. Tak 
właściwie dla wielu z nas jest 
to jedna wielka, emocjonal-
na huśtawka. Jednego dnia 
zapominamy o  wszystkim, 
drugiego czujemy ogromny 
poziom lęku, trzeciego jeste-
śmy zagubieni w sprzecznych 
informacjach. Nigdy wcześ-
niej nie zaleźliśmy się w  ta-
kiej sytuacji, więc sami siebie 
odkrywamy na nowo. Osoby, 
które na co dzień borykają 
się z różnymi emocjonalnymi 
kryzysami mogą mieć teraz 
jeszcze trudniej. Ewidentnie 
więc potrzebujemy wspar-
cia. Rozmawiajcie o  tym, co 
danego dnia czujecie, jakie 
macie przemyślenia. Dzięki 
temu poczujecie, że jesteście 
w tym razem. 

Co istotne, wiele osób radzi 
sobie z lękiem na swój sposób. 
Jeśli więc denerwuje Was to, 
że druga osoba 5 razy dzien-
nie odkaża wszystkie możliwe 
powierzchnie w domu, pomi-
mo tego, że z niego nie wycho-
dzicie, nie zapominajcie, że 
dzięki temu być może czuje 
się bezpieczniej. To, co nie 
ma sensu dla nas, dla kogoś 
może mieć ogromne znacze-

nie. Czasami lepiej spokojnie 
porozmawiać, zrozumieć i od-
puścić, niż mieć niepotrzebne 
pretensje. 

Każdy z nas radzi sobie te-
raz tak, jak potrafi. Bądźcie 
również czuli na to, jak dru-
ga strona reaguje na codzien-
ne wiadomości. Mogą one 
przynosić ogromną dawkę 
niepokoju, w związku z czym 
lepiej skupić się tylko na tych 
niezbędnych informacjach. 
Mimo wszystko dobrze być 
czujnym i  jeśli wyraźnie 
widać, że nasza bliska oso-
ba zupełnie sobie nie radzi 
i mimo środków ostrożności 
poziom jej lęku jest nie do 
opanowania, warto poroz-
mawiać o konsultacji ze spe-
cjalistą. 

Znaleźliśmy się obecnie 
w  niezwykłych okolicznoś-
ciach. Pamiętajmy jednak, 
że choć przebywanie ze sobą 
w  tak intensywnej formie 
bywa wyzwaniem, wciąż jest 
powodem do wdzięczności, 
że nie jesteśmy w tym sami. 
Nasz własny dom nie musi 
być miejscem izolacji, lecz 
bezpiecznego azylu.

Magdalena kowalska

Magdalena kowalska 
– psycholog specjalizująca się 
w psychologii klinicznej osób 
dorosłych. Swoje doświadcze-
nie zdobywała m.in. w Stowa-
rzyszeniu Polish Psychologists’ 
Association w Londynie, 
prowadząc konsultacje dla 
osób indywidualnych. Obecnie 
prowadzi Gabinet Wsparcia 
Psychologicznego w Iławie, 
do którego zaprasza osoby 
dorosłe oraz młodzież, oferując 
również konsultacje on-line. 
Swoje zamiłowanie do pisania 
oraz potrzebę promowania 
zdrowia psychicznego realizuje 
współpracując z portalem Psy-
chologia w Polsce oraz Zdrowa 
Głowa. Więcej informacji na: 
magdalenakowalska.co oraz 
www.facebook.com/magdako-
walskapsycholog/.

Jednego dnia 
zapominamy 
o wszystkim, 
drugiego czujemy 
ogromny poziom 
lęku, trzeciego 
jesteśmy zagubieni 
w sprzecznych 
informacjach. 
Nigdy wcześniej 
nie zaleźliśmy się 
w takiej sytuacji, 
więc sami siebie 
odkrywamy na 
nowo.
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Zachód 24.04

PRACA

NA budowę pracownika zatrud-
nię, 690-640-480

PRZYJMĘ pracownika na bu-
dowę, 698-505-929

ZATRUDNIE malarza, szpach-
larza, 668-032-959

ZATRUDNIĘ kierowcę kat.
C+E do przwozu żywca, trzo-
dy, przwozu ponadgabarytów 
tel.604-123-146.

ZATRUDNIĘ murarzy i pra-
cowników budowlanych, wy-
sokie wynagrodzenie tel.609-
293-996.

ZATRUDNIĘ pomocnika do 
pomocy hydraulikowi, okolice 
Ostródy, 512-664-221

ZATRUDNIĘ PRACOWNI-
KÓW BUDOWLANYCH i mu-
rarzy tel. 506-439-480

ZATRUDNIĘ pracowników w 
gospodarstwie rolnym. Miejsco-
wość Dąbrówka Mała okolicę 
Węgorzewa. Kontakt 513-180-
011

SPRZEDAM

DREWNO kominkowe, opa-
łowe, kostka sosnowa, kostka 
dębowa, transport, Ostróda, 
511-989-755

DREWNO opałowe sprzedam, 
różny gatunek, suche, cena do 
uzgodnienia 504-250-135

FIRMA DREWKO PL Ireneusz 
Kędzierski oferuje na sprzedaż 
meble ogrodowe, budy dla 
zwierząt oraz drewno opałowe i 
kominkowe. Biuro obsługi klien-
ta ul. Niepodległości 3, 12-120 
Dźwierzuty. , Tel: 696964566, 
666040544

ŁÓDŹ motorową kabinową, 
wagę zegarową 500kg, 604-
850-486

NML Sprzedam piłę wahadło-
wą do opału 740zł, odkurzacze 
bezworkowe od 160zł, rowery z 
Niemiec od 299zł, przyczepke 
do qada 930zł, kosiarki spalino-
we od 290zł, 509-347-713

OSTRÓDA, okna, grzejniki 
nowe- używane, 513-159-810, 
(89)642-02-82

SPRZEDAM działki budowlane 
przy trasie Działdowo- Ksieży 
Dwór, 604-962-164

SPRZEDAM PRZETRZĄSARKI, 
ZGRABIARKI DO SIANA JEDNO 
I DWU GWIAZDOWE, BECZKO-
WOZY. 608-279-110

TARTAK mieszczący się w 
Sterławkach Wielkich między 
Kętrzynem a Giżyckiem ma 
w sprzedaży brykiet o bardzo 
dobrej jakości „RUF” z drewna 
liściastego w promocyjnych ce-
nach. Tel. 721-303-744

WWW.DOMKIANGIELSKIE.
PL, 503-103-703

KUPIĘ

DREWNO, drzewo orzecha 
włoskiego kupię, 607-852-453

NML Punkt skupu ŚLIMA-
KA WINNICZKA, Gwiździny 
7/1, wymagany wymiar 3cm, 
skup od 20.04.2020r., od 
godz.8.00, , tel.793-202-893

SZKLANE kury (bomboniery); 
Szkło kolorowe z PRL (talerze) 
kupię, 607-852-453

NIERUCHOMOŚCI

!-KANCELARIA NIERUCHO-
MOŚCI GUTKOWSKI; od 
XXw. na Rynku Krajowym, 
SPRZEDAŻ-KUPNO-WYNA-
JEM, Iława-Niepodległości 
8, www.gutkowski-nierucho-
mosci.pl, tel./fax. 89/649-31-
19, 604-222-552

KUPIĘ dom lub mieszkanie, 
Morąg okolice lub gmina Mał-
dyty, 514-336-999

KUPIĘ mieszkanie, może być 
do remontu lub zadłużone, po-
mogę w spłacie długu, zapłacę 
2000zł za informację o takim 
mieszkaniu. 661-435-785

LUBAWA. Do wynajęcia pokój 
20m2 +łazienka, cw,co, od-
dzielne wejście z klatki schodo-
wej, 697-974-359

NML Mieszkanie do wynajęcia 
przy ul.Kopernika w Nowym 
Mieście Lubawskim 604-562-
972

NML Mieszkanie do wynajęcia 
w Nowym Mieście Lubawskim, 
pokój, kuchnia, łazienka, ogrze-
wanie+ miejsce parkingowe, 
512-429-679

NML Sprzedam działki budow-
lane przy ul.Rolnej w Nowym 
Mieście Lubawskim 604-562-
972

NML Sprzedam garaż 20m2 w 
Kurzętniku przy ul.Dworcowej, 
20.000zł, 511-412-660

NML Sprzedam mieszkanie 
62m2, 3 pokoje, pierwsze pię-
tro, Kurzętnik, możliwość za-
kupu garażu murowanego lub 
blaszanego, 190.000zł, 511-
412-660

WYDZIERŻAWIĘ grunty pod 
farmy PV czynsz 10tys/ha umo-
wa 25 lat kontkat 501-040-283

WYNAJMĘ mieszkanie w blo-
ku, Lubawa, 2pokoje, kuchnia, 
łazienka, balkon,piwnica, 663-
656-156

AUTO-MOTO

! Auta askup, 609-730-905

AUTOKASACJA, skup aut. 
506-270-521

KIA Rio, 2003r., 1.3 benzyna, 
kombi, metalik beż, 3690zł, 668-
291-831

NML Sprzedam Opel Astra II 
1.6+gaz sekwencja do 2022r., 
2003r., opłaty ważne, srebrny 
metalik, hatchback, bogate wy-
posażenie 512-733-950

NML Sprzedam opony letnie 
z alufelgami, rozmiar 15, stan 
bdb., 512-879-701

NML Sprzedam Renault Sce-
nic 1.6+gaz sekwencja, 2002r., 
pierwszy właściciel, garażowa-
ny, bogate wyposażenie, stan 
bdb., przegląd i OC ważne, 
608-772-635

NML Sprzedam Seat Ibiza 1.2 
2006/2007r., czarny, stan bdb., 
11.000zł do negocjacji 661-732-
575

NML Sprzedam Toyota Yaris 1.3 
silnik benzyna Hondy CBS500, 
2005r. 515-636-382

NML Sprzedam Toyotę Yaris 
1.3, 2003r., srebrna, klimatyza-
cja, 5-drzwi, OC i przegląd do 
IV 2021r., przebieg 163.000km, 
662-130-625

SKUP aut- atrakcyjne ceny! 
516-368-453

SKUP aut- całe, uszkodzone. 
Osobowe, dostawcze! 539-
318-188

USŁUGI

BUDOWA domów, budynków 
gospodarczych, łazienki, płyt-
kowanie, wykończnia i inne pra-
ce budowlane, 690-640-480

BUDOWA domów, hal, kurni-
ków, usługi ogólnobudowlane- 
docieplenia budynków, tynki, 
układanie kostki brukowej- fak-
tura VAT tel.506-439-480

FIRMA ogólnobudowlana- 
budowa domów, hal, garaży, 
kurników, tynki, posadzki, 
ogrodzenia, docieplenia, 
układanie kostki brukowej, 
kucie betonu tel.609-293-996.

GARAŻE blaszane, kojce,  
www.partnerstal.pl, 698-230-
205

OCIEPLANIE poddasza wełną 
mineralną, adaptacja, termoizo-
lacja, zabudowa płytą gipsowo-
-kartonową, 513-893-788

OCZYSZCZALNIE ścieków, 
szamba, sprzedaż, montaż. 
794-617-449

PRZEPROWADZKA- „absolut-
nie tanio”, noszenie. 504-124-
110

PRZEPROWADZKA- „absolut-
nie tanio, noszenie. 504-229-
798

TRANSPORT- „absolutnie ta-
nio”. 504-124-110

TRANSPORT, przeprowadzki, 
729-242-457

TYNKI maszynowe. 514-767-
572

USŁUGI DEKARSKO- BLA-
CHARSKIE Piotr Zawacki 888-
373-282

UTYLIZACJA, zdejmowanie az-
bestu. 514-767-572

WYKOŃCZENIA mieszkań- 
regipsy, stelaże metalowe, 
szpachlowanie, malowanie. 
Montaż drzwi i okien, ociepla-
nie domów, ocieplanie i wy-
kończenia poddaszy- szybko, 
solidnie i tanio tel.507-951-949.

RÓŻNE

PRACE remontowe, montaż 
drzwi i okien, 723-034-455

PRZYCZEPY kempingowe- 
sprzedaż/ wynajem, skup. 500-
280-810

PRZYJMĘ ziemię. Wygoda, 
508-103-854

SPRZEDAM drewno, opał, ko-
minek, 725-446-778,661-331-
566

ZWIERZĘTA

AMUR, sandacz, jesiotr, 
pstrąg, tołpyga, karp, karaś 
pospolity, lin, węgorz, złota 
orfa, sum, karaś kolorowy, 
materiał zarybieniowy- sprze-
dam tel.600-460-777.

ROLNICTWO

zwierzęta hodowlane

! F.H.U. skup i transport knu-
rów, macior, bydła- waga, fak-
tura, tel.721-040-072.

KOKOSZKI OKAZJA, szcze-
pione różnokolorowe, 16-20 
tygodniowe-sprzedam z do-
wozem na miejsce tel.505-

KURKI MŁODE ODCHOWA-
NE, szczepione, różnokolo-
rowe, dowóz GRATIS tel.791-
348-180

KURKI, koguty odchowa-
ne 7-mio tygodniowe oraz 
kaczko-gęsi, kaczki i perli-
ce. Zamawiać Długobór, tel. 
(55)244-31-58 (wieczorem), 
608-299-068.

KURY Młode Nioski, Od Ho-
dowcy, Szczepione, Dowóz, TA-
NIO, 502-031-298

KURY Młode Nioski, Od Ho-
dowcy, Szczepione, Dowóz, 
TANIO, 502-031-298

KURY Młode Nioski, Od Ho-
dowcy, Szczepione, Dowóz, TA-
NIO, 502-031-298

KURY Młode Nioski, Od Ho-
dowcy, Szczepione, Dowóz, 
TANIO, 502-031-298

NML Sprzedam króliki, 781-
037-074

PROSIĘTA sprzedam, 668-589-
545, 606-313-893

SPRZEDAM młode zielononóż-
ki, 669-352-829

SPRZEDAŻ kaczek do uboju i 
po uboju. Lubawa, ul.Toruńska 
1, 514-210-314

maszyny rolnicze

NML Sprzedam siewnik Pozna-
niak i opryskiwacz, 516-703-004

UŻYWANE CZĘŚCI URSUS-
-ZETOR silniki; skrzynie bie-
gów; tylne mosty; zwolnice; 
podnośniki; przednie napędy; 
bloki; głowice i inne; możliwość 
wysyłki ceny od 100zł. 601-598-
983

ciągniki

SPRZEDAM URSUS i przy-
czepę lub same dokumenty, 
698350754

produkty rolne

NML Sprzedam jęczmień oraz 
opony 14 cali z felgami do Re-
nault Kango, 691-822-908

NML Sprzedam pszenżyto, 
669-424-774

NML Sprzedam zboże, pszen-
żyto, 663-573-723

NML Sprzedam ziemniaki, 696-
851-833

OWIES siewny, ekologiczny 
sprzedam oraz przyczepę 4,5t., 
rozrzutnik 1-oś. na części, 512-
491-497

SPRZEDAM jęczmień, owies 
czyszczony, słoma żytnia bele 
sucha, 513-920-754

SPRZEDAM mieszankę jęcz-
mień z pszenicą; pszenżyto; 
kultywator z broną 5,5m, skła-
dany hydraulicznie, Fortschritt 
323, 503-077-180

SPRZEDAM obornik kurzy z 
dowozem, 607-218-775, 505-
957-391

SPRZEDAM:ZBOŻA paszowe. 
Tel.606-505-511

WARZYWA, owoce, rozsady 
warzyw, kwiaty ogrodowe i bal-
konowe sprzedam, Małe leźno 
1, Gospodarstwo Bożena i Zyg-
munt 056-493-55-87, 730-342-
637

ZIEMNIAKI skrobiowe, różne 
odmiany, 604-846-684

inne

DOPŁATY; Wypełnianie e-wnio-
sków; GPS; Plany nawożenia; 
Dojazdy, 662-860-456

NML Usługi siania kukurydzy, 
503-649-411

ORKA, uprawa, siew, 724-744-
684

SIEW kukurydzy, 724-744-684

SPRZEDAM:ZBIORNIK na 
mleko Westfalia, Japy, 550l., 
1998r., tel.509-993-768

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: ..................................
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t Z awansami, 
ale bez spadków?
PiłKA NOżNA|| Zakończyły się szeroko zakrojone konsultacje na temat „co 
dalej z sezonem 2019/2020 w warmińsko-mazurskim futbolu”. Pomysłów 
jest wiele, a decyzja w sprawie kontynuowania lub zakończenia 
obecnych rozgrywek ma zapaść do 11 maja.

S
ytuacja jest na tyle 
dynamiczna, że na 
chwilę obecną, tak 
naprawdę, ciężko jest 
przewidzieć, kiedy 

i  w jakim zakresie wrócimy 
do rozgrywek piłkarskich 
obecnego sezonu. W związku 
z  powyższym, przed podję-
ciem dalszych decyzji, chce-
my z Państwem skonsultować, 
co zrobić w obecnej sytuacji” 
— tak zaczynał się komunikat 
zamieszczony niemal miesiąc 
temu na oficjalnej stronie 
Warmińsko-Mazurskiego 
Związku Piłki Nożnej. Jak się 
okazało, środowisko piłkar-
skie w naszym województwie 
nie pozostało głuche na ten 
apel, podsuwając władzom 
WMZPN sporo podpowiedzi 
sugerujących, co zrobić z roz-
grywkami, które trzeba było 
zawiesić ze względu na pan-
demię koronawirusa.

„Pomysły były bardzo zróż-
nicowane: od anulowania 
całego sezonu, przez uzna-
nie obecnych tabel, po gra-
nie nawet do końca lipca. 
Różne było także podejście 
do awansów i  spadków: czy 
powinny być, czy nie. Każdy 
martwił się obecną sytuacją 
i  szukał takiego rozwiąza-
nia, żeby kluby jak najmniej 
ucierpiały. Oprócz pomysłów 
na rozgrywki, pisali Państwo 
również o  tym co słychać 
w  klubach, jak funkcjonują 
w tym trudnym czasie i z jaki-
mi problemami się zmagają. 
Za wszystkie wiadomości ser-
decznie dziękujemy!” — napi-
sał, już po zakończeniu całej 
akcji, Marek Łukiewski, pre-
zes WMZPN.

Parę dni temu uzbrojony 
w  pokonsultacyjną wiedzę 
zebraną na regionalnym po-
dwórku, prezes Łukiewski 
„stawił się” na wideokonferen-
cji z udziałem pozostałych sze-
fów wojewódzkich związków 
oraz prezesa PZPN Zbignie-
wa Bońka. Podczas spotkania 
zgodnie postanowiono, że 
wspólna decyzja o  kontynu-
owaniu bądź zakończeniu 
tego sezonu zostanie podjęta 
najpóźniej do 11 maja. To, czy 
i w jakiej formie udałoby się 
wznowić rozgrywki, zależy 
— oczywiście — od decyzji rzą-
dowych, bo przecież, póki co, 
nadal obowiązują w  Polsce: 
nakaz zamknięcia obiektów 
sportowych czy też zakazy 
zgromadzeń oraz organizacji 
imprez masowych...

Co jednak w sytuacji, gdy-
by nie udało się wznowić 
rozgrywek? —  Najbardziej 
prawdopodobnym roz-
wiązaniem będzie uznanie 
dotychczasowych tabel za 
końcowe —  przyznaje na 
związkowym portalu Marek 
Łukiewski. I dalej wyjaśnia: 
„W tej sytuacji, aby kluby jak 
najmniej ucierpiały, odbyłyby 
się awanse, ale nie doszłoby 
do spadków. Tak więc w se-
zonie 2020/21 w  poszcze-
gólnych ligach byłoby przej-
ściowo więcej drużyn. Wcale 
nie oznaczałoby to jednak 
grania także w  środy ( jest 
to niemożliwe na poziomie 
amatorskim i  półprofesjo-
nalnym, gdzie zawodnicy 
w  tygodniu pracują). Po 
prostu system rozgrywek 
zostałby tak zreformowany, 
aby utrzymać podobną licz-
bę kolejek. Na przykład przy 
powiększeniu ligi z 16 do 21 
zespołów, najpierw każdy za-
grałby z każdym (to daje 20 
kolejek, w tym 15 jesienią i 5 
wiosną), a potem nastąpiłby 
podział na grupy awansową 
i  spadkową (kolejne 10 ko-
lejek wiosną), czyli łącznie 
dałoby to te same 30 kolejek 
w sezonie, jak do tej pory”.

Jeśli chodzi o Wojewódzki 
Puchar Polski, to o ile ogólna 
sytuacja epidemiologiczna na 
to pozwoli, WMZPN postara 
się dokończyć rozgrywki se-
zonu 2019/20 na przełomie 
lipca i sierpnia. Przypomnij-
my: jeszcze we wrześniu wy-
łoniono ćwierćfinalistów 
WPP, a  zostali nimi Sokół 
Ostróda, Znicz Biała Piska, 

Kaczkan Huragan Morąg, 
Concordia Elbląg, Jeziorak 
Iława, Stomil II Olsztyn, 
Polonia Lidzbark Warmiński 
i Śniardwy Orzysz.

Na koniec przeanalizujmy 
pokrótce, kto skorzystałby 
na tym, gdyby sezon 2019/20 
faktycznie miał się zakończyć 
bez dogrywania reszty roz-
grywek.
* Fortuna I liga: awans – Pod-
beskidzie Bielsko-Biała, Warta 
Poznań; zostają w lidze (dziś 
miejsca spadkowe) – 16. Odra 
Opole, 17. Wigry Suwałki, 18. 
Chojniczanka Chojnice. Na 12. 
pozycji Stomil Olsztyn.
* II liga: awans – Widzew 
Łódź, Górnik Łęczna; zostają 
w lidze – 15. Skra Częstocho-
wa, 16. Stal Stalowa Wola, 
17. Legionovia Legionowo, 18. 
Gryf Wejherowo. Na 5. miejscu 
Olimpia Elbląg.
* III liga (grupa 1): awans 
– Sokół Ostróda; zostają w li-
dze – 16. Ruch Wysokie Mazo-
wieckie, 17. Polonia Warszawa, 
18. KS Wasilków. Inne nasze 
drużyny: 5. Znicz Biała Piska; 
7. Kaczkan Huragan Morąg; 9. 
Concordia Elbląg.
* forBeT IV liga: awans – GKS 
Wikielec (komplet 17 zwy-
cięstw!); zostają w lidze – 15. 
Tęcza Biskupiec, 16. Warmia 
Olsztyn.
* klasa okręgowa, grupa 
1: awans – Błękitni Pasym; 
zostają w lidze – 15. LKS 
Różnowo, 16. SKS Szczytno (0 
pkt w 17 meczach!); grupa 2: 
awans – Delfin Rybno; zostają 
w lidze – 15. Płomień Turznica, 
16. Fortuna Gągławki.

 pes
-P10620ilzi-A

Gdyby sezon 2019/20 faktycznie miał się zakończyć bez 
dogrywania reszty rozgrywek, to w IV lidze mistrzem był-
by GKS Wikielec (komplet 17 zwycięstw!). Zespół z gminy 
Iława wywalczyłby tym samym awans do III ligi
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mięDzyszKoLNy ośroDeK 
sportów woDNycH w iławie
Historia Międzyszkolnego 

Ośrodka Sportowego w  Iła-
wie sięga lat 50-tych ubie-
głego wieku. MOS jest dziś 
rozpoznawalnym miejscem 
rekreacji i  sportów wśród 
dzieci i  młodzieży powiatu 
iławskiego. Historia po-
wstania i  użytkowania tego 
obiektu dziś jest jednak zu-
pełnie zapomniana. Warto 
więc przybliżyć wszystkim 
zainteresowanym powojen-
ne dzieje sportu żeglarskie-
go, trochę faktów związanych 
z tym popularnym miejscem 
oraz przedstawić sylwetki 
tych osób, bez których idea 
żeglugi i  sportów wodnych 
na Jezioraku nie urosłaby do 
tego poziomu co dziś. 

Najwięcej instruktorów 
i nauczycieli żeglarstwa i tu-
rystyki wodnej było związa-
nych z działalnością edukacyj-
ną młodzieżowych ośrodków 
żeglarskich, między innymi 
tego w  Iławie. W  kolejnych 
wydaniach „Gazety Iławskiej” 
przedstawimy najciekawsze 
fakty z  historii powstania 
MOS w Iławie oraz unikato-
we zdjęcia od pierwszych lat 
jego funkcjonowania.

pierwsza częśĆ Historii 
mos iława
Międzyszkolny Ośrodek 

Sportów Wodnych – obecnie 
Międzyszkolny Ośrodek Spor-
towy w Iławie, powstał w 1958 
r. przy miejscowym Liceum 
Ogólnokształcącym im. Ste-
fana Żeromskiego w  Iławie 

(obecnie Zespół Szkół Ogól-
nokształcących im. Stefa-
na Żeromskiego w  Iławie). 
Sekcje żeglarskie utworzono 
również w  szkolnym Klubie 
Sportowym oraz Między-
szkolnym Klubie Sportowym 
„Orzeł”, a  także w  szkolnym 
kole Polskiego Towarzystwa 
Turystyczno-Krajoznawczego. 
Ośrodek przez lata nazywano 
różnie. W kronice, prowadzo-
nej przez uczniów, używano 
nazwy Szkolny Ośrodek 
Sportów Wodnych. W doku-
mentacji iławskiego Wydziału 
Oświaty placówka widniała 
jako Szkolny Ośrodek Spor-
towy. Miejscowy regionalista 
Hieronim Baczewski i prezes 
Zarządu Głównego Towa-
rzystwa Miłośników Ziemi 
Iławskiej używa nazwy Mię-
dzyszkolny Ośrodek Sportów 
Wodnych. I tak było w rzeczy-
wistości do roku 1975, kiedy 
został rozszerzony zakres 
działalności MOSW o sekcje 
lekkiej atletyki i koszykówki 
i dokonano zmiany nazwy na 
Międzyszkolny Ośrodek Spor-
towy w Iławie.

W każdym ze szkolnych 
ośrodków żeglarskich kluczo-
wą rolę w jego powstawaniu, 
a później budowie i rozwoju 
odgrywała najczęściej jedna 
osoba. Zwykle przez wiele lat. 
W trakcie działalności dołą-
czali do niej inni. Najczęściej 
byli to pasjonaci żeglarstwa, 
osoby o  społecznikowskim 
zacięciu, oddane dziełu wy-
chowania młodzieży przez 
wspólne uprawianie turystyki 
wodnej, żeglarstwa w formie 
popularnej, zasadzającej się 
przede wszystkim na wę-
drówkach i  krajoznawstwie, 
czy sportowej, służącej ry-
walizacji i wynikowi.

Taką osobą w historii iław-
skiego MOS-u był Antoni 
Gierszewski, nazywany „Pro-
fesorem”. Jego działalność 
na rzecz młodzieży była wy-
jątkowa. Inspirował młodych 
ludzi do uprawiania turystyki, 
organizował wycieczki, rejsy 
oraz spływy. Zainicjował też 
budowę przystani nad Jezio-
rakiem...

>>> W  sierpniu 1957 r. 
został nauczycielem wy-
chowania fizycznego we 
wspomnianym liceum oraz 
kierownikiem szkolnego 
internatu. Był także inspek-
torem kultury fizycznej i wy-
chowania na powiat iławski. 
Gierszewski, nazywany z sza-
cunkiem „Profesorem”, inspi-
rował młodzież liceum oraz 
internatu do uprawiania tu-

rystyki, organizując wyciecz-
ki krajoznawcze, a także rejsy 
oraz spływy żeglarskie i kaja-
kowe. Zainicjował budowę 
szkolnej przystani żeglarskiej 
nad Jeziorakiem, której od 
1958 r. był pierwszym kierow-
nikiem. Inicjatywa Gierszew-
skiego spotkała się wówczas 
z wielkim zainteresowaniem 
młodzieży, bowiem w latach 
50. żadna z sekcji rekreacyj-
nych i wyczynowych iławskich 
klubów nie miała profilu że-
glarskiego. Tymczasem wy-
jątkowo atrakcyjne położenie 
Iławy rozbudzało wyobraźnię 
miejscowej młodzieży, wycho-
wującej się od najmłodszych 
lat nad wodą i z racji wieku 
ciekawej życia oraz otwartej 
na nowości. W  tej sytuacji 
organizowanie działalności 
wodniackiej i żeglarskiej było 
łatwiejsze, zważywszy na atut 
lokalizacji Iławy, położonej 
nad Jeziorakiem, piątym co 
do wielkości jeziorem w Pol-
sce. 

Atrakcyjne dla działalności 
wodniackiej było sąsiedztwo 
kilku mniejszych jezior, sta-
nowiących wraz z kanałami 
atrakcyjny szlak wodny, któ-
rym z  centrum Iławy przez 
rzeki Iławkę i Drwęcę można 
dopłynąć do Wisły.

>>> Początek szkolnej flo-
cie dały dwie żaglówki typu 
BM, pozyskane z  przystani 
szkolnej Liceum Ogólno-
kształcącego w Morągu. Wy-
stąpiła o nie do Kuratorium 
Okręgu Szkolnego w Olszty-
nie dyrekcja Liceum Ogólno-
kształcącego w Iławie. Dwa 
namioty oraz koce zdobył 
osobiście Antoni Gierszew-
ski. Skromną bazę wzbo-
gaciły też cztery żaglówki 
typu BM i  siedem kajaków 
z Ośrodka Sportów Wodnych 
w Piszu. W 1958 r. zakupio-
no do ośrodka osiem nowych 
kajaków. Sprzęt przechowy-
wano w  szopie miejscowe-
go gospodarstwa rybnego, 
przystaniach gospodarstwa 

hodowli tuczu i PTTK oraz 
w baraku Ligi Przyjaciół Żoł-
nierza. Rozproszony dobytek 
utrudniał jego użytkowanie 
i konserwowanie. Sprzęt był 
narażony na oddziaływanie 
warunków atmosferycznych. 
To wymusiło starania o włas-
ną przystań. 

Dwie możliwe lokalizacje 
były nieco odległe od zabu-
dowań szkoły. Wyznaczono je 
przy tzw. „Politechnice”, czyli 
dawnym porcie, gdzie szko-
lili się kapitanowie żeglugi 
wielkiej oraz na przeciwle-
głym w stosunku do położe-
nia szkoły brzegu Jezioraka. 
Tego jednak terenu z powodu 
różnych trudności nie można 
było pozyskać. Ostatecznie 
na miejsce budowy przysta-
ni wyznaczono działkę nad 
brzegiem Jezioraka przy uli-
cy Chodkiewicza, położoną 
około 200 metrów od szkoły 
i internatu.

>>> W  1959 r. na wiosnę 
była już gotowa dokumen-

tacja ośrodka, ale brakowało 
funduszów na jego budowę. 
A kiedy już środki uzyskano, 
nie było wykonawcy. W 1960 
r. do realizacji inwesty-
cji przystąpiło Powiatowe 
Przedsiębiorstwo Budowni-
ctwa Terenowego w  Iławie. 
Powstały wykopy pod bu-
dynek, a prace prowadzono 
nieprzerwanie przez zimę, 
bo była łagodna. Na począt-
ku 1961 r. były gotowe mury, 
a we wrześniu oddano obiekt 
w stanie surowym do użytku. 
Budynek nie był wykończo-
ny wewnątrz, a  teren wokół 
niego był nierówny i  zanie-
czyszczony. Porządkowa-
niem obejścia zajmowała się 
młodzież. Pracowali nie tylko 
członkowie ośrodka, ale nie-
mal wszyscy uczniowie lice-
um. Chłopcy wozili taczkami 
piasek, a dziewczęta go roz-
grabiały. Zbierały też kamie-
nie, przydatne do wyrówny-
wania terenu. Na skarpę za 
budynkiem zwożono darń 

SPORT i hiSTORiA || 
DZięKi uPRZEJmOści 
mARKA SiwicKiEGO, 
AuTORA KSiążKi 
„PRZYSTANiE 
ciEPłYch wiATRów”, 
PRZEDSTAwimY 
hiSTORię miEJScA 
O wiElKim ZNAcZENiu 
DlA ROZwOJu 
TuRYSTYKi i SPORTów 
wODNYch w POwiEciE 
iłAwSKim. mOwA 
O bAZiE mOS-u PRZY 
ul. chODKiEwicZA 
w iłAwiE.

Lata sześćdziesiąte. Dziewczęta z Liceum Ogólnokształcą-
cego w Iławie podczas prac porządkowych na nowo wy-
budowanej przystani ośrodka szkolnego

Lata sześćdziesiąte. Młodzież iławskiego ogólniaka była 
na co dzień użytkownikiem łódek z żaglami, ale musiała 
też dbać o porządki w ośrodku

Sprzęt 
przechowywano 
w szopie 
miejscowego 
gospodarstwa 
rybnego, 
przystaniach 
gospodarstwa 
hodowli tuczu 
i PTTK oraz 
w baraku Ligi 
Przyjaciół Żołnierza. 
Rozproszony 
dobytek utrudniał 
jego użytkowanie 
i konserwowanie. 
Sprzęt był narażony 
na oddziaływanie 
warunków 
atmosferycznych. To 
wymusiło starania 
o własną przystań. 

Antoni Gierszewski, po-
mysłodawca i organizator 
budowy przystani szkolnej 
w Iławie

Artykuł z gazety „Głos 
Olsztyński”
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i  układano z  niej trawnik. 
Powstało ogrodzenie oraz 
betonowe nabrzeże. 

Prace ciągnęły się do późnej 
jesieni. W 1962 r. ukończono 
budowę i obiekt z zagospoda-
rowanym nabrzeżem i pomo-
stami oddano oficjalnie do 
użytku. Wartość prac wykona-
nych przez młodzież szacowa-
no na 100 tys. złotych. Kura-
torium przeznaczyło na ten cel 
300 tys. złotych. Nowoczes-
ność ośrodka i  jego znacze-
nie jako miejsca wypoczynku 
i prowadzenia zajęć w sportach 
wodnych chwaliła lokalna pra-
sa. Wyróżniała też Antoniego 
Gierszewskiego jako inicjatora 
przedsięwzięcia i  aktywnego 
działacza szkolnego Związku 
Sportowego w Iławie.

W „Głosie Olsztyńskim” 
pisano: (...) „Z inicjatywy 
działacza Szkolnego Związ-
ku Sportowego Antoniego 
Gierszewskiego z  Iławy bu-
duje się tam ośrodek spor-
tów wodnych. Po kilku latach 

starań o kredyty w roku bieżą-
cym ośrodek został ukończo-
ny. W ten sposób wspólnym 
wysiłkiem powstał piękny, 
nowoczesny ośrodek wod-
ny. Służy on do wypoczynku 
i prowadzenia zajęć związa-
nych ze sportami wodnymi.”

Opracowała: joanna Babecka, powiat-

-ilawski.pl (Życie Powiatu iławskiego)

O AUTORze
Marek Siwicki, doktor nauk 
humanistycznych, dzienni-
karz i starszy wykładowca na 
Uniwersytecie Warmińsko-
-Mazurskim w Olsztynie oraz 
Akademii Pedagogiki Specjal-
nej im. Marii Grzegorzewskiej 
w Warszawie. Absolwent 
Wydziału Dziennikarstwa 
i Nauk Politycznych Uniwersy-
tetu Warszawskiego i Wyższej 
Szkoły Wychowania Fizycz-
nego w Gdańsku. Interesuje 
się zagadnieniami praktyki 
i etyki w mediach, pedago-
giką medialną oraz dziejami 
i edukacyjnymi aspektami 
kultury fizycznej, a żeglarstwa 
w szczególności. Pracował 
w „Gazecie Olsztyńskiej”, a od 
początku lat dziewięćdziesią-
tych był redaktorem i dzien-
nikarzem „Gazety Wyborczej” 
w Olsztynie. W TVP1 prowadził 
programy publicystyczne 
„Rondo” oraz „Stop”. W Ra-
diu Zet był korespondentem 
z Olsztyna, zaś w Radiu 
Olsztyn redagował i prowadził 
autorską audycję „Popołudnie 
ze sportem”, mając także 
stały felieton w audycji „Magiel 
polityczny”. Publikował w mie-
sięczniku Press. W trakcie pra-
cy w mediach interesował się 
głównie tematyką społeczną 
oraz sportową. Napisał książkę 
„Czarodziej wiatru”, składająca 
się z kilkunastu wywiadów 
z Karolem Jabłońskim, jednym 
z najlepszych sterników 
świata. Krainę Wielkich Jezior 
Mazurskich przemierza, kiedy 
tylko może i na czym się da, by 
latem z wody, a zimą z boje-
ra patrzeć na dobrze znane 
zakątki. Z równą pasją wędruje 
też po Tatrach – najchętniej 
szlakami generała Mariusza 
Zaruskiego.

W
zorem lat po-
przednich chce-
my najlepszych 
z a w o d n i k ó w 
u h o n o r o w a ć 

pucharami i  nagrodami. 
Kiedy? Sytuacja związana 
z  rozprzestrzenianiem się 
koronawirusa jest na tyle 
dynamiczna, że nie jeste-
śmy w  stanie odpowiedzieć 
na to pytanie — mówi Wło-
dzimierz Siudziński, sędzia 
główny ILTS.

>>> Na początek statystyki: 
w rozgrywkach sklasyfikowa-
nych zostało 77 zawodników 
(61 dorosłych oraz 16 dzieci), 
najwięcej w  turnieju brało 
udział 30 osób, a  najmniej 
19. W ILTS, oprócz iławian, 
grały zawodniczki i  zawod-
nicy z  takich miejscowości 
jak Ostróda, Lubawa, Nowe 
Miasto Lubawskie, Gierz-
wałd, Susz, Brodnica, Łasin 
a nawet Kraków. Gościliśmy 
również jednego zawodnika 
z Wielkiej Brytanii.

ILTS była organizowana 
przez Iławskie Centrum 
Sportu, Turystyki i Rekrea-
cji oraz przez sekcję tenisa 
stołowego działającą w  ITS 
Jeziorak Iława. Zawody od-
bywały się w  sali sportowej 
przy ul. Asnyka 3B. —  At-
mosfera jak i  zawody prze-
biegały w  duchu sportowej 
rywalizacji. Pojedynki nie-
jednokrotnie kończyły się 
wynikami 3:2, zagrania pre-
zentowane przez zawodni-
ków były na bardzo wysokim 
poziomie. Pokazuje to, że nie 
trzeba jeździć do Ostródy 
czy do Działdowa aby zo-
baczyć piękną grę –  mamy 
to u  nas, w  Iławie —  mówi 
Włodzimierz Siudziński. 
Ostatecznie pierwsze miej-
sce w  klasyfikacji końcowej 
zajął iławianin Michał Gostół 
(poprzednie mistrzostwo Iła-
wy wywalczył Adrian Przy-
była), a na podium znaleźli 
się także Paweł Deska oraz 
Artur Jagieła.

>>> Tym razem ILTS miała 
mocno charytatywny charak-
ter. Mówi Włodzimierz Siu-
dziński.

— Cieszy nas fakt, że tak 
licznie tenisiści z Iławy i oko-
licznych miejscowości przy-
jeżdżali do nas i brali udział 
w rozgrywkach. Cel również 
był szczytny, ponieważ grali-
śmy dla Jakuba Biegajskiego. 
Rozgrywki organizowaliśmy 

pod hasłem „Nie masz stów-
ki? Daj od serca jakieś zło-
tówki!”. Razem z prezes To-
warzystwa Przyjaciół Dzieci 
ustaliliśmy, że w  sezonie 
2019/2020 zagramy dla Ja-
kuba Biegajskiego. Każda 
złotówka od opłaty upraw-
niającej do udziału w  roz-
grywkach była przeznaczona 
dla Jakuba, ponadto każdy 
uczestnik mógł wrzucić do-
browolnie wybraną kwotę do 
puszki. Z  pierwszej zbiórki 
zebraliśmy 681 zł, z drugiej 
zbiórki 361 zł, natomiast ze 
„złotówek” zebraliśmy 629 
zł. Po podsumowaniu wszyst-
kich zbiórek okazało się, że 
zebraliśmy 1671 zł. Kwota 
zostanie przelana na konto 
TPD w celu pokrycia leczenia 
i rehabilitacji Jakuba Biegaj-
skiego. Chciałbym podzięko-
wać wszystkim uczestnikom 
oraz gościom za okazane 
serce i hojność. Osobne po-
dziękowała składam na ręce 
Rafała Brzóski i firmy Patrz, 
którzy zawsze bezinteresow-
nie i od ręki pomagają nam 
w wykonaniu plakatów oraz 
ulotek. Do zobaczenia w se-
zonie 2020/2021! — dodaje 
sędzia główny.

>>> Zgodnie z regulaminem, 
przy tworzeniu klasyfikacji 
końcowej każdemu zawodniko-
wi odejmowano punkty z dwóch 
jego najsłabszych turniejów 

(w tym również nieobecności). 
Ostateczna klasyfikacja ILTS 
w sezonie 2019/2020 wygląda 
następująco:
1 Michał Gostół  447
2 Paweł Deska  431
3 Artur Jagieła  425
4 Magda Surdykowska  390
5 Piotr Ferenc  384
6 Rafał Klimecki  363
7 Roman Góralski  331
8 Andrzej Guzowski  316
9 Emilia Włodarska  300
10 Michał Surdykowski  289
11 Wojciech Gutkowski  257
12 Artur Lubnau  241
13 Tadeusz Lęga  193
14 Andrzej Szałkowski  183
15 Wiesław Pisarski 181
16 Arek Lęga  159
17 Krzysztof Samoliński  128
18 Szymon Borkowski  114
19 Edward Jaworski  113
20 Robert Nadrowski  105
21 Ryszard Boodhram  100
22 Grzegorz Zentarski  86
23 Michał Wrzosek  85
24 Gabriela Grzywacz  83
25 Jan Góralski  81
26 Tomasz Rentkowski  80
27 Piotr Kiełkowski  79
28 Mateusz Ruczyński  78
29 Agnieszka Treder  68
30 Henryk Tadejewski  67
31 Łukasz Broża  66
32 Marcin Bąk  66
33 Zygmunt Fleszar  53
34 Piotr Olstowski  52
35 Małgorzata Wawrowska  51
36 Hubert Węgorzewski  48
37 Anna Góralska  48

38 Antoni Biełuszko  43
39 Andrzej Ciemiecki  42
40 Władysław Maryn  42
41 Marcin Wiśniewski  40
42 Miłosz Okruciński  40
43 Tomasz Talpa  38
44 Piotr Dobrzański  38
45 Robert Zdrojewski  31
46 Radek Sidorowicz  27
47 Marcel Słociński  25
48 Tomasz Golder  24
49 Karol Miąskowski  23
50 Jacek Zawacki  23
51 Arek Markowski  23
52 Włodek Kocieniewski  21
53 Kuba Klonowski  21
54 Jakub Olstowski  18
55 Jakub Kacprzak  17
56 Krystian Gorczyc  17
57 Maciej Migdał  15
58 Michał Sargalski  14
59 Tomasz Moczadło  13
60 Roman Bojanowski  12
61 Robert Smoleński  11
62 Tomasz Klepacki  10
63 Stanisław Wiśniewski  10
64 Przemysław Kotewicz  10
65 Agata Wrzosek  9
66 Ryszard Wożniak  8
67 Marek Prusinowski  8
68 Adam Świdziński  8
69 Leszek Świst  7
70 Piotr Strychalski  7
71 Wojtek Klonowski  6
72 Krzysztof Fafiński  5
73 Michał Mówiński  4
74 Patrycja Golder  4
75 Wojciech Migdał  4
76 Igor Goliński  2
77 Zofia Kamińska 1

Mateusz Partyga

Wyjątkowo 
atrakcyjne 
położenie Iławy 
rozbudzało 
wyobraźnię 
miejscowej 
młodzieży, 
wychowującej się 
od najmłodszych 
lat nad wodą i z 
racji wieku ciekawej 
życia oraz otwartej 
na nowości. 
W tej sytuacji 
organizowanie 
działalności 
wodniackiej 
i żeglarskiej 
było łatwiejsze, 
zważywszy na atut 
lokalizacji Iławy, 
położonej nad 
Jeziorakiem.

Gostół mistrzem Iławy
TENiS STOłOwY|| iławska liga Tenisa Stołowego, z przyczyn niezależnych od organizatora, 
zakończyła swoje rozgrywki w sezonie 2019/20 szybciej niż planowano.

Mistrzem Iławskiej Ligi Tenisa Stołowego w (skróconym) sezonie 2019/20 został Michał Gostół
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powoli odzyskujemy biegową wolność
PRZEwODNiK PO biEGANiu|| bieganie jest jak lekarstwo, zastępuje wiele terapii. Nagłe odstawienie przepisanego sobie wysiłku to jak 
odstawienie leku ze wszystkimi konsekwencjami dla organizmu. mamy teraz problem z realizacją tej recepty. 

N
ie prze widziano 
tarczy ochronnej 
dla biegaczy. Wiem, 
nie jest to proste. 
W lukach rozporzą-

dzeń zmieści się wiele praw-
nych wątpliwości innych. 
Myślę jednak, że kilometry 
w  samotnym bieganiu mo-
głoby być możliwe dla nas 
bez groźby kary, a  za błędy 
każdy ponosi odpowiedzial-
ność sam.

Na pewno wrócimy z  ra-
dością na biegowe ścieżki, 
kiedy będzie taka możli-
wość. Jednak przez wiele ty-
godni samotność w treningu 
będzie truchtała obok nas. 

Powroty muszą być roz-
ważne, bez szaleńczych go-
nitw w odzyskiwanej swobo-
dzie, które mogę przynieść 
więcej szkody niż pożytku. 
Nagłe zwiększenie obciążeń 
osłabia odporność, podobnie 
jak jej zaniechanie. Wbiegaj-
my się w tlenowych spokoj-
nych kilometrach przez dwa 
tygodnie, zwiększając stop-
niowo akcenty wg potrzeb. 
Zwróćmy szczególną uwagę 
na regenerację w stopniowo 
odzyskiwanej biegowej wol-
ności.

Szok, którego doznaliśmy 
na skutek koniecznych ogra-
niczeń, odczuliśmy nie tyl-
ko w fizycznym, ale również 
psychicznym niedostatku. 
Mniejsza odporność orga-
nizmu po zaprzestaniu ak-
tywności fizycznej wynika 
ze zmniejszającej się liczby 
limfocytów, która wg leka-
rzy występuje już po dwóch 
tygodniach. Wzrastający 
na skutek braku treningu 
poziom cukru ma związek 
z niezagospodarowanym gli-
kogenem wytwarzanym na 
sportowe potrzeby. Trenin-
gowe zasoby energetyczne 
muszą się gdzieś przemieś-
cić. Zmiany i  ich tempo są 
oczywiście zależne od tego, 
na jakim poziomie wytreno-
wania jesteśmy.

Wszystko, co zrobiliśmy 
dla poprawy sprawności 
poprzez sportowe zmagania 
doprowadziło do przebudo-
wy strukturalnej organi-
zmu. Metabolizm po latach 
wysiłku został przestawio-
ny na tryb pracy aktywnej. 
Jest jak doskonale pracujące 
przedsiębiorstwo ze wszyst-
kimi komórkami kontroli 
i dostaw surowców. Produ-

kuje towar poszukiwany na 
zdrowotnym rynku. Efekty 
zatrzymania tego procesu 
niosą nieprzewidywalne 
skutki dla organizmu, mo-
gące zniweczyć miesiące 
i lata budowania sprawności. 
Prawo podaży i popytu ste-
rowane koniecznymi ograni-
czeniami rozmontuje system 
naczyń połączonych.

Nie sprzedając swojej ak-
tywności, magazynujemy 
nadmiary energii w postaci 
tkanki tłuszczowej. Spowol-
nienie mechanizmu meta-
bolicznych przemian doło-
ży nam nadwagę, pomimo 
dietetycznych ograniczeń. 
Po tygodniu zaprzestania 
aktywności sportowej orga-
nizm zaczyna magazynować 
większe ilości wody, a  ko-
mórki mięśniowe ulegając 
zmniejszeniu, spowalniają 
spalanie tłuszczu. 

Mięśnie bez regularnego 
uprawiania sportu szybko 
tracą siłowe wskaźniki. Wy-
pracowane napięcie w utrzy-
maniu tonusu po tygodniu 
daje negatywne sygnały. Po 
trzech następnych widocz-
nie ubywa masa mięśniowa. 
Zarysowuje się tłuszczowa 

oponka. Zaniechanie i  spa-
dek aktywności fizycznej to 
nawet trzykrotne zmniejsze-
nie przemiany materii, która 
z  latami życia i  tak spowal-
nia. Według naukowców, 
wzrasta ryzyko predyspozy-

cji genetycznych do różnych 
chorób. Utrata wydolności 
organizmu po miesiącu 
może sięgnąć nawet dzie-
sięciu procent. Szybciej się 
męczymy, łapiemy zadyszkę. 
Słabniemy na skutek zanika-
jącego rozszerzenia naczyń 
krwionośnych i  zmniejsza-
nia się bioenergetycznych 
wewnątrzkomórkowych re-
akcji. 

Wydajność kardio, która 
doskonale wpływa na wy-
dolność serca i zwiększa po-
jemność płuc traci powoli 
swoje wpływy. Wypracowa-
ne w treningu zabezpiecze-
nie w postaci spowolnienia 
rytmu serca z przedsionkową 
sprawnością, unormowaną 
wartością ciśnienia, para-
metrów glukozy, czy cho-
lesterolu mogą zanotować 
nieoczekiwaną hossę. Plusy 
korzyści ogólnozdrowotnych 
to wystarczający powód do 
tego, aby całkowicie nie re-
zygnować w obecnej sytuacji 
z przyzwyczajeń do biegania. 
W miarę możliwości utrzy-
mujmy poziom wysiłku. 
Zmieńmy rodzaj i  akcenty 
na takie, który pozwolą za-
chować status quo. Zasada, 

która obowiązuje, to dwa 
treningi na poziomie dłuż-
szej spokojnej aktywności 
tlenowej przez minimum 
pół godziny, plus sprawnoś-
ciowe dodatki. Więcej to już 
obszar postępu w kontrolo-
wanych obciążeniach zakre-
sowych.

Spadek formy to nie je-
dyny sygnał odbierany na 
skutek zatrzymania profilu 
zmęczenia. Frustracja na 
skutek jej utraty, przyrost 
masy ciała i  konieczności 
redukcji stresu fundowane-
go nam przez różne sytuacje 
dnia codziennego, kumulują 
się. Nieregulowana dostawa 
endorfinowych równoważni-
ków może się odbić na na-
szych emocjach, zależnych 
od indywidualnego profilu 
predyspozycji psychicznych. 
Niedotleniony mózg zaczyna 
nam fundować zauważalne 
niespodzianki w  koncen-
tracji i  bystrości działania. 
Zaniechanie treningowej 
potrzeby z różnych przyczyn 
zawsze prowadzi do słab-
szych regulacji obronnych 
w  postaci funkcjonowania 
narządów wewnętrznych. 
Mniejsze dokrwienie wpły-

wa na ich pracę. Zmienia się 
wygląd naszej skóry. Regu-
larność fizycznych doznań 
wspomaga zwalczanie wol-
nych rodników. Obciążenia 
wydolnościowe równoważą 
ciśnienie krwi. Wzmacniając 
serce, chronią jego spraw-
ny rytm.

Z a l e c e n i e  „ Z o s t a ń 
W  Domu” dla biegaczy 
jest trudne do akceptacji. 
Kombinujemy zachowu-
jąc zasady bezpieczne dla 
siebie i  innych. Ratujemy 
swoje przyzwyczajenia, aby 
nie tylko nie stracić formy. 
Trenujemy, aby zachować 
zdrowie, które przez lata wy-
pracowaliśmy. Uzależnienie 
organizmu od wysiłku jest 
trudne do odstawienia bez 
konsekwencji zdrowotnych. 
Po tysiącach kilometrów i la-
tach w otwartej przestrzeni 
wysiłku tlenowego, nagłe za-
trzymanie się powoduje, że 
możemy otrzymać uderzenia 
z  różnych stron. Dotyczy to 
dziesiątek tysięcy ludzi. 

„Sport Medycyną Ju-
tra”, takie hasło widziałem 
w gdańskiej Akademii Me-
dycznej. Zapamiętajmy je. 

Paweł Hofman, trener lekkiej atletyki

Zalecenie „Zostań 
W Domu” dla 
biegaczy jest trudne 
do akceptacji. 
Kombinujemy 
zachowując zasady 
bezpieczne dla 
siebie i innych. 
Ratujemy swoje 
przyzwyczajenia, 
aby nie tylko nie 
stracić formy. 
Trenujemy, aby 
zachować zdrowie, 
które przez lata 
wypracowaliśmy. 

Powroty muszą 
być rozważne, bez 
szaleńczych gonitw 
w odzyskiwanej 
swobodzie, które 
mogę przynieść 
więcej szkody niż 
pożytku. Nagłe 
zwiększenie 
obciążeń osłabia 
odporność, 
podobnie jak jej 
zaniechanie.

Wielu biegaczy (także tych młodych) marzy już o założeniu butów i ruszeniu w trasę
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Jeziorak vs. KS Koronawirus 
PiłKA NOżNA|| Jeziorak iława, podobnie jak wiele klubów sportowych, cierpi z powodu pandemii koronawirsua. cierpi zwłaszcza budżet klubu z ul. Sienkiewicza 
— sponsorzy, co nie dziwi, muszą myśleć o ratowaniu własnego biznesu, a pieniądze na sport są teraz u nich na ostatnim miejscu w dziale wydatki.

D
latego też klub spor-
towy, który w  tym 
roku obchodzi 75-le-
cie istnienia (czy doj-
dzie do jakichkolwiek 

uroczystości? bardzo wątpliwe) 
postanowił zgłosić się do ogól-
nopolskiej akcji. Więcej na jej 
temat na stronie www.ksko-
ronawirus.pl. Tu także można 
dokonywać zgłaszania swoich 
klubów do wirtualnej rywaliza-
cji z KS Koronawirus. A poniżej 
publikujemy treść komunikatu 
zamieszczonego na stronie je-
ziorakilawa.pl.

„Pandemia COVID-19 Ko-
ronawirusa sprawia, że nasze 
normalne ustabilizowane ży-
cie zostało mocno zachwiane, 
a zdrowie zagrożone. Groźna 
choroba sprawia, że nie od-
bywają się żadne mecze, wy-
darzenia sportowe i kultural-
ne. Odbija się to również na 
gospodarce, która niezwykle 
cierpi przez obecną sytuację. 
Przez to nasi sponsorzy zna-
leźli się w bardzo ciężkiej sytu-
acji, która także odbija się na 
Jezioraku. Jak kiedyś powie-
dział Krzysztof Kononowicz 
„nie będzie niczego” – te słowa 
zaczynają się spełniać. Jednak 
w najbliższym czasie iławianie 
rozegrają mecz, a dochód z bile-
tów wesprze klub i służbę zdro-
wia. Naszym rywalem będzie 
Klub Sportowy Koronawirus, 
który przybył do nas w  celu 
zniszczenia polskiego futbolu.

Koronawirus i  zagrożenie 
z nim związane sprawia, że na-
sze dotychczasowe życie uległo 
brutalnej zmianie. Wątpliwym 
jest też to, że ruszą rozgrywki 
forBET IV ligi, a  także grup 
młodzieżowych. Pandemia 
wywołała także kryzys, który 
odbija się bardzo dotkliwie na 
gospodarce, w tym na firmach, 
które wspierają kluby sportowe 
– między innymi Jeziorak Iła-
wa. Miał być to radosny rok 

obchodów 75-lecia klubu, ale 
następne miesiące będą jednak 
walką o  jego niezadłużenie. 
Wszystkie kluby sportowe wal-
czą z tym samym problemem. 

Wychodzimy jednak z  pro-
pozycją dla naszych kibiców. 
Od teraz rywalizować będzie-
my w wirtualnym boju z K.S. 
Koronawirus! Klub Sportowy 
Koronawirus jest wirtualnym 
przeciwnikiem, który przybył 
do naszego kraju na wyjątkowe 

piłkarskie „tournée” z zamia-
rem uśmiercenia polskiego 
futbolu. Możemy dać szansę 
Jeziorakowi na przetrwanie 
rozgrywając wirtualny mecz 
z tym niecodziennym rywalem. 
Dołączając do projektu może-
my w łatwy sposób rozpocząć 
sprzedaż biletów na ten wirtu-
alny pojedynek, zasilając w ten 
sposób kasę klubu oraz wspie-
rając polską służbę zdrowia 
w walce z epidemią.

Od teraz mogą państwo za-
kupić bilet na wirtualny mecz 
pomiędzy Jeziorakiem Iława, 
a równie wirtualnym Klubem 
Sportowym Koronawirus. 
Kupując bilet wspieramy klub 
w tej trudnej sytuacji na sku-
tek pandemii, tak aby mógł on 
dalej funkcjonować gdy zagro-
żenie zostanie zażegnane. Cena 
wirtualnego biletu wynosi 20 
złotych. 10% z całej zebranej 
kwoty zostanie przekazane na 

wsparcie polskiej służby zdro-
wia walczącej z  koronawiru-
sem, a kolejne 10% z tej kwoty 
zostanie przeznaczone na po-
krycie kosztów organizatora. 
Bilet można nabyć w  formie 
drukowanej lub elektronicznej. 
Klub otrzyma za każdy bilet 
kwotę 16. złotych. Zakupiony 
bilet będzie można wykorzy-
stać na jednym z  dowolnych 
meczów piłkarzy Jezioraka 
do końca czerwca 2021. Bilet 
można zakupić tu: https://
www.kskoronawirus.pl/index.
php/kupuj-bilety/warminsko-
-mazurskie/vs-jeziorak-ilawa.

>>> Projekt Klub Sportowy 
Koronawirus to platforma 
sprzedaży biletów na wirtual-
ny pojedynek. Platforma dedy-
kowana jest klubom i szkółkom 
piłkarskim, które niezależnie 
od skali swojej działalności 
i poziomu rozgrywkowego chcą 
szybko rozpocząć sprzedaż bi-
letów i zasilić w ten sposób swój 
budżet nadszarpnięty kryzy-
sem związanym z epidemią ko-
ronawirusa. 10% ze sprzedaży 
wszystkich biletów w ramach 
projektu zostanie przekazane 
na wsparcie polskiej służby 
zdrowia walczącej z epidemią. 
Projekt stanowi zatem świetną 
okazję do integracji polskie-
go środowiska piłkarskiego 
w  walce ze wspólnym prze-
ciwnikiem. Karol Synowiec/
jeziorakilawa.pl”.

Mateusz Partyga

Bieganie jest jak narkotyk. ciężko bez niego wytrzymać
biEGi || Jakiekolwiek rozgrywki i zawody sportowe są odwołane. ma to oczywiście związek z pandemią koronawirusa.

Kibice, którzy sport oglą-
dali w  telewizji, męczą 
się teraz niemiłosiernie 

— takiej pustki nie było ni-
gdy. A  co mają dopiero po-
wiedzieć czynni sportowcy?...

Tu już nawet nie chodzi 
o zawody, mecze, rozgrywki, 
mityngi itp. Rzecz w tym, że 
wobec obostrzeń, zakazów, 
ograniczeń związanych z pan-
demią koronawirusa jeszcze 
w  kwietniu (do 19.04) nie 
można było nawet przepro-
wadzić zwykłego treningu 
na świeżym powietrzu. Swo-
je sposoby na radzenie sobie 
z tą sytuacją podawał w jed-
nym z  ostatnich odcinków 
„Przewodnika po bieganiu” 

trener lekkiej atletyki, iła-
wianin Paweł Hofman (arty-
kuł dostępny jest na naszym 
portalu ilawa.wm.pl). A  jak 
trudno było wytrzymać bez 
treningu na zewnątrz? O to 
zapytaliśmy biegacza Mar-
ka Pruchniewskiego (lat 50) 
z Lubawy.

— Ten kto biega ten wie, że 
bieganie jest jak narkotyk. To 
może trochę porównanie na 
wyrost, ale oddaje rzeczywi-
stość. Gdy zaczyna brakować 
wysiłku, człowiek robi się 
osowiały, nie potrafi znaleźć 
sobie miejsca nawet we włas-
nym domu. Dlatego współ-
czuję wszystkim biegaczkom 
i biegaczom, którzy byli za-

mknięci w czterech ścianach 
i nie mogli wyjść na normalny 
trening. Tym samym współ-
czuję też samemu sobie, bo 
bardzo się męczę w czasie tej 
pandemii. Mój normalny ty-
dzień wyglądał w ten sposób, 
że oprócz indywidualnych 
przebieżek w  środy miałem 
treningi z  moją grupą Lu-
bawa Kocha Biegać, a w so-
boty jeździłem do Iławy na 
cykliczny parkrun, którego 
klimat uwielbiam i  bardzo 
lubię tam startować. Nieste-
ty, wszystkie zawody sporto-
we, w tym także biegowe, są 
odwołane. 

Można było zaryzykować 
i pobiec na trening w teren, 

jednak wówczas ryzykujemy... 
interwencją policji. Już się 
dowiadywałem u znajomego 
funkcjonariusza, który mi 
powiedział, że tak to właśnie 
mogłoby wyglądać; mogłoby 
się skończyć na mandacie 
lub pouczeniu. Musiał więc 
mi wystarczyć mały trening 
siłowy w  domu, z  hantlami 
w dłoni. Na szczęście jestem 
listonoszem więc codziennie 
pokonuje ok. 12 kilometrów. 
Takie trasy musiały mi wy-
starczyć.  

A jak to się stało, że zaczą-
łem biegać? Miałem wypa-
dek samochodowy, po któ-
rym dość długo dochodziłem 
do siebie i  w związku z  tym 

wszelka aktywność fizyczna 
nie wchodziła w grę. Mocno 
przybrałem na wadze. Przed 
osiemnastymi urodzinami 
mojej córki przymierzałem 
koszule na imprezę. Przy-
mierzyłem ich z dwadzieścia, 
wszystkie były za małe. Dla-
tego postanowiłem coś z tym 
zrobić. Mieszkam blisko sta-
dionu w Lubawie i to właśnie 
tam, początkowo po cichu 
i w skryciu, zacząłem biegać. 
Później już bardziej oficjal-
nie i  niezmiernie się cieszę, 
że podjąłem taką decyzję. To 
bardzo ważna część mojego 
życia, dzięki temu czuję, że 
żyję właśnie!

Mateusz Partyga

Gdy zaczyna brakować 
wysiłku, człowiek robi 
się osowiały, nie potra-
fi znaleźć sobie miejsca 
nawet we własnym domu 
— zauważa Marek Pruch-
niewski, biegacz z Lubawy

Tak wyglądają bilety na wirtualny pojedynek Jeziorak vs. KS Koronawirus – ich ilość jest nieograniczona
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przerwany piękny sen debiutanta
FuTSAl|| Na drugim miejscu w klasyfikacji polskiej ekstraklasy są zawodnicy lubawskiego constractu. To bardzo wysokie miejsce, biorąc pod 
uwagę fakt, że zespół jest absolutnym beniaminkiem rozgrywek. Powstaje jednak pytanie, czy sezon 2019/20 w ogóle uda się dokończyć?

W
e wtorek 14 
kwietnia, tuż 
po świętach 
wielkanocnych, 
rozmawialiśmy 

na ten temat z Dawidem Gru-
balskim. Trener Constractu 
przyznał szczerze, że bardzo 
wątpi w dokończenie debiu-
tanckiego sezonu lubawskiej 
ekipy. Pandemia koronawiru-
sa nagle wyhamowała wszyst-
kie rozgrywki sportowe, także 
te futsalowe. 

>>> Constract rozegrał 
18. z  26. zaplanowanych na 
ten sezon meczów ligowych. 
Ostatni bój o punkty to wyjaz-
dowa wygrana z Acaną Orłem 
Futsal Jelcz-Laskowcie 3:2 
(gole Pedro Pereiry, Pawła 
Kaniewskiego i  Bartłomieja 
Piórkowskiego dla Constrac-
tu). Do tego meczu doszło 7 
marca. Cztery dni później 
lubawianie (także na obcym 
terenie) pokonali w  spotka-
niu 1/4 finału Pucharu Polski 
Nexx Goczałkowice. Wynik 
nie pozostawia złudzeń, któ-
ra drużyna bardziej zasłużyła 
na awans do kolejnej fazy roz-
grywek. Constract wygrał 7:1 
i  przeszedł do półfinału. Po 
meczach 1/4 finału PP mia-
ło się odbyć losowanie par 
półfinałowych, w grze pozo-
stały jeszcze ekipy Rekordu 
Bielsko-Biała, Gatty Active 
Zduńska Wola oraz Cleare-
xu Chorzów, a więc w całości 
(wraz z  drużyną z  Lubawy) 
pierwsza czwórka aktualnej 
tabeli ekstraklasy! Do loso-
wania, a więc także do zapla-
nowanych na 1. i 10. kwietnia 
dwumeczów 1/2 finału PP, 
ostatecznie nie doszło.

— Gdy już wracaliśmy au-
tokarem z  Goczałkowic to 
prawie pewne było, że na 
kolejny mecz, już ligowy do 
Białegostoku, nie pojedzie-
my. Następnego dnia rano 
wszystko potwierdziło się 
oficjalnie —  mówi trener 
Constractu. —  Uważam, że 
nie ma większych szans na 
dokończenie tego sezonu. 
Sytuacja związana z  pande-
mią nie poprawia się, jest 
raczej gorzej, więc trzeba re-
alnie oceniać aktualny stan 
—  mówi Grubalski, który 
tłumaczy dlaczego zwłaszcza 
w przypadku rozgrywek eks-
traklasy futsalu nie ma szans 
na normalne granie. — Wiele 
spotkań rozgrywamy w środ-
ku tygodnia w szkolnych sa-

lach sportowych. Jak wiado-
mo, szkoły nie działają i nie 
ma takiej możliwości, aby 
ktoś otwierał znajdujące się 
w  nich sale sportowe tylko 
na potrzeby meczów futsalu. 
To nie ma sensu, mogłoby to 
tylko potęgować zagrożenie 
zakażeniem koronawiru-
sem — zauważa trener, który 
jeszcze do niedawna tworzył 
szkoleniowy duet z  Damia-
nem Jarzembowskim.

— Nasz klub dynamicznie 
się rozwija, mamy mnóstwo 
pracy przy grupach młodzie-
żowych. I to właśnie na tym 
elemencie od jakiegoś już cza-
su przede wszystkim skupia 
się Damian, z którym na tre-
nerskiej ławce Constractu za-
siadaliśmy wspólnie od 2013 
roku — tłumaczy Grubalski.

Szkoleniowiec przykazał 
swoim zawodnikom trzy-
manie, w miarę możliwości, 
formy, jednak zdaje sobie 
sprawę, że o  normalnym 
trenowaniu w  normalnych 
warunkach nie ma przecież 
na razie mowy. — Nawet nie 
udawałem, że znam się na 
trenowaniu indywidualnym 

w  domu. Nikt nie był przy-
gotowany na przyjście tej 
pandemii, także sportowcy. 
Dlatego każdy piłkarz in-

dywidualnie musi zadbać 
o swoją formę — mówi Gru-
balski. W Lubawie nie ma już 
wszystkich (5) obcokrajow-

ców reprezentujących barwy 
futsalowej drużyny. Dwóch 
Hiszpanów (Imanol Chavez 
Darias i Saul Marrupe Bolea), 
dwóch Brazylijczyków (Victor 
Diego Vieira Marinho i Pedro 
De Oliveira Silva, czyli Pe-
drinho) oraz Pedro Henrique 
Da Silva Pereira, Brazylijczyk 
z  portugalskim paszportem 
dosłownie w ostatniej chwili 
opuścili Polskę i udali się do 
swych ojczyzn. 

>>> Awans do ekstraklasy 
to olbrzymia radość, duma, 
ale też obowiązek. Obowią-
zek stworzenia takiej ekipy, 
żeby z  tej ligi nie spaść, tyl-
ko w  niej pozostać. Przed 
startem sezonu 2019/20 do 
Constractu przyszło czterech 
nowych zawodników, którzy 
okazali się wzmocnieniami. 
To bramkarz Imanol oraz 
Pedrinho, Pedro Pereira 
i Victor Diego. — Gdy tylko 
przyszli do naszego zespołu, 
to stałem się spokojniejszy 
o nasz byt w ekstraklasie na 
kolejny sezon. Wiedziałem, 
że nie powinno być proble-
mów z utrzymaniem a nawet 
powinniśmy zawalczyć o coś 

więcej, na przykład o pierwszą 
czwórkę klasyfikacji końcowej 
— mówi Dawid Grubalski.

Przed przerwaniem (zakoń-
czeniem?) sezonu lubawianie 
byli na drugim miejscu, jed-
nak trener naszego reprezen-
tanta w najwyższej klasie roz-
grywkowej w futsalu realnie 
zauważa, że ta pozycja nie do 
końca odzwierciedla ligowe 
możliwości Constractu.

— Jesteśmy chyba trochę 
za wysoko, bo trzeba pamię-
tać, że na początku rundy re-
wanżowej mieliśmy bardzo 
łatwy terminarz. Graliśmy 
z drużynami z dolnych rejo-
nów tabeli. Teraz natomiast 
mieliśmy grać ze ścisłą czo-
łówką, poprzeczka byłaby za-
wieszana dużo wyżej, a więc 
też szansa na zachowanie 
miejsca znacznie by spadła. 
Teraz to jednak nie ma już 
najmniejszego znaczenia... 
—  dodaje trener. Oficjalnie 
rozgrywki futsalowe są za-
wieszone do 26 kwietnia 
włącznie, jednak można 
się spodziewać wydłużenia 
tego okresu.

Mateusz Partyga

Piłkarze Constractu Lubawa wychodzą na swój pierwszy, historyczny mecz w ekstraklasie. Rywalem był GSF Gliwice. Nikt wówczas nie mógł przypusz-
czać, że rozgrywki tak nagle zostaną przerwane

Dawid Grubalski, trener Constractu Lubawa
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