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– czyszczenie mechaniczne

– czyszczenie studzienek
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Aleksandra Grajnert (z le-
wej) ma już amerykańską 
maturę, teraz czas na polską.

Sprawdzamy, ile kasy zosta-
nie nad Jeziorakiem.
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TYRAŁEM TYRAŁEM 
POD ZIEMIĄ, POD ZIEMIĄ, 
TERAZ BĘDĘ TERAZ BĘDĘ 
ŚPIEWAŁ!ŚPIEWAŁ!

Tak zapowiada Mateusz Nowakowski 
z Iławy, który na co dzień strzyże 

włosy. Która pasja wygra? 
Czytaj na str. 10
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PRZYGOTUJ ŚWIĄTECZNĄ PACZKĘ 
DLA SENIORA
CZYŃ DOBRO\\\ Po raz drugi w Iławie i okolicy trwa akcja „Paczka dla seniora”. Zbierane są produkty 
żywnościowe dla starszych mieszkańców miasta i gminy Iława.

W 
ubiegłym roku 
akcję zaczynały 
trzy osoby: Ane-
ta Brymerska, 
Marta Góraj 

i Radek Kamrowski. To bie-
gacze, którzy znają się od lat. 
– Podczas biegu Dobro Wraca 
zamiast wpisowego biegacze 
fundowali podopiecznym 
domu dziecka w Kisielicach 
drobne upominki mikołajko-
we – mówi Aneta Brymerska. 
– Kiedy z powodu pandemii 
w 2020 r. bieg się nie odbył, 
postanowiliśmy i  tak zrobić 
coś dla innych. Wybraliśmy 
seniorów. 

Powstało 110 paczek
Z tego spontanicznego 

działania wyszła akcja na 
szeroką skalę. Wzięło w niej 
udział mnóstwo osób, dzię-
ki którym przygotowano 
110 paczek dla seniorów. 
Większość przekazano do 
Miejskiego Ośrodka Po-
mocy Społecznej, którego 
pracownicy rozdali paczki 
starszym mieszkańcom. 
Dwadzieścia osiem z  nich 
przekazano Stowarzysze-
niu Przystań i  Spółdzielni 
Socjalnej Horyzonty. Za ich 
pośrednictwem trafiły tak-
że do seniorów w  gminie 
Iława. – Wiele pomógł nam 
burmistrz, m.in. udostępnił 
nam salę do przechowywa-

nia zebranych rzeczy i trans-
port – mówi pani Aneta. 

Ta trójka organizatorów zo-
stała zgłoszona przez Elblą-
skie Stowarzyszenie Wspiera-
nia Inicjatyw Pozarządowych 
do konkursu na najaktywniej-
szego wolontariusza powiatu 
iławskiego. – Wygraliśmy... Ja 
jestem skromną osobą i  nie 

bardzo chcę o tym rozmawiać. 
Cała nasza trójka nie chciała 
rozgłosu – mówi z uśmiechem 
pani Aneta. – Nie liczyliśmy 
na to wyróżnienie. 

Więcej koordynatorów
W tym roku do organizato-

rów dołączyli: Agata Wacław-
ska i Robert Połeć. Także im 

można przekazywać produkty 
potrzebne do stworzenia pa-
czek.

W ubiegłorocznych pacz-
kach znajdowały się te same 
artykuły żywnościowe, które 
zbierane są i w tym roku. Było 
ich jednak tak dużo, że w nie-
których pakunkach znajdo-
wało się nawet sześć czekolad 

i trzy kawy. – To były bogate, 
fajne paczki. Na takie liczymy 
i w tym roku – wyraża nadzie-
ję pani Aneta. Paczki zostaną 
przekazane seniorom w Iławie 
i w gminie Iława.

Zbierane są:
1. Kawa zwykła, rozpuszczalna, 
Inka
2. Herbata zwykła, owocowe różne
3. Cukier w kostkach
5. Konfi tura dobrej jakości
6. Ciastka różne/wafelki /
pierniki
7. Czekolada/bombonierka
8. Kakao
9. Bakalie
10. Cukierki różne /landrynki

Mile widziane będą kartki 
z życzeniami, najlepiej wyko-
nane przez dzieci.

NIE SĄ ZBIERANE PIE-
NIĄDZE. Rzeczy potrzebne 
do zapakowania paczek or-
ganizatorzy zakupią z  włas-
nych środków.

Pierwsi darczyńcy już prze-
kazali dobra organizatorom. 
Akcja trwa do 9 grudnia. 
Paczki przekazane do tego 
czasu zostaną rozdane po-
trzebującym jeszcze przed 
świętami Bożego Narodzenia. 
Kontakt z koordynatorami ak-
cji - za pośrednictwem fb (wy-
darzenie Paczka dla seniora).
 Edyta Kocyła-Pawłowska

W ubiegłym roku przygotowano 110 paczek
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NIE PRZESTAŁ BYĆ POLICJANTEM
REGION || Rafał Gancarz od 

roku jest posterunkowym na 
Posterunku Policji w Kisielicach. 
Mieszka w Iławie. Niedawno 
wykazał się postawą godną na-
śladowania, podejmując inter-
wencję w drodze do domu.

Posterunkowy Rafał Gan-
carz 24 listopada, kilka minut 

po północy, wracając ze służ-
by zauważył samochód, który 
znajdował się w przydrożnym 
rowie. Do sytuacji doszło w 
Stradomnie w gminie Iława. 
Policjant, którego ojciec Piotr 
również był policjantem (służył 
w Iławie), podejrzewał, że kie-
rowca może być pod wpływem 

alkoholu i o wszystkim poin-
formował ofi cera dyżurnego. 
W trakcie czynności okazało 
się, że przypuszczenia funk-
cjonariusza były słuszne. Bo 
nie tylko kierowca, ale również 
pasażer był pod wpływem alko-
holu. Mężczyźni zostali zatrzy-
mani i osadzeni w policyjnej 

celi. Zebrany materiał dowodo-
wy pozwolił na przedstawienie 
24–latkowi zarzutów, do któ-
rych się przyznał. Okazało się 
jeszcze, że mężczyzna kierował 
samochodem, nie posiadając 
do tego uprawnień. Będzie się 
tłumaczył przed sądem. 

 oprac. eka
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OBKLEIŁ PLAKATAMI RZEŹBY W PARKU. 
SĄD UZNAŁ, ŻE NIE MIAŁ PRAWA
WYDARZENIA\\\ Przykleiłem plakaty wyborcze na rzeźbach, przyznaje Wojciech Myśliński. Miałem do tego prawo, bo rzeźby 
są moje – podkreśla. Mowa o czterech statuach pochodzących z pałacu w Kamieńcu, którego od 4 lat jest właścicielem. Od 
lat 70. stoją one w Iławie. Sąd jego toku myślenia nie wziął pod uwagę i uznał go za winnego. Myśliński odwołał się od wyroku.

S
ąd Rejonowy w  Iła-
wie, Wydział II Kar-
ny uznał, iż Wojciech 
Myśliński jest winny 
tego, że 11 lipca 2020 

r. o godzinie 22:00 w Iławie 
przy ulicy Niepodległości 
umieścił na postumentach 
rzeźb plakaty z wizerunkiem 
kandydata na prezydenta 
RP, a dokonał tego bez zgody 
właściciela nieruchomości, na 
której posadowione są rzeźby 
(czyli Urzędu Miasta w Iławie 
– przypis autora). 

– Nie czuję się winny, a za-
rzucany czyn wykonałem 
dwukrotnie, bo za pierwszym 
razem ktoś mi zerwał plakaty 
– opowiada obwiniony. – Na-
stępnej nocy poszedłem tam 
jeszcze raz i zrobiłem to samo.

Myśliński zeznał przed są-
dem, że plakaty zrywał bur-
mistrz Iławy Dawid Kopa-
czewski. 

Patriotyczny obowiązek
Sytuacja miała miejsce 

tuż przed wyborami prezy-
denckimi 12 lipca 2020 r. 
i  chodzi o plakaty wyborcze 
Andrzeja Dudy. Myśliński, 
które plakaty prezydenta 
własnoręcznie przykleił, 
znany jest ze swoich pra-
wicowych poglądów. Pięć 
lat temu kupił pałac w  Ka-
mieńcu koło Susza i  tereny 
do pałacu przylegające. Jak 
pisaliśmy na naszych łamach, 
planuje tam utworzyć jedyne 
w Polsce muzeum dotyczące 
czasów napoleońskich. To 
na portalu elewacji ogro-
dowej pałacu zostały pier-
wotnie umieszczone cztery 
rzeźby. W 1976 r. trafi ły one 
do Iławy i zostały ustawione 
przy ul. Niepodległości. Woj-
ciech Myśliński czuje się ich 
właścicielem i uważa, że po-
winny wrócić do Kamieńca. 
Stąd dał sobie prawo przy-
klejenia plakatów na –  jak 
mówi – swojej własności. I na 
przesłuchaniu, i podczas roz-
mowy z  nami, zauważył, że 
plakaty przyklejał tylko na 
postumentach, spełniając 
niejako swój patriotyczny 
obowiązek. Sędzia Marcin 
Szklanny uznał jednak, że 
obwiniony takiego prawa nie 
miał i uznał go winnym. 

Sąd zasądził jednocześnie 
karę grzywny w  wymiarze 
200 zł oraz 30 zł na rzecz 
Skarbu Państwa jako opłatę 
sądową, a  także 120 zł jako 
zryczałtowane wydatki po-
stępowania. 

Wyrok jak kara śmierci
Wyrok nie jest prawomoc-

ny, Myśliński już złożył ape-
lację. – Dodatkowo zabrano 
mi moje prawo wyborcze 
– mówi. – Jeśli mamy w tym 
kraju demokrację, a  ktoś 
mi uszczupla, jako wybor-
cy, możliwość wykonywania 
pewnych czynów, to jest to 
nie w  porządku. To nie ja 
naruszam prawo w takim ra-
zie, ale narusza ten ktoś, kto 
mi zabrania –  w  ten sposób 
przedstawia swój punkt wi-
dzenia. – To jest wyrok, więc 
nieważne, czy to kara śmierci, 
czy 200 zł grzywny. To nie ma 
znaczenia, bo jestem przed-
siębiorcą i to rzutuje na moją 
działalność – dodaje. A dzia-
łalność prowadzi w 11 różnych 
gminach, głównie w powiecie 
iławskim, zatrudniając ok. 40 
osób, dając pracę także swo-
jej rodzinie, czego nie ukrywa 
i czego się nie wstydzi: – Po to 
ciężko pracowałem tyle lat, by 
mojej rodzinie było lżej.

Wrócą? Czy zostaną?
Zdaje się jednak, że iławian 

najbardziej w tym temacie in-
teresuje kwestia ewentualne-
go powrotu rzeźb do Kamień-
ca. Herkules, Jowisz, Junona 
i alegoria Rozwagi, interpre-
towana jako Meduza, od 1976 
r. wrosły mocno w krajobraz 
miasta. Wrosły i obrosły ko-
lejnymi warstwami brudu 
i  zniszczeń. Niedawna eks-
pertyza wykonana przez Ma-
rię Rudy, konserwatora dzieł 
sztuki i  znawczynię rzeźby 
barokowej, ekspertkę Sto-
warzyszenia Konserwatorów 
Zabytków i Ministra Kultury 
i  Dziedzictwa Narodowego, 
wykazała, że stan rzeźb jest 
katastrofalny, wymagający 
natychmiastowych działań 
ratowniczych. 

To boli właściciela pałacu 
w  Kamieńcu. Tym bardziej 
nie zgadza się z wyrokiem. Od 
dłuższego czasu walczy o po-
wrót rzeźb „do domu”, czyli 
do Kamieńca. W  wywiadzie 
z Gazetą Iławską wiceprezes 
Fundacji Napoleona Woj-
ciech Mienik sugerował, że 
dobrym rozwiązaniem może 
byłoby ustawienie w to miej-
sce innych rzeźb, nawet re-
plik. Wtedy Herkules, Jowisz, 
Junona i Meduza mogłyby po-

jechać do pałacu, i uświetnić 
powstające tam muzeum. 

Rozwiązanie niejako pod-
powiada sam burmistrz 
Iławy, Dawid Kopaczewski: 
– Owszem, otrzymaliśmy pis-
mo od adwokata pana My-
ślińskiego odnośnie zwrotu 
rzeźb. Mój zastępca, Krzysz-
tof Portjanko, podpisał od-
powiedź odmowną – mówi. 
Podkreśla także: – Będziemy 

bronić rzeźb i tego, by pozo-
stały w  Iławie. Posiadamy 
dokument z lat 70., z którego 
wynika, że przekazuje się je 
miastu pod opiekę. To ostat-
ni dokument w tym zakresie. 
Być może, gdyby jakikolwiek 
sąd rozstrzygnąłby, że miasto 
nie jest właścicielem rzeźb... 
Sąd nakaże, to trzeba będzie 
niestety je oddać. Nie wy-
obrażam sobie nie wykonać 

wyroku sądu, choć szkoda 
by mi było i osobiście, i jako 
burmistrzowi, tych rzeźb. 
Myślę, że należałoby wypra-
cować wspólnie porozumie-
nie w tej sprawie – podkreśla. 
Być może to porozumienie 
będzie także zawierać usta-
lenie co do wykonania re-
plik, które zastąpiłyby obec-
ne rzeźby.

Edyta Kocyła-Pawłowska
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Wojciech Myśliński: „Z wyrokiem się nie zgadzam. Na swoich rzeźbach mogę naklejać, co chcę” Tak obecnie wygląda Herkules, jedna z rzeźb

Obecny wygląd pałacu w Kamieńcu (zdj. wykonano w sierpniu, podczas festynu napoleońskiego)
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OLA ROZWIJA SKRZYDŁA 
I STARTUJE DO USA
LUDZIE\\\ Amerykańską maturę już ma, teraz tylko polska. Przed Aleksandrą Grajnert otwarte są drzwi do uczelni w USA. 
Członkowie klubu radnych miejskich „Dla Iławy” wręczyli jej stypendium dla młodej i zdolnej osoby.

A
leksandra Grajnert 
jest obecnie w klasie 
maturalnej Akade-
mickiego Zespołu 
Placówek Oświato-

wych w Fijewie pod Lubawą. 
Tymczasem w sierpniu 2021 
r. zdała już maturę... amery-
kańską. W dodatku na piątkę! 
Ma więc otwarte drzwi do 
amerykańskich uczelni. Może 
w nich przebierać, jak tylko 
chce. Na oku ma już Uniwer-
sytet Liberty w Lynchburgu, 
w  stanie Virginia. –  Oferuje 
wiele ciekawych zajęć dodat-
kowych. Stoi bardzo dobrze, 
jeśli chodzi o poziom. To pry-
watna uczelnia, która w  ze-
szłym roku przebiła Harvard. 
Ma swoje własne kino, stok 
narciarski, teatr... To kuszące 
– mówi nam maturzystka. 

– Perfekcyjnie zna angiel-
ski i jest niezwykle pracowita 
– mówi Dariusz Paczkowski, 
jej nauczyciel historii. – Przy 
czym bardzo skromna. 

Aleksandra już dwa lata 
z rzędu otrzymuje stypendium 
Prezesa Rady Ministrów RP 
za bardzo dobre wyniki w na-
uce i  wzorowe zachowanie. 
–  Zbliża się do średniej 6,0 
– zdradza jej nauczyciel. – Ma 
średnią ocen ok. 5,86. Zdaje 
się, że to najwyższa średnia 
w szkole.

– Olcia już trzeci rok do-
jeżdża do Fijewa – mówi jej 
mama, Joanna Grajnert. 
– Jesteśmy z Iławy, ale córka 
wybrała tę akurat szkołę. 

Jak wieść niesie (a właści-
wie –  jak to nam przekazał 
Dariusz Paczkowski), już we 
wrześniu w  pierwszej klasie 
Ola miała zapowiedzieć, że 
wyjedzie do Stanów Zjedno-
czonych, tam będzie mieszkać 
i studiować. – Kiedy pytałem, 
jak chce to zrobić, skoro po-
trzebna jest wiza, odparła, że 
wierzy w to, iż wiz nie będzie 
trzeba i będzie można wjeż-
dżać na teren USA bez prob-
lemu. Wykrakała – śmieje się 
pan Dariusz. 

Aleksandra od kilku lat żyje 
z  wewnętrznym przekona-
niem, że dostanie się na stu-
dia na amerykańską uczelnię. 

– Tam chcę i studiować, i pra-
cować. Pierwsze kroki już za 
mną – mówi. – To niesamowi-
ta dziewczyna – dodaje Pacz-
kowski. 

Tymczasem właśnie otrzy-
mała stypendium klubu rad-
nych rady miasta Iława „Dla 
Iławy”, do którego należy na-
uczyciel Aleksandry.

Stypendium fundowa-
ne jest przez radnych rady 
miejskiej w Iławie: Włodzi-
mierza Ptasznika, Ewę Jac-
kowską, Michała Młotka, 
Tomasza Woźniaka, Toma-
sza Sławińskiego i Dariusza 
Paczkowskiego, którzy prze-
znaczają na ten cel prywat-
ne środki. Stypendium wrę-
czane jest dwa razy w roku: 
wiosną i  jesienią. Laureata 
za każdym razem nominuje 
inny radny. Pierwszą tego-

roczną stypendystkę (Pau-
linę Józefowicz) wskazała 
E. Jackowska. Do tej pory 
stypendia „Dla Iławy” tra-
fiły także do: Mateusza Dą-
browskiego, Dawida Hinza 
oraz Huberta Rólkiewicza. 
Czwarte stypendium wiosną 
2020 roku fundatorzy prze-
znaczyli na zakup obiadów 
dla załogi Szpitalnego Od-
działu Ratunkowego.

Od 2021 roku wysokość 
tego stypendium wynosi 
1200 zł.

Skąd fascynacja Stanami 
Zjednoczonymi? –  Od dzie-
cka oglądałam amerykańskie 
seriale i  od tego się zaczęło 
– opowiada ze śmiechem Ola. 
– Podoba mi się m.in. to, że 
kultura amerykańska nie jest 
tak przesiąknięta religią, jak 
polska. 

Ola marzy o Nowym Jorku, 
ale najpierw studia. Chciała-
by studiować prawo, a może 
psychologię, chciałaby też 
być pilotem. –  Nie muszę 
jeszcze tego teraz określać, 
podczas procesu aplikacji. 
Czas ostatecznego wyboru 
kierunku mogę przesunąć, 
kiedy już będę na miejscu 
– mówi Ola. A jej mama do-
daje, że rekrutacja do ame-
rykańskiej uczelni przebiega 
zupełnie inaczej, niż w Pol-
sce. – Już od pierwszej klasy 
szkoły ponadpodstawowej 
trzeba się bardzo starać, bo 
te osiągnięcia także są bra-
ne pod uwagę. Trzeba mieć 

dobrą średnią z tych przed-
miotów, które są brane pod 
uwagę w rekrutacji  – mówi 
mama Oli. 

Obecnie Ola i  jej rodzice, 
Joanna i Robert, czekają na 
decyzję, czy również wyma-
rzony uniwersytet przyzna 
jej stypendium. Wyjazd bo-
wiem do USA i nauka tam to 
ogromne koszty. – Miejsce już 
mam, bo przecież się dosta-
łam. Teraz już tylko kwestia 
tego, czy dostaną dofi nanso-
wanie – optymistycznie mówi 
Ola. – Po drodze chcę jeszcze 
bardziej poprawić oceny. 
A  otrzymanie stypendium 
zależy też od tego, jak dobrze 
napiszę esej, pracę badawczą 
i egzamin.

Na koncie ma też uczestni-
ctwo w programie Erasmus. 
W polskiej szkole przymierza 
się do olimpiady z języka pol-
skiego. – Zamierzam też brać 
udział w różnych projektach 
w szkole, za to wszystko tak-
że przyznawane są dodatkowe 
punkty. 

Jak nam zdradziła pani 
Joanna, Ola jest dyslekty-
kiem i dysortografi kiem. – To 
ważne dla innych osób z tymi 
przypadłościami – podkreśla 
dumna mama. – Da się mieć 
dobre oceny, nawet zmaga-
jąc się z  takimi problemami 
– dodaje. 

Trzymamy kciuki za powo-
dzenie planów! Oby się speł-
nił amerykański sen Oli!

Edyta Kocyła-Pawłowska

ZAUWAŻYŁ OGIEŃ I ZAALARMOWAŁ DOROSŁYCH
WYDARZENIA\\\ Mały chłopiec przejeżdżał z rodzicami przez podiławską wieś, gdy zauważył ogień. Powiedział o tym rodzicom, którzy poinformowali straż pożarną. 

Do niespodziewanej wi-
zyty doszło 4 listopada 
w Miejskim Przedszko-

lu nr 2 przy ul. Kasprowicza 
w  Iławie. Gościem w  jednej 
z  grup był komendant po-
wiatowy Państwowej Straży 
Pożarnej w Iławie, brygadier 
Piotr Wlazłowski. Wizyta 
miała bardzo uroczysty cha-
rakter.

Do tego przedszkola uczęsz-
cza mianowicie Franek Ko-

walski, który wykazał się 
bardzo dojrzałą i  odpowie-
dzialną postawą.

Zauważył ogień
Jadąc wraz z  rodzicami 

23 października samocho-
dem, chłopiec zauważył 
pożar budynków gospo-
darczych w  miejscowości 
Nowa Wieś. Natychmiast 
poinformował o tym swoich 
rodziców, którzy zgłosili 

to zdarzenie i - co ważne - 
podjechali bliżej i dokład-
nie wskazali miejsce groź-
nego pożaru.

Jak mówi mały Franek, 
w takich przypadkach należy 
natychmiast dzwonić na nu-
mer alarmowy 112.

Jak komentuje brygadier 
Wlazłowski, taka wiedza 
i   świadomość pojawiają 
się dzięki zaangażowaniu 
kadry przedszkola, rodzi-

ców oraz wizytom przed-
szkolaków i uczniów szkół 
w  iławskiej komendzie, 
gdzie mogą zapoznać się 
z  pracą strażaków i  zasa-
dami bezpiecznego zacho-
wania.

Komendant bardzo gorą-
co podziękował Frankowi 
i  wręczył mu pamiątkowy 
dyplom, maskotkę i kilka stra-
żackich upominków.
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Od lewej: Aleksandra Grajnert z mamą Joanną
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Ola z Dariuszem Paczkowskim
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MORSY Z IŁAWY I OKOLIC PO SWOJEMU OBCHODZĄ       
IŁAWA\\\ Bez zbędnego, niepotrzebnego nadęcia, bez patosu, za to z uśmiechem, a nawet śpiewem na ustach morsy              

A na czym to świętowanie 
polega? Na morsowaniu 
oczywiście! Po raz kolejny 

morsy z iławskich grup, ale nie 
tylko (nad Jeziorak tradycyjnie 
przyjechali miłośnicy mroź-
nych kąpieli z wielu miejscowo-
ści) spotkały się 11 listopada na 
Dzikiej Plaży, aby gromadnie 
wejść do zimnych jak lód wód 
najdłuższego jeziora w  Pol-
sce. Na naszym portalu ilawa.
wm.pl opublikowaliśmy zdjęcia 
oraz nagranie video z Narodo-
wego Święta Niepodległości 
w wydaniu morsowym, a także 
z żeglarskich Regat Niepodle-
głościowych, które odbywały 
się w  czwartek 11.11.2021 na 
Jezioraku. zico

ZNICZE ZAPŁONĘŁY PRZY 
SIEDZIBIE PARLAMENTARZYSTÓW 

Wiele iławskich prote-
stów przeciwko dzia-
łaniom rządu rozpo-

czyna się w tym miejscu. Ul. 
Niepodległości 2, dom han-
dlowy. Na piętrze znajduje się 
tu biuro dwóch posłów i jed-
nej senator PiS: Zbigniewa 
Babalskiego, Leonarda Kra-
sulskiego i Bogusławy Orze-
chowskiej. Drzwi w  drzwi 
swoje lokalne biuro mają też 
posłowie Konfederacji: Artur 
Dziambor i Michał Urbaniak.

Około godziny 17:00 w nie-
dzielę (7 listopada) rozpoczął 
się protest po śmierci 30-let-
niej Izabeli z  Pszczyny. Ko-
bieta była w ciąży. Zmarła na 
sepsę po tym, jak lekarze mie-
li czekać na obumarcie pło-
du. W całym kraju odbywają 
się manifestacje pod hasłem 
„Ani jednej więcej”. Kartki 

z  takimi słowami pozosta-
wiono też na chodniku przy 
iławskim domu handlowym 
oraz przyklejono na ścianie. 
Zapalono znicze. Na miejscu 
pojawiły się m.in. lokalne ak-
tywistki. Protest trwał około 
40 minut. Po tym, jak rozeszli 
się zgromadzeni, znicze oraz 
hasła wypisane na kartkach 
i  transparentach pozostały 
na miejscu.

Przypadek Izabeli z Pszczy-
ny opisała 29 października 
radczyni prawna Jolanta Bu-
dzowska, pełnomocniczka 
rodziny zmarłej. Napisała, 
że śmierć 30-latki to konse-
kwencja ubiegłorocznego wy-
roku Trybunału Konstytucyj-
nego kierowanego przez Julię 
Przyłębską, zaostrzającego 
prawo aborcyjne. Sprawą za-
jęła się prokuratura. eka
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              11 LISTOPADA –    

Z
gromadzeni wysłu-
chali Apelu Pole-
głych, a  przedstawi-
ciele władz wszelkich 
szczebli, służb mun-

durowych oraz organizacji 
kombatanckich złożyli kwia-
ty pod tablicą upamiętniającą 
100 rocznicę odzyskania przez 
Polskę niepodległości. Zgro-
madzeni odśpiewali hymn, 
a harcerze rozdawali kotylio-
ny i fl agi. Uroczystości odbyły 
się przy honorowej asyście 42. 
Batalionu Lekkiej Piechoty 
Wojsk Obrony Terytorialnej 
z Morąga oraz Hufca ZHP Iła-
wa. Zapraszamy do obejrzenia 
relacji z tego wydarzenia. eka

MSZA ŚW. 
W INTENCJI 
OJCZYZNY 
ZOSTAŁA 
ODPRAWIONA 
W KOŚCIELE PW. 
PRZEMIENIENIA 
PAŃSKIEGO. 
PRZY IŁAWSKIM 
RATUSZU 
ODBYŁA SIĘ 
OFICJALNA CZĘŚĆ 
OBCHODÓW DNIA 
NIEPODLEGŁOŚCI.
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      NARODOWE ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI
              z Iławy corocznie obchodzą Narodowe Święto Niepodległości.
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   UROCZYSTOŚCI OFICJALNE
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PRZEDSTAWIAMY KANDYDATÓW DO   
T

rwa nasz plebiscyt 
Zimowy Brzdąc. 
W  chwili oddawa-
nia tego numeru do 
druku zgłoszonych 

do zabawy było piętnaścioro 
dzieci. Na wszystkie można 
głosować. Nadal jeszcze moż-
na zgłosić swoje dziecko. Tym 

razem ponownie zaprasza-
my do zgłaszania maluchów, 
które mają nie więcej niż 12 
lat. Mały laureat (lub laure-
atka) pojawi się na okładce 
Gazety Iławskiej w grudniu. 
To będzie wspaniały prezent 
pod choinkę dla dziadków 
i najbliższych. Aktualne wy-

niki prezentujemy na naszym 
portalu www.ilawa.wm.pl

Jak zgłosić swoje dziecko?
Wystarczy przysłać jedno 

jego zdjęcie na adres: ilawa@
gazetaolsztynska.pl Wielkość 
zdjęcia nie może przekraczać 
5 MB. W temacie e-maila na-
leży wpisać: Zimowy Brzdąc 

2021. Prawidłowe zgłosze-
nie dziecka do plebiscytu 
powinno zawierać: zgodę co 
najmniej jednego rodzica lub 
opiekuna prawnego na wyko-
rzystanie wizerunku dziecka 
na potrzeby plebiscytu, ak-
ceptację postanowień regula-
minu, imię i nazwisko dziecka, 

wiek, miejscowość oraz numer 
telefonu kontaktowego. Bar-
dzo prosimy o dopisanie kilku 
zdań charakterystyki.

W plebiscycie mogą brać 
udział dzieci urodzone po 5 
listopada 2009 roku. Plebiscyt 
trwa od 5 listopada 2021 roku 
do 12 grudnia 2021 roku i swo-

im zasięgiem obejmuje woj. 
warmińsko–mazurskie. Gło-
sowanie rozpoczyna się w mo-
mencie pierwszego zgłoszenia 
w  danym powiecie i  trwa do 
godziny 23.59 dnia 12 grudnia 
2021 roku. Regulamin znajduje 
się na naszej stronie interneto-
wej. Redakcja Gazety Iławskiej

ZUZANNA LIPIŃSKA z Biskupca koło Iławy ma 2 latka. Jest 
bardzo pogodnym i radosnym dzieckiem. Jej mama Malwina 
napisała do nas, że Zuzia jest najukochańsza oraz zawsze 
uśmiechnięta.
Żeby zagłosować na Zuzannę, wystarczy wysłać sms o treści 
gi.zb.5 na numer 7248.

WIKTOR ŁATA to ośmiolatek z Iławy. Chodzi do pierwszej klasy 
Szkoły Podstawowej nr 3. Uwielbia lekcje w-f i jazdę na rowerze. 
Interesuje się przyrodą. Jest muzykalny i jego mama Kamila 
zastanawia się nad zapisaniem go do szkoły muzycznej.
Żeby zagłosować na Wiktora, wystarczy wysłać sms o treści 
gi.zb.11 na numer 7248.

NIKODEM WASIEWSKI z Ogrodzieńca w gminie Kisielice jest 
bardzo energiczny i ruchliwy. Raczkuje, staje przy meblach, 
kuca. Jest również małym bystrzakiem. Jak pisze jego 
mama, pani Anna, nie tylko rozumie proste polecenia, ale 
i wie, jak zwrócić na siebie uwagę. Uwielbia się dużo śmiać 
i popisywać swoimi umiejętnościami.
Żeby zagłosować na Nikodema, wystarczy wysłać sms o tre-
ści gi.zb.1 na numer 7248.

NADIA ULATOWSKA z Iławy jest energicznym, wesołym 
dzieckiem, jak piszą jej rodzice. Kocha zabawę, lubi spacero-
wać i uwielbia zwierzaki. Na zdjęciu miała niespełna roczek, 
dziś to już wyrośnięta pannica, bo ma rok i siedem miesięcy!
Żeby zagłosować na Nadię, wystarczy wysłać sms o treści 
gi.zb.8 na numer 7248.

MIKOŁAJ KOZICKI to roczniak z Iławy. Jest dzieckiem 
energicznym i bardzo towarzyskim, zawsze uśmiechnię-
ty oraz ciekawski wszystkiego, co zobaczy czy usłyszy. 
Uwielbia się przytulać - tak pisze o nim mama Sandra.
Żeby zagłosować na Mikołaja, wystarczy wysłać sms o treści 
gi.zb.2 na numer 7248.

MARCEL WASZELEWSKI je wszystko, jest wręcz łakomczu-
chem, jak nam opowiedziała jego mama Sylwia. Wszędzie go 
pełno. – Jest moim najsłodszym rozrabiaką – mówi pani Sylwia.
Żeby zagłosować na Marcela, wystarczy wysłać sms o treści 
gi.zb.15 na numer 7248.
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KORNEL ZMORA z Iławy ma pięć lat. To bardzo energiczne dziecko, 
kocha zabawę na świeżym powietrzu, piszą jego rodzice. Uwielbia 
zwierzęta. Jest cudownym, zawsze uśmiechniętym dzieckiem.
Żeby zagłosować na Kornela, wystarczy wysłać sms o treści 
gi.zb.7 na numer 7248.

FILIP RUCZYŃSKI ma 4,5 roku. Filipek to dziecko pełne 
energii, swoim pozytywnym nastawieniem do świata zaraża 
innych – tak pisze o nim mama Agnieszka. Jest bardzo przy-
jazny w stosunku do ludzi i przez to bardzo lubiany wśród 
rówieśników, a także dorosłych.
Żeby zagłosować na Filipa, wystarczy wysłać sms o treści 
gi.zb.13 na numer 7248.

ALICJA BUJAK z Susza 
ma 3 lata i – jak pisze jej 
mama – jest mała, ale 
bardzo utalentowana. 
Uwielbia śpiewać i uczyć 
się angielskich słówek.
Żeby zagłosować na Ali-
cję, wystarczy wysłać sms 
o treści gi.zb.4 na numer 
7248.

ADRIANNA SKONIECZNA 
ma 2,5 roku. Najbardziej 
lubi jeść rosołek i teraz 
– w okresie jesienno–zi-
mowym – mandarynki. 
Uwielbia bawić się z dzieć-
mi oraz wychodzić na 
spacery ze swoim psem 
- Hazim.
Żeby zagłosować na 
Adriannę, wystarczy wy-
słać sms o treści gi.zb.12 
na numer 7248.

KACPER WIŚNIEWSKI z Iławy ma 3 lata i chodzi do Miejskie-
go Przedszkola nr 2 w Iławie. Uwielbia kolorować, układać 
puzzle i klocki. Lubi bawić się samochodami i misiami, jak 
nam powiedziała jego mama.
Żeby zagłosować na Kacpra, wystarczy wysłać sms o treści 
gi.zb.10 na numer 7248.

ALAN DĄBROWSKI ma 2,5 roku. Razem z rodzinką mieszka 
w Stanowie w gminie Iława. Jak pisze jego mama, to uroczy 
chłopczyk, który kocha wszelkiego rodzaju zwierzątka, 
uwielbia spędzać czas na świeżym powietrzu. Jest bardzo 
wesołym i pogodnym dzieckiem.
Żeby zagłosować na Alana, wystarczy wysłać sms o treści 
gi.zb.14 na numer 7248.

BLANKA KOZICKA z Iławy 
ma 6 lat i uczęszcza do 
przedszkola. To siostra 
Mikołaja. Jest radosna 
i pełna energii, żartobliwa 
i opiekuńcza. Uwielbia 
śpiewać, tańczyć, grać 
w piłkę i wymyślać różne 
zabawy. Kocha zwierzęta 
rożnego gatunku, rasy czy 
pochodzenia.
Żeby zagłosować na Blan-
kę, wystarczy wysłać sms 
o treści gi.zb.3 na numer 
7248.

IGA WIERZBICKA z Iławy ma trzy lata. Jest małą rozrabiarą, 
jak pisze o niej mama Roksana, ale równocześnie jest naju-
kochańszym dzieckiem na świecie.
Żeby zagłosować na Igę, wystarczy wysłać sms o treści 
gi.zb.6 na numer 7248.

ALICJA NIEDZIÓŁKA z Iławy ma 2 latka i 3 miesiące. Co 
lubi? Wręcz uwielbia spacery po lesie, pisze wycieczki oraz 
poznawanie przyrody.
Żeby zagłosować na Alicję, wystarczy wysłać sms o treści 
gi.zb.9 na numer 7248.
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TYRAŁEM POD ZIEMIĄ, 
TERAZ BĘDĘ ŚPIEWAŁ!
LUDZIE\\\ Wreszcie jestem sobą – mówi Mateusz Nowakowski z Iławy, który właśnie wydał swój debiutancki singiel. Na co 
dzień strzyże i modeluje fryzury. I śpiewa. Przede wszystkim śpiewa.

P
ochodzi z  okolic Bi-
skupca. Jego przygo-
da z muzyką zaczęła 
się, gdy miał kilka-
naście lat. Nie miał 

odwagi postawić wszystkie-
go na jedną, muzyczną kartę. 
Skończył szkołę i wyjechał do 
pracy na Śląsk. Przez 10 lat 
pracował w  kopalni. W  tym 
czasie zbierał materiał mu-
zyczny, który ma zamiar 
wkrótce wykorzystać. – Pisa-
łem słowa i muzykę do swo-
ich utworów, grałem w kilku 
zespołach – wspomina. Prze-
łomowy był dla niego ubiegły 
rok. – Miałem już wszystkiego 
po dziurki w nosie. Rzuciłem 
dotychczasowe życie i wróci-
łem w rodzinne strony.

Wybrał Iławę, którą pamię-
tał z  młodzieńczych lat, bo 
uznał, że chce mieszkać nad 
jeziorem. To tu otworzył bar-
ber shop, czyli salon fryzjerski 
dla mężczyzn. – Szukałem za-
jęcia. Po drodze m.in. wyko-
nywałem tatuaże. Chciałem 
być artystą, a fryzjerstwo jest 
dziedziną artystyczną... po-
niekąd – śmieje się. Przyby-
wało klientów. Niektórzy stali 
się znajomymi także poza za-
kładem fryzjerskim. Nama-
wiali Mateusza na powrót 
na muzyczną drogę. Mateusz 
stał się Nowakowskym – bo 
pod takim pseudonimem, 
pochodzącym od nazwi-
ska, występuje. Założył swój 
pierwszy zespół, pojechał na 
muzyczne warsztaty Soun-

dela w Lubawie. – To tam do-
tarło do mnie, że jeszcze nic 
nie jest stracone. Mimo że 
mam 31 lat, to jeszcze mogę 
zacząć coś robić związanego 
z muzyką – śmieje się. Wrócił 
z warsztatów, usiadł do stołu 
i opracował plan, jak zrobić 
karierę. – Nie, nie, to nie było 
tak – zaprzecza oczywiście. Na 
początek nawiązał kontakt 
z warszawską wytwórnią mu-
zyczną Delphy Records. – Wy-
dawcy pomogli mi z impetem 
wkroczyć do świata muzyki. 
A ja tak lubię: jeśli coś robić, 
to na maxa – mówi.

Leśny wideoklip
Teledysk w  lesie w  Ro-

dzonym (gmina Lubawa) 

nakręciła iławska firma 
Forest Grandfather Stu-
dio. – Czekaliśmy na dobrą 
pogodę. Pierwszy termin 
musiel iśmy przesunąć. 
W  końcu w  sobotę rano, 
kiedy pojawiliśmy się na 
leśnej ścieżce, było zimno, 
ale jesień pokazała akurat 
swoje piękno.

Ma szczęście do dobrych 
partnerów i  współpracow-
ników. – Zaprzyjaźniłem się 
z  Gracjanem Kalandykiem, 
fi nalistą programu Voice of 
Poland. Zaczęliśmy razem 
pracować nad utworami. 
Regularnie jeżdżę do niego, 
do Elbląga. Liczę, że powsta-
ną fajne utwory – opowiada 
barber i muzyk w jednym.

Piosenkę Nowakowskiego 
można znaleźć na Youtube, 
Spotify, Deezer i innych ser-
wisach streamingowych. Jak 
na razie jest pierwsza i jedy-
na. Kolejny singiel jest już 
w produkcji. Zostanie wyda-
ny na początku roku 2022. 
– Będzie osadzony w troszkę 
innej stylistyce, bardziej ro-
ckowej –  zapowiada wyko-
nawca. Cała płyta ukaże się 
w  kwietniu lub maju przy-
szłego roku.

Kocha język polski
Stara się śpiewać po pol-

sku. – Jestem propagatorem 
polskiego języka –  mówi. 
Kocha swój język ojczysty. 
Ma przygotowanych oko-

ło 30 tekstów do utworów 
na pierwszą i  kolejne płyty 
– wszystkie po polsku. Pisze 
o rozterkach życiowych, choć 
niekoniecznie o  sercowych. 
– W pierwszym moim utwo-
rze „Dziś jestem tu” opowia-
dam o miłości do życia, do 
samego siebie... o  wartoś-
ciach, które wprowadziły 
mnie na tę drogę, na której 
obecnie jestem. Tyrałem 
pod ziemią przez dziesięć 
lat, z  zasłoniętymi oczami, 
z klapkami na nich. Dopiero 
teraz mogę być tak napraw-
dę sobą –  opowiada. Czuje 
się podekscytowany swoimi 
marzeniami. W planach ma 
też nagrywanie podcastów 
z bajkami dla dzieci.

Śpiewanie to pasja, którą 
zawsze chciał realizować. 
I teraz przyszedł na nią czas. 
Zawsze słuchał bluesa, ro-
cka. Tadeusz Nalepa, B.B. 
King, Eric Clapton najczęściej 
„występowali” w odtwarzaczu 
Mateusza. Ale i  Happysad, 
Pidżama Porno, strachy na 
Lachy czy... Daria Zawiałow. 
Jego pierwszą muzyczną mi-
łością  jest debiutancki album 
zespołu Coma pt „Pierwsze 
wyjście z  Mroku”. To dzięki 
tej płycie zaczął pisać teks-
ty i  to dzięki niej pokochał 
mocne gitarowe brzmienia. 
Wszystko to da się usłyszeć 
w aranżacjach jego utworów. 
– Znajomi wiedzą, że potrafi ę 
„ryknąć” coś mocno rockowe-
go, z pazurem. A tymczasem 
ten mój pierwszy utwór jest 
dość łagodny. To efekt współ-
pracy z wytwórnią Delphy Re-
cords. Doszliśmy do wniosku, 
że zrobimy coś, co będzie i od-
dawało mnie, mój charakter, 
ale jednocześnie: żeby się 
miło słuchało –  opowiada. 
– Pokażę siebie, ale jednocześ-
nie można to spokojnie puścić 
w radiu. Swój styl nazwałbym 
więc poprockowym.

Jest więc i gitara, i chwilami 
charczący wokal, a  do tego 
popowy beat. Do tego skó-
rzana kurtka, kolczyk w uchu 
oraz stylizacja brody i głowy 
w wykonaniu samego wyko-
nawcy, bo któż inny miałby 
wystylizować śpiewającego 
barbera?   Edyta Kocyła-Pawłowska
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Przez pierwsze dwa tygodnie teledysk obejrzało 26 tysięcy osób
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„Miałem dużo radości, nagrywając swój pierwszy teledysk” – 
M. Nowakowski Podczas kręcenia teledysku w podiławskim lesie Mateusz gra na gitarze i śpiewa
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DYREKTOR SZKOŁY MUZYCZNEJ:
STAWIAMY NA ROZWÓJ

Z KART HISTORII PAŃSTWOWEJ 
SZKOŁY MUZYCZNEJ W IŁAWIE

KULTURA\\\ Państwowa Szkoła Muzyczna I Stopnia w Iławie powstała w 1981 r.
Natomiast 1 czerwca 2021 r. rozpoczęła się kolejna kadencja dyrektor Marii 
Kotewicz. O minionym 40-leciu rozmawiamy z nią w przeddzień jubileuszowego 
koncertu, podczas którego celebrowane będą urodziny szkoły.

Na bazie 15-letniej dzia-
łalności Społecznego 
Ogniska Muzycznego 

– z inicjatywy grupy fachow-
ców –  muzyków i  rodziców 
4 września 1981 roku  po-
wołano w Iławie Państwową 
Szkołę Muzyczną I  stopnia. 
Naukę rozpoczęło 101 ucz-
niów w klasach: fortepianu, 
akordeonu, skrzypiec, gitary, 
fletu, klarnetu oraz sakso-
fonu. Zajęcia odbywały się 
w  budynku przy ulicy Koś-
ciuszki 18. Pierwszym dyrek-
torem szkoły został Roman 
Kwiatkowski. 16 listopada 
1985 roku szkoła otrzyma-
ła imię wielkiego, polskiego 
kompozytora, zwanego ro-
mantykiem współczesności 
– Tadeusza Bairda. 1 września 
1986 roku dyrektorem szko-
ły został Hipolit Szalkiewicz, 
natomiast 1 września 1987 
roku – Maria Kotewicz.

13 stycznia 1990 roku 
szkoła zainaugurowała z ini-
cjatywy dyrektor Marii Ko-
tewicz I  Iławskie Wieczory 
Muzyczne, imprezę cyklicz-
ną, prezentującą świetnych 
artystów m.in. prof. Jarosła-
wa Drzewieckiego czy ad. 
Kordiana Górę. Koncerty 
odbywały się w sali kameral-
nej PSM oraz iławskich koś-
ciołach.

Od 1 stycznia 1991 roku or-
ganem prowadzącym i spra-
wującym nadzór pedago-
giczny zostało Ministerstwo 
Kultury i Sztuki.

W dniach 16-18 listopada 
1994 roku zainaugurowano 
pracę w  nowym budynku, 
w którym szkoła pracuje do 
dnia dzisiejszego. 

Uczniowie odnosili wiele 
znaczących sukcesów. Warto 
choćby wspomnieć I miejsce 
Zespołu Wokalnego „Canzo-
netta” pod kierunkiem Ho-
noraty Cybuli w III Ogólno-
polskim Festiwalu Chórów 
Szkół Muzycznych w Ostro-
wie Wielkopolskim.

22 stycznia 2002 roku za-
inaugurowano „Regionalne 
Spotkania Pianistyczne” o Pu-
char Przewodniczącego Rady 
Miasta Iława i  „Regionalne-
go Konkursu Teoretycznego 
z wiadomości o życiu i  twór-
czości polskich kompozyto-
rów muzyki współczesnej”.

15 stycznia 2006 roku 
szkoła współorganizowała 
i wykonywała III Powiatowy 

Koncert Noworoczny w Hali 
Widowiskowo-Sportowej. 

Wielką popularnością cie-
szyły się corocznie organizo-
wane „Koncerty Bożonaro-
dzeniowe” dla iławian w sali 
Kinoteatru „Pasja”.

23 stycznia 2007 roku szko-
ła uczestniczyła w „Koncercie 
Kolęd” w  sali Filharmonii 
Warmińsko-Mazurskiej.

Uczniowie szkoły uczest-
niczą w  koncertach organi-
zowanych w  ramach „Dni 
Iławy”, Narodowego Święta 
Niepodległości” oraz Święta 
Konstytucji 3 Maja pod ho-
norowym  Patronatem Bur-
mistrza Miasta Iławy. Szkoła 
organizowała koncerty dla 
szkół i przedszkoli iławskich, 
pozaiławskich oraz koncerty 
w kościołach.

30 grudnia 2010 roku Szko-
ła uczestniczyła w „Koncercie 
Noworocznym” pod patro-
natem Starosty Iławskiego 
i Burmistrza Miasta Iławy. 

Uczniowie szkoły uczestni-
czyli w wielu charytatywnych 
imprezach organizowanych 
przez  społeczne instytucje.

W maju 2019 roku miała 
miejsce I  edycja „Konkursu 
na Instrumenty Dęte im. Bog-
dana Olkowskiego”, w której 
uczestniczyło stu uczniów 
z całej Polski.

W roku 2020 duet forte-
pianowy „AGNES” –  Nell 
Obrębska i Agata Bernaciak 
– został laureatem w  Między-
narodowym Konkursie Piani-
stycznym we Wiedniu. W tym 
samym roku uczennica klasy 
trąbki otrzymała wyróżnienie  
w „VII Głogowskim Konkur-
sie Trębaczy”.

Szkoła na przestrzeni 40 lat  
wykształciła wielu wybitnych 
absolwentów, koncertujących 
obecnie na estradach świato-
wych. Chociażby warto wspo-
mnieć Agnieszkę Chełkowską 
- Panasiuk, Marcina Olkow-
skiego, Piotra Kowalkowskie-
go, Joannę Wydorską – Klin, 
Anitę Rywalską- Sosnowską, 
Roberta Kwiatkowskiego, 
Anitę Kasprzycką, Rafała Ali-
ckiego, Michała Jaros, Marci-
na Piękos, Martę Murawską, 
Marię Malinowską, Monikę 
Kopaczewską, Wiktorię Kaź-
mierczyk, Alicję Szalkowską 
oraz wielu innych.

materiały Szkoły

W jaki sposób trafi ła pani do 
Szkoły Muzycznej?
– Pierwszym dyrektorem 

został już nieżyjący Roman 
Kwiatkowski. Grupa inicja-
tywna składała się z nauczy-
cieli - miejscowych muzyków, 
jak również rodziców, którzy 
widzieli potrzebę powołania 
takiej placówki. Działalność 
Ogniska Muzycznego i Mło-
dzieżowej Orkiestry Dętej 
- tak, tak, ona także już ist-
niała - nie wystarczały. A  ja 
trafi łam do szkoły dwa lata 
później, w 1983 r., po ukoń-
czeniu studiów na wydziale 
instrumentalnym Akademii 
Muzycznej w Krakowie. 

Moje pierwsze plany były 
nieco inne. Otrzymałam pro-
pozycję pracy w  Krakowie, 
Elblągu. Jestem rodowitą 
lubawianką i  z  uwagi na to, 
że wówczas żyła jeszcze moja 
mama, przeprowadziłam się 
tutaj, do Iławy, by być bliżej 
niej. Otrzymałam tu mieszka-
nie z puli naczelnika miasta, 
więc ostatecznie zdecydowa-
łam się na powrót w rodzinne 
strony.  

Pan Kwiatkowski był dyrek-
torem przez 5 lat. Następnie 
przez rok - nieodżałowany śp. 
Hipolit Szalkiewicz. To był 

1987 r. Zrezygnował z funkcji. 
Szukano jego następcy. Do-
skonale pamiętam ten dzień, 
bo wtedy szkoła podlegała 
jeszcze Wydziałowi Kultury 
Urzędu Wojewódzkiego w Ol-
sztynie. Swoją drogą obecnie 
podlegamy Ministrowi Kultu-
ry i Dziedzictwa Narodowego. 
I to on mianuje kolejnych dy-
rektorów na kadencję, oczywi-
ście po wygranym konkursie. 

Pamiętam więc ten dzień, 
gdy pojechaliśmy z kolegą Hi-
politem do Olsztyna. Staliśmy 

na schodach Urzędu, przeko-
marzając się. Namawiał mnie 
na przejęcie funkcji dyrekto-
ra, mówiąc, że widzi we mnie 
potencjał. Opierałam się 
temu, dopóki nie usłyszałam 
dźwięku dzwonów, oznajmia-
jących początek pielgrzymki 
papieża - Polaka. Był to dla 
mnie znak. Pewien symbol. 
Zresztą koniec każdej kolej-
nej kadencji zbiegał się z piel-
grzymką św. Jana Pawła II.

– Sfera duchowa jest dla pani 
bardzo ważna, jak rozumiem.
Myślę, że dla innych arty-

stów również. Oczywiście 
pan Szalkiewicz na począt-
ku był bardzo pomocny. 
Jako młoda dziewczyna 
miałam obawy, czy podo-
łam. W pewnym momencie 
rzekł „Rób, co uważasz za 
najlepsze dla szkoły”. Do 
1994 r. nasza szkoła mieści-
ła się w budynku zastępczym 
po przeciwnej stronie ulicy, 
w  budynku przy dawnej 
komendzie policji. Zajmo-
waliśmy parter i  poddasze. 
My, a  obok wiele innych 
instytucji. To nie sprzyjało 
skupieniu. Warunki pracy 
były fatalne, począwszy od 
słabej akustyki. Budynek nie 
był przystosowany do pracy 

szkoły muzycznej, również 
pod względem gabarytów. 
W  tym czasie w  obecnym 
budynku trwała moderniza-
cja. A tu warunki lokalowe są 
o wiele lepsze. Budynek jest 
własnością Ministra Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego. 
Jesteśmy tu sami, wszystkie 
sale są wygłuszone, przy-
stosowane akustycznie do 
pracy szkoły muzycznej. 
Dźwięk nie przenika przez 
ściany, nawet jeśli obok ćwi-
czą: klasa fortepianu i klasa 
saksofonu. Jeden drugiemu 
nie przeszkadza.

Zyskaliśmy także salę rytmi-
ki, mamy lustra i barierki do 
ćwiczenia. Powstawały grupy 
rytmiczne, które prowadziła 
Barbara Chołaszczyńska. 
Zyskaliśmy także salę kame-
ralną na 72 miejsca. A zain-
teresowanie koncertami jest 
coraz większe. Przez 1,5 roku 
nauczanie było zdalne, kon-
certy i konkursy były on-line. 
W czerwcu wróciliśmy do pra-
cy stacjonarnej. Przed nami 
(a  rozmawiamy na tydzień 
przed) koncert jubileuszowy: 
26 listopada w sali Kinoteatru 
„Pasja”. 

 >>ciąg dalszy str. 12-13

Co roku uczniowie Szkoły biorą udział w koncertach bożonarodzeniowych

Maria Kotewicz jest 
dyrektorką szkoły od 1987 r.
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– Rozumiem, że obecny 
budynek szkoły spełnia 
w zupełności państwa ocze-
kiwania?
Spełniał w  1994 r. Mieli-

śmy mniej klas instrumen-
talnych, mniej uczniów. 
Powoływano jednak nowe 
klasy, jak choćby wiolon-
czeli. 

SWOJĄ DROGĄ SPEŁNIŁO 
SIĘ JEDNO Z MOICH 
MARZEŃ, BO 1 WRZEŚNIA 
BR. OTWORZYLIŚMY KLASĘ 
SAKSOFONU. UWAŻAM, ŻE 
BARDZO W IŁAWIE WAŻNĄ, 
TYM BARDZIEJ, ŻE MAMY 
ORKIESTRĘ DĘTĄ. 

A  w  szkole działa nasza 
duma, Big Band. Wal-
czyłam do upadłego i  się 
udało. Kupiliśmy piękne 
instrumenty. Udało mi się 
pozyskać dodatkowy etat 
dla nauczyciela - wspa-
niałego saksofonisty pana 
Jacka Wróblewskiego. To 
kolejny nauczyciel, który do 
nas dojeżdża. Jak większość 
zresztą. Mamy nauczycieli 
z   Gdańska, Wejherowa, 
Gdyni, Bydgoszczy, Olszty-
na. Z Iławy pozostała garst-
ka. Myślę, że obecnie kadra 
każdej szkoły muzycznej 
opiera się na dojeżdżają-
cych nauczycielach, a  cza-
sem i – dyrektorach. 

– Wspomniała pani o marze-
niach...
Kilka lat temu zrodził się 

w mojej głowie pomysł do-
budowania dużej sali kon-
certowej. Przybywa uczniów, 
jest zainteresowanie koncer-
tami w  ich wykonaniu. Na-

wet jeśli przychodzą tylko 
uczniowie i  rodzice, to już 
trudno się nam pomieścić 
w sali kameralnej. Pojecha-
łam do Ministerstwa Kul-
tury, walczyć o  możliwość 
dobudowania od strony 
parkingu sali koncertowej 
łącznie ze studiem nagra-
niowym, a przy okazji kilku 
sal dydaktycznych. Wszyst-
ko byłoby połączone łącz-
nikiem z  obecną siedzibą. 
Nadal byłaby to więc cała 
bryła. Parking znajdowałby 
się pod budynkiem, umiej-
scowionym na kolumnach. 
Koncepcja rozbudowy tu na 
miejscu miałaby największy 
sens, zamiast budowy nowej 
sali w innej części miasta.

Otrzymaliśmy wstępnie zgo-
dę. Pewnego razu odebrałam 

telefon ze Szkoły Wyższej 
im. P. Włodkowica, której 
fi lia jest położona tuż obok. 
Pytano, czy jesteśmy zain-
teresowani dużą salą, która 
od 1994 r. stoi niewykorzy-
stana. Jest to niestety sala 
bez okien, co podrożyłoby jej 
utrzymanie, i zbyt ogromna, 
według wytycznych dla szkół 
muzycznych. Ekonomicz-
niej więc będzie wybudować 
nową, ale mniejszą salę. Osta-
tecznie wybudujemy salę na 
250 miejsc.  

Wystąpiłam do burmistrza 
Iławy o zmianę w planie za-
gospodarowania przestrzen-
nego. Jest to bowiem teren 
przeznaczony na parking. Na 
taką zmianę czeka czekać dwa 
lata, liczę jednak na przyspie-
szenie. 

Kolejne moje marzenie to 
fortepian koncertowy fi rmy 
Fazioli, który miałby stanąć 
w sali kameralnej. Poczyniłam 
już starania, by go pozyskać. 
Przyznaję, to ogromny koszt. 
Ministerstwo zapewniło 
mnie, że otrzymamy środki. 
To instrument z duszą, moż-
na na nim dowolnie kształto-
wać dźwięk. Nieprzypadkowo 
laureat ostatniego Konkursu 
Chopinowskiego wybrał for-
tepian tej marki. Wykonywa-
ny jest z tego samego drewna, 
co skrzypce Stradivariusa. To 
jest jakość!

Do tego staram się o forte-
pian półkoncertowy do naszej 
sali kameralnej, gdyż drugie-
go koncertowego już tam 
wstawić nie możemy, również 
ze względów akustycznych. 

Poprawi to komfort pracy, bo 
organizujemy w tej sali spo-
ro koncertów. Mamy wśród 
swoich absolwentów wielu 
uznanych artystów, koncertu-
jących na estradach polskich 
i światowych. Chętnie tu przy-
jadą i zagrają, jeśli będą mieli 
na czym. Mam nadzieję, że do 
końca grudnia ten pomysł zo-
stanie zrealizowany. 

– Co dalej...?
Chciałabym przyjąć jeszcze 

więcej uczniów, jeśli będzie 
taka możliwość organizacyj-
no-fi nansowa. W  tej chwili 
mamy ich 150. Zdarza się, że 
uczeń zda egzamin wstępny, 
osiągnie wynik zbliżony do 
maksymalnego, a  nie może 
zostać przyjęty. Dlaczego? 
Z braku miejsc. Niestety, nie 
ma możliwości, by stworzyć 

dodatkowe etaty, nie tylko 
w naszej szkole, ale w całym 
kraju. Dlatego cudem nazy-
wam utworzenie u  nas kla-
sy saksofonu.

– Gdzie znajdują się najbliż-
sze szkoły muzyczne?
W  Brodnicy, Działdowie, 

Olsztynie. Ale oprócz takich 
jak nasza, czyli ministerial-
nych, istnieje także sieć szkół 
samorządowych, jak w  No-
wym Mieście Lubawskim, 
oraz prywatnych. Te ostatnie 
często mają byt tak krótki, 
jak intensywny. Dyrektorzy 
szkół utrzymują kontakty, 
stąd wiem, że pojawił się bum 
na budowanie sal koncerto-
wych. Społeczeństwo zauważa 
sukcesy uczniów i absolwen-
tów szkół i chce ich oglądać 
na koncertach. Zacznijmy od 
tego, że nie wszyscy rozpo-
czynający naukę, kończą ją. 
Promocja do następnej klasy 
odbywa się na podstawie eg-
zaminu. Mamy klasy wszyst-
kich instrumentów przewi-
dzianych w szkole muzycznej 
pierwszego stopnia: wio-
lonczela, trąbka, sakshorn, 
skrzypce, gitara, fl et, forte-
pian, akordeon. Przez jakiś 
czas mieliśmy klasę śpiewu, 
którą prowadziła Honorata 
Cybula. Obecnie prowadzimy 
przedmiot nadobowiązkowy 
w postaci emisji głosu. Uczy 
się u nas 150 uczniów.  

Mimo pracy zdalnej i trud-
nego roku, to nasze uczen-
nice, a obecnie absolwentki, 
odniosły duży sukces. To Nell 
Obrębska i Agata Bernaciak 
z klasy fortepianu Marii Ar-
tiemiew. Zostały laureatkami 
Międzynarodowego Konkur-
su Muzycznego „Wiedeńska 
wiosna muzyczna”. Świet-
nie grają!

Finał WOŚP w Wikielcu

Sala kameralna iławskiej Szkoły Muzycznej Msza za ojczyznę z okazji Dnia Niepodległości
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Mamy wielu wspaniałych 
absolwentów. Wśród nich so-
pranistki: Joannę Wydorską-
-Klin i Marysię Malinowską, 
Anitę Rywalską-Sosnowską. 
Saksofonista Szymon Ni-
dzworski, pochodzący z Lu-
bawy. Agnieszka Chyłkow-
ska-Panasiuk, grająca na 
fortepianie. 

Mamy wielu wybitnych trę-
baczy: Marcin Olkowski, syn 
śp. Bogdana Olkowskiego, 
wieloletniego naszego na-
uczyciela. Także Piotr Kowal-
kowski, Dominik Światkow-
ski, klarnecista. Perkusistka 
Dorota Dufrat. Anna Kas-
przycka grająca na bardzo 
rzadkim instrumencie, jakim 
jest carillon. 

Wielu absolwentów nie 
poszło w  kierunku działal-
ności koncertowej, solistycz-
nej czy zespołowej, tylko są 
pedagogami różnych szkół 
muzycznych. Na przykład 
bracia Nowakowscy: Piotr 
i Cezary, czy Piotr Wilk. Na 
jubileuszowy koncert zapro-
siliśmy także Alicję Szalkow-
ską, Monikę Kopaczewską, 
Małgorzatę Bigorajską, 

Martę Szewczyk, Wiktorię 
Kazimierczyk, Monikę Topp 
i Kamila Szafrańskiego, Bar-
tłomieja Żółtowskiego i Big 
Band. A w nim grają nasi ab-
solwenci, niektórzy są także 
rodzicami uczniów.

– Muzyka porusza do głębi. 
Mało jest takich osób, które 
tego nie czują, prawda?
Zwłaszcza słuchanie mu-

zyki na żywo, to ogromne 
przeżycie. W  szczególności 
w  ostatnich czasach, gdy 
byliśmy zamknięci i patrzy-
liśmy na świat pesymistycz-
nie... Widzę po uczniach: 
gdy wróciliśmy w czerwcu do 
nauki stacjonarnej, bardzo 
chcieli grać. Z drugiej strony, 
gdy wyszli na scenę, prze-
żywali ogromny stres. Gdy 
pracowaliśmy stacjonarnie 
i było sporo koncertów, byli 
oswojeni ze stresem i  tre-
mą. A  teraz od nowa trze-
ba było nad tym pracować. 
Trema zawsze towarzyszy 
występom, ale nie może być 
paraliżująca. Nagrania to 
jedno, ale granie na żywo 
to podstawa.

Edyta Kocyła-Pawłowska 

36421ilzi-a-M -P36521ilzi-A

 REKLAMA 

Koncert świąteczny dla małych iławian
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Pomoc 

AGNIESZKA LAUCZ 
tel. 665 446 545 

EKSPRESOWA 
NAPRAWA PROTEZ 
WYKONUJEMY WSZYSTKIE RODZAJE PROTEZ: 
AKRYLOWE, SZKIELETOWE, ELASTYCZNE, 

KOMBO

34421ilzi-b-M
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RADZIMY, JAK ZADBAĆ O PROTEZY
Jak przechowywać 
protezy?
Zaleca się, aby wszystkie 

ruchome (wyjmowane) uzu-
pełnienia wyjmować na noc 
z jamy ustnej. Po dokładnym 
wyczyszczeniu protezy – naj-
lepiej szczotką z mydłem lub 
pastą, należy umieścić ją w su-
chym, zamykanym pudełku. 

DZIĘKI TEMU NIE WPADNIE 
ONA W NIEPOWOŁANE 
RĘCE, NIE UTKNIE PODCZAS 
SNU W TCHAWICY, NIKT 
JEJ PRZYPADKOWO NIE 
WYRZUCI (ZDARZA SIĘ TO 
CZĘSTO GDY PROTEZY 
SĄ NP. ODKŁADANE 
NA SZAFKĘ ZAWINIĘTE 
W CHUSTECZKĘ). 

Nie należy przechowywać 
protez w  szklance z  wodą. 
Nie należy pozostawiać na 
noc protezy zanurzonej 
w popularnych środkach do 
czyszczenia protez, gdyż zbyt 
długie działanie tych prepa-
ratów wpływa na pogorsze-
nie wyglądu protezy, może ją 
trwale odbarwić lub znacznie 
osłabić materiał z  którego 
jest wykonana.

Co zrobić, gdy proteza 
pęka lub jest złamana?
Należy jak najszybciej prze-

kazać ją do naprawy. Użyt-
kowanie uszkodzonej prote-
zy może być niebezpieczne, 
może spowodować uszko-
dzenia w jamie ustnej, może 
także trwale ją odkształcić, 
co uniemożliwi jest szyb-
kie i  właściwe naprawienie. 
Nie wolno samemu sklejać 
połamanych części klejami 
technicznymi! Substancje te 
są toksyczne i  sprawiają, że 
naprawa takiej protezy jest 
bardziej skomplikowana.

Kiedy należy wymienić 
protezę na nową?
W wyniku naturalnego 

procesu zaniku wyrostka 
zębodołowego, wszystkie 
protezy z  czasem przesta-
ją pasować do dziąseł. Gdy 
zauważymy, że coraz częś-
ciej pod protezę podchodzi 

jedzenie, lub nie trzyma się 
ona tak jak dawniej, zaczyna 
pękać – jest to przesłanka do 
tego, aby pomyśleć o nowej. 
Nie ma żadnych konkret-
nych ram czasowych jak dłu-
go można użytkować jedną 
protezę. Jest to sprawa bar-
dzo indywidualna.

Co zrobić, gdy nowa 
proteza nie trzyma się 
dziąseł?
Niestety zdarza się, że z po-

wodu dużego zaniku wyrost-
ków (dziąseł) proteza nie ma 
się czego trzymać, nie przysy-
sa się do podłoża. 

W TEJ SYTUACJI POMOCNY 
MOŻE OKAZAĆ SIĘ KLEJ 
DO PROTEZ. NA RYNKU 
WYSTĘPUJE ON W WIELU 
WARIANTACH W KREMIE, 
W PROSZKU LUB FORMIE 
PODKŁADEK. ROZWIĄZANIA 
CZĘSTO ROZWIĄZUJĄ TEN 
PROBLEM. 

Należy pamiętać, aby uży-
wać klejów do protez zgodnie 
z  instrukcją oraz dokładnie 
czyścić protezę i jamę ustną.

Źródło:www.protetyk.net
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NOWY 
GABINET 
INTEGRACJI 
SENSORYCZNEJ 

Zapraszam serdecznie na konsultacje. Psycholog Marlena Sosnowska

36621ilzi-a-M

Nowotwór 

O CHOROBACH NOWOTWOROWYCH

GMINA MIEJSKA 

-P36721ilzi-A

PROFESJONALNY TRENING EMS
NA CZYM POLEGA EMS?

Studio Fit EMS  



GAZETAOLSZTYNSKA.PL\\\DZIENNIKELBLASKI.PL 17FINANSE

CO IŁAWA MA Z MECZÓW AZS-U OLSZTYN? 
SPORT I FINANSE\\\ „Ile Iława musi płacić za mecze tego całego AZS-u Olsztyn? I dlaczego?”. To temat przerabiany, 
często „hejtowany” i mielony pod każdym kątem, w prawie każdym iławskim domu, na każdej iławskiej ulicy.

M
y tego siatkarskiego 
kota odwracamy 
ogonem i  pytamy: 
co Iława, oprócz 
wydatku, ma z me-

czów siatkarskiej PlusLigi?
>> Przez dwa lata Indy-

kpol AZS będzie „bezdomny” 
—  hala Urania jest obecnie 
gruntownie remontowana, 
siatkarze z olsztyńskiego Kor-
towa wrócą do niej właśnie 
dopiero za dwa sezony. Przez 
ten czas drużyna występująca 
w  najwyższej polskiej klasie 
rozgrywkowej, czyli w PlusLi-
dze,  grać będzie poza Olszty-
nem. Póki co, w Iławie. 

„100 tys. zł na Indykpol AZS 
Olsztyn? Burmistrz Iławy od-
nosi się do pomysłu budzące-
go kontrowersje” —  artykuł 
o takim tytule opublikowali-
śmy pod koniec 2020 roku. 
Wówczas, jak i  w kolejnych 
miesiącach, przez Iławę prze-
toczyła się fala dyskusji, czy 
miasto nad Jeziorakiem po-
winno w ogóle wchodzić w ten 
biznes. 

Przecież te 100 tys. zł moż-
na by wydać na wiele innych, 
ale przynajmniej iławskich 
potrzeb. Prawo do krytyki 
tego pomysłu miały też kluby 
sportowe —  to przecież one 
w  pierwszej kolejności pro-

mują Iławę i też w pierwszej 
kolejności powinny liczyć 
na pieniądze wynikające 
z tego tytułu.

Burmistrz Dawid Kopaczew-
ski, główny promotor pomysłu 
podpisania umowy z Indykpo-
lem AZS-em Olsztyn i tym sa-
mym sprowadzenia drużyny 
do Iławy zdał sobie sprawę, że 
ten projekt może przysporzyć 
mu wrogów w  jego rodzin-
nym mieście.

Do tego trzeba wyjaśnić jedną 
kwestię: te „osławione” już 100 
tysięcy złotych to miasto Iława 
płaci za możliwość gry (i tym 
samym promowania miasta 
na antenach Polsatu Sport itp.) 
nie za cały sezon 2021/22, tylko 
za okres do końca 2021 roku. 
Łącznie da to siedem meczów. 
Kluby sportowe swoje budże-
ty często tworzą na dany sezon 
(łączący przeważnie dwa lata, 
po pół z każdego roku), a nie na 
dany rok kalendarzowy. Czyli 
inaczej, niż np. samorządy. To 
ważna kwestia, bo na rok 2022 
trzeba będzie podpisywać już 
nową umowę, na kolejną run-
dę rozgrywek. I płacić. Według 
naszych nieofi cjalnych infor-
macji, znowu około 100 tys. zł. 
Rozmowy w tej sprawie trwają.

Ciężko dyskutować 
z wypełnioną halą
Dym nie chciał opaść aż do 

pierwszych meczów PlusLigi 
w Iławie. Pojedynek Indykpolu 
AZS-u Olsztyn z Resovią przy-
ciągnął tłumy do hali widowi-
skowo-sportowej nad Małym 
Jeziorakiem. Mogące pomieś-
cić 1200 osób trybuny zapełni-
ły się po brzegi. To była jednak 
(po pierwsze) inauguracja se-
zonu, pierwsza w Iławie, a po 
drugie: o  kibiców na meczu 
z  naszpikowaną gwiazdami 
volleya drużyną z  Rzeszowa 
nie ma co się martwić z  au-
tomatu. Prawdziwym testem 
i  papierkiem lakmusowym 
pomysłu ściągnięcia AZS-u do 
Iławy był już bardziej pojedy-
nek z Wartą Zawiercie. Tu jed-
nak ponownie na trybunach 
było mnóstwo kibiców, mini-
malnie mniej niż na „Sovii”. 
Podobnie było na kolejnym 
spotkaniu, gdy rywalem był 
Cuprum Lubin, a pojedynek 
rozegrano w poniedziałek. 

Po tych meczach krytyka 
znacznie opadła. Bo też cięż-
ko dyskutować z wypełnioną 
halą, gdy na trybunach prze-
ważają... iławianie i mieszkań-
cy okolic.

Kasa ma iść na 
kluby sportowe z Iławy
Mieliśmy odwracać kota, 

to odwracamy. 100 tys. zł 
już zostało wydane, pytanie 
jednak co Iława ma z  tego 
olsztyńskiego dealu? Jak 
nam tłumaczy burmistrz, 
zwrot fi nansowy może być 
całkiem okazały, bo miasto 
podpisując umowę z klubem 
siatkarskim z  Kortowa za-
gwarantowało sobie 50% do-
chodów ze sprzedaży biletów 
na mecze PlusLigi rozgrywa-
ne w Iławie. Mowa oczywi-
ście o biletach sprzedanych 
bezpośrednio przed danym 
spotkaniem, a nie o posiada-
czach karnetów czy VIP-ach, 
którzy w ramach wspierania 
klubu z Olsztyna mają swoje 
przywileje.  

— Przeprowadziliśmy symu-
lację fi nansową, z której wyni-
ka, że po rozegraniu siedmiu 
meczów w 2021 roku, a właś-
nie tyle domowych spotkań 
ligowych ma AZS Olsztyn 
w  swoim terminarzu na ten 
rok, możemy zarobić co naj-
mniej 60 tysięcy złotych. Taka 
kwota może się nam z  tej 
transakcji zwrócić —  mówi 
Dawid Kopaczewski.

— Oczywiście symulacja ta 
zakłada, że mecze odbywają 
się w takim trybie jak teraz: na 
trybuny kibice mogą wchodzić 
bez limitów, bez obostrzeń, 
z jakimi mieliśmy do czynienia 
jeszcze nie tak dawno. I o ile 
kibice będą chcieli przycho-
dzić na mecze, patrząc jednak 
na frekwencję z  pierwszych 
trzech spotkań, to jestem o to 
spokojny — dodaje burmistrz.

Co najmniej 60 tysięcy zł 
ma więc trafić (wrócić) do 
kasy iławskiego ratusza po 
meczach AZS-u. A na co wy-
dane zostaną te pieniądze? 
—  Przede wszystkim pie-
niądze te, zgodnie z  moimi 
wcześniejszymi zapowiedzia-
mi, trafi ą do iławskich stowa-
rzyszeń i klubów sportowych. 
O podziale tych środków jesz-
cze będziemy myśleć. Cześć 
tych pieniędzy zostanie też 
jednak wykorzystana na za-
kup niezbędnego sprzętu dla 
Iławskiego Centrum Sportu, 
Turystyki i  Rekreacji —  tłu-
maczy Kopaczewski.

Ekwiwalent medialny
Mecze PlusLigi, także te 

z  Iławy, transmitowane są 
przez kanały telewizyjne Pol-
satu Sport. Partnerstwo mia-
sta z klubem siatkarskim z Ol-
sztyn za 100 tys. zł za pół roku 
widoczne jest więc również na 
szklanym ekranie. Pytanie, czy 
to forma promocji opłacalna 
dla miasta? O ile oczywiście da 
się to zmierzyć. 

— Po pierwszej części tego 
sezonu, na początku 2022 
roku do Iławy przyjadą przed-
stawiciele Indykpolu AZS 
Olsztyn z prezesem na czele. 
Będzie także osoba odpowie-
dzialna za marketing klubu. 
Poznamy wówczas wysokość 
tzw. ekwiwalentu medialnego, 
czyli jaka była wartość promo-
cji miasta Iława w  telewizji 
przy okazji relacji z  meczów 
PlusLigi —  tłumaczy bur-
mistrz.

Bez wątpienia plusem prze-
prowadzki AZS-u (ale tylko na 

mecze) do Iławy jest popula-
ryzacja siatkówki w mieście, 
a także fakt, że na trybunach 
zasiada coraz więcej iławian 
i mieszkańców okolic. Naro-
dziła się nowa sportowa trady-
cja nad Jeziorakiem, a o bilety 
na mecz ciężko.

— Jestem bardzo zadowo-
lony z faktu, że iławianie tak 
chętnie przychodzą na mecze 

AZS-u. Pomijając już fakt pro-
mocji naszego miasta w kraju, 
to też chciałbym zwrócić uwa-
gę na to, że kibice z całej Pol-
ski, którzy przyjeżdżają i będą 
przyjeżdżać na mecze do Iła-
wy, robią u nas zakupy, cho-
dzą do iławskich restauracji, 
sklepów spożywczych itd., jed-
nym słowem: wspierają naszą 
lokalną gospodarkę. A do tego 
dochodzą wielkie sportowe 
emocje siatkarskie na pozio-
mie, jakiego w Iławie nie mie-
liśmy. I to nie raz w roku, przy 
okazji meczu towarzyskiego, 
tylko regularnie, jak to w lidze, 
i zawsze w meczach o stawkę 
— zauważa burmistrz.

To bilans początkowy. Czy 
miasto rzeczywiście zyska na 
umowie z  klubem z  PlusLi-
gi? Przekonamy się za kilka 
dobrych miesięcy. Wartości 
promocji nie sposób do-
kładnie wyliczyć, ciężko też 
stwierdzić, w  jakim stopniu 
fani siatkówki wesprą lo-
kalną gospodarkę. Ale już 
złotówki z  biletów można 
policzyć. Im ich więcej, tym 
więcej dla klubów spor-
towych z  Iławy. Burmistrz 
obiecał, trzymamy za słowo. 
 Mateusz Partyga

921otzl-a-M

Ubezpieczamy: owoce na 

oraz inne uprawy polowe 509217070, 502127807

UBEZPIECZENIA 65% 

Panu 

oraz rodzinie 

36321otbs-b-M

 REKLAMA — KONDOLENCJE 

DLA PAWŁA 
JAKIELSKIEGO Z IŁAWY

Zdrowia, szczęścia, niewy-
czerpanych pokładów wiary 
i spełnienia marzeń. W dniu 
Twoich 80. urodzin serdeczne 
życzenia, aby każdy następny rok 
przynosił wszystko to, co w życiu 
najpiękniejsze życzą: Ania, Piotr, 
Andrzej i Ewelina oraz wnuki: 
Paweł, Kaya, Maxim

Indykpol AZS Olsztyn rozegrał dotychczas w Iławie trzy mecze PlusLigi (tu akurat spotkanie 
z Wartą Zawiercie). Za każdym niemal razem trybuny hali miejskiej zapełniały się po brzegi
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Zachód 26.11

PRACA

 
zatrudnimy w www.marinalester.pl 

-

 
zatrudnimy w www.marinalester.pl 

-

FABRYKA Konsmetal w Nidzicy 
szuka pracowników na stanowi-
ska: Operator Maszyn CNC. Z 

Bardzo dobre warunki pracy. re-

FABRYKA Konsmetal w Nidzi-
cy szuka pracowników na sta-

-

Bardzo dobre warunki pracy. re-

 DLA OPIEKUNÓW 
-

-

 pracowników bu-
dowlanych oraz murarzy 

@poczta.

-
-

wy. Praca na miejscu. Umowa 

 murarzy i pracow-

 pracowników bu-
dowlanych i murarzy oraz do 

-
kamy pracowników do pracy w 

-
denci i osoby do przyuczenia mile 

-

SPRZEDAM

-

-

DREWNO

DREWNO

DREWNO

-

-

NML

SPRZEDAM drewno kominkowe 
-

SPRZEDAM

SPRZEDAM: -

KUPIĘ

NIERUCHOMOŚCI

-

DO

-
-

462

NML

NML

NML

NML -

-

NML -
-

NML

wraz z utwardzonym parkin-
-

NML

-

NML

przy ul.Grunwaldzkiej w Nowym 

SPRZEDAM

SPRZEDAM

WWW.DOMKIANGIELSKIE.

WWW.DOMKIANGIELSKIE.PL; 

AUTO-MOTO

NML

-
-

NML

NML

SKUP

USŁUGI

FIRMA BUDOWLANA wykona 
-

FIRMA -
-
-

 wycieków 
-

POSADZKI -

PRZEPROWADZKA- „absolutnie 

PRZEPROWADZKA- „absolut-

TRANSPORT- „absolutnie tanio. 

TYNKI

 BUDOWLANE- budo-
-

-

 zdejmowanie az-

RÓŻNE

WSZYSTKO

NAUKA

-
-

ZWIERZĘTA

NML -

SKUP

SPRZEDAM -

SPRZEDAM -

ROLNICTWO

zwierzęta hodowlane

!

-

KURY -
-

KURY -

NML

maszyny rolnicze

NML

-

NML -

NML -
-

SPRZEDAM rozrzutnik obornika 

-
-

ciągniki

SPRZEDAM

SPRZEDAM -

produkty rolne

NML

SPRZEDAM -

SPRZEDAM -

 paszowe. 

inne

NML

ZDROWIE 
I URODA

 Dorota Drewni-

-

LEKARZE
SPECJALIŚCI

PRYWATNY

lek. Marek Karczewski- specjalista 

-

 
 
 
 

      514 800 908 (redakcja) 885 998 192 (reklama)

ilawa@gazetaolsztynska.pl

www.ilawa.wm.pl

facebook.com/GazetaIlawska

Masz dla nas temat?

Chcesz, żebyśmy napisali 

o Twojej firmie?



19
 G

A
ZE

TA
O

LS
ZT

YN
SK

A
.P

L\
\\

DZ
IE

N
N

IK
EL

BL
AS

KI
.P

L 
| S

PO
RT

SREBRNY I BRĄZOWY MEDAL FIGHTERÓW Z ZALEWA I SUSZA NA ME!
KICK BOXING\\\ Z dwoma medalami i jeszcze cenniejszym doświadczeniem wrócili z mistrzostw Europy juniorów i kadetów zawodnicy Piechotka Team, Oskar Ciepłuch i Bartosz Stańczyk.

Światowe Stowarzyszenie 
Organizacji Kickboxingu 
(WAKO) mistrzostwa 

Europy juniorów i  kadetów 
zorganizowało w  miejsco-
wości Budva w Czarnogórze. 
Zalewianin Oskar Ciepłuch 
i suszanin Bartosz Stańczyk, 
członkowie kadry narodo-
wej na te zawody, startowali 
w kat. kadetów. Obaj trenują 
na co dzień w klubie sportów 
walki Piechotka Team, pod 
okiem trenera Jarosława Pie-
chotki.

Oskar Ciepłuch zdobył 
srebrny medal w  kategorii 
kadet starszy, -63 kilogramy, 

kick light. Natomiast Bar-
tosz Stańczyk wywalczył brąz 
w kategorii kadet starszy, -69 
kg, light contact. Obaj fi ghte-
rzy mają po 15 lat.

O kilka zdań podsumowa-
nia zawodów poprosiliśmy za-
wodnika z Susza. — W dniach 
5-14 listopada reprezentowa-
łem Polskę na mistrzostwach 
Europy w Budvie na Czarno-
górze. Niestety rezultat nie 
był taki, jaki oczekiwałem 
i  na jaki pracowałem przez 
cały rok, ale brązowy medal 
to również duże osiągnięcie 
i nie mogę być niezadowolony 
— mówi Stańczyk.

— Samo powołanie na tak 
dużą imprezę jest dla mnie 
ogromnym wyróżnieniem. 
Dziękuję wszystkim osobom, 
które wspomogły mnie w tym 
wyjeździe, rodzinie i wszyst-
kim, którzy wierzyli we mnie 
do końca. Szczególnie chciał-
bym podziękować rodzicom, 
którzy zawsze są ze mną i ni-
gdy mnie nie zawiedli. Wiem, 
że zawsze mogę na was liczyć 
i chociaż nie mogliście mi to-
warzyszyć na tym wyjeździe, 
to czułem waszą obecność 
i wiem, że tam ze mną byli-
ście — zwraca się Stańczyk do 
swoich rodziców. — Dziękuję 

również trenerom, którzy po-
święcili dużo czasu na przygo-
towanie mnie i gwarantuję, że 
ta praca nie poszła na marne. 
Dziękuję również trenerom 
kadrowym za trafne podpo-
wiedzi w narożniku podczas 
tej imprezy. Teraz chwila 
odpoczynku i przygotowuje-
my się do startów na ringu 
w następnym roku — dodaje 
zawodnik Piechotka Team.

— Trudy całego roku zaowo-
cowały startem na najważniej-
szej imprezie. Jestem dumny 
z moich zawodników i całego 
klubu — podsumowuje trener 
Jarosław Piechotka. zicoBartosz Stańczyk Oskar Ciepłuch
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ZACIĄGNIĘTY HAMULEC 
W ROZPĘDZONEJ LOKOMOTYWIE
PIŁKA RĘCZNA\\\ Miało być widowisko i było: w meczu na szczycie tabeli II ligi Jeziorak — Sambor Tczew nie brakowało pięknych akcji, 
walki i kibiców na trybunach. Akurat ci ostatni, w zdecydowanej większości fani gospodarzy, halę opuszczali w średnich nastrojach.

Jeziorak Iława — Sambor 
Tczew 29:33 (11:13)

JEZIORAK: Prorok, Pająk, Du-
dek — Cichocki 10, J. Dembowski 
5, Jadanowski 4, Prietz 3, Jawor-
ski 2, Żurawski 2, P. Dembowski 
2, Szczawiński 1, Zembrzycki, 
Kamiński

I
naczej być nie mogło, sko-
ro Jeziorak po raz pierwszy 
w tym sezonie kończył mecz 
na tarczy. Kibice iławskiej 
drużyny przyzwyczaili 

się do kolejnych wygranych, 
łącznie było ich osiem z rzędu. 
Sambor przyjechał do lidera 
ligowej tabeli i zaciągnął, przy-
najmniej na chwilę, hamulec 
w iławskiej rozpędzonej loko-
motywie.

Przed tym meczem sytua-
cja była następująca: Jeziorak 
i  Sambor rozegrały po osiem 
kolejek, w każdej wygrywając. 
W hali miejskiej w sobotę spot-
kały się więc dwie drużyny, któ-
re zdecydowanie prowadzą w II 
lidze. Na pierwszym miejscu 
byli iławianie, ale to tylko z uwa-
gi na lepszy bilans bramek.

Sobotni mecz był zaciętym 
widowiskiem od pierwszej 
syreny. Bramka za bramkę, 
zmarnowana akcja za zmar-
nowaną akcję. Ozdobą pierw-
szych fragmentów spotkania 
dwóch głównych faworytów 
do wygrania sezonu było tra-
fi enie Patryka Dembowskie-
go. Gracz Jezioraka pofrunął 
do podania od swojego brata 
bliźniaka Jana, który wysko-

kiem sam blefował, że będzie 
rzucał (obaj są wychowankami 
MTS-u Kwidzyn i trenera Pa-
tryka Rombla, obecnego selek-
cjonera kadry narodowej męż-
czyzn). Zespół z Tczewa także 
potrafił grać widowiskowo 
— mecz czołowych ekip II ligi 
podobał się kibicom.

Im dalej w  las, tym więcej 
problemów Jezioraka w ata-
ku. A propos lasu — drewnia-
ne słupki i poprzeczka bramki 
Sambora były wielokrotnie 
obstrzeliwane przez szczy-
piornistów z Iławy. Pech, ale 
jednocześnie brak skuteczno-
ści. Do tego tczewianie mają 
w  bramce bardzo rosłego 
i skutecznego w swojej pracy 
Tomasza Justę, który odbił 
wiele piłek rzuconych przez 
zawodników trenera Mar-
ka Woronowicza.

Problemy z  pokonaniem 
Justy i  trafieniami w  słupki 
i poprzeczki miał m.in. Karol 
Cichocki, lider klasyfikacji 
strzelców II ligi, który przed 
tym spotkaniem rzucił 72 
bramki w ośmiu poprzednich 
pojedynkach. Tym razem ro-
bota nie szła tak dobrze, przy-
najmniej w pierwszej połowie, 
w trakcie której supersnajper 
zaliczył tylko dwa trafi enia. Po 
zmianie stron dorzucił aż osiem 
bramek, więc liczba 10 trafi eń 
w meczu i tak robi wrażenie.

Jeszcze przed przerwą goście 
wyszli na prowadzenie, wyko-
rzystując m.in. swoje szanse 
z  rzutów karnych. W drugiej 
połowie rywale powiększyli 

przewagę. — Po zmianie stron, 
podobnie jak w pierwszej po-
łowie, zdarzyło się nam kilka 
niewymuszonych błędów. 
Kilkukrotnie dosłownie od-
daliśmy piłkę przeciwnikowi 
w jego ręce — komentuje Łu-
kasz Kamiński, zawodnik Je-
zioraka.

W pewnym momencie 
przewaga Sambora urosła 
do ośmiu bramek. Iławia-
nie wykonali jeszcze ostatni 
zryw tego dnia i dogonili ry-
wali tracąc do nich już tylko 
trzy bramki. Nagłego zwrotu 
akcji jednak nie było, zespół 
z  Tczewa wygrał zasłużenie 
i teraz to on zasiada na fotelu 
lidera II ligi.

— Mierzyliśmy się z rywalem 
bardzo doświadczonym, który 
w swej kadrze ma zawodników 
ogranych na poziomie pierw-
szoligowym. To zespół, który 
gra z sobą od lat i sukcesywnie 
jest wzmacniany. Sambor to 
bardzo wymagający przeciw-
nik — dodaje Kamiński, który 
przy okazji dziękuje kibicom 
za wsparcie w  trakcie tego 
spotkania (do hali miejskiej 
przybyła ich rekordowa licz-
ba w tym sezonie), a sponso-
rom za pomoc i ufundowanie 
nagród, które rozlosowane 
zostały w trakcie meczu.

Przed Jeziorakiem ostatnie 
ligowe spotkanie w 2021 roku, 
które zakończy pierwszą run-

dę sezonu 2021/22. W sobotę 
27 listopada iławianie zagra-
ją na wyjeździe z AZS UKW 
Bydgoszcz. Potem nastąpi 
dwumiesięczna przerwa w roz-
grywkach, początek II rundy 
pod koniec stycznia 2022 (Je-
ziorak będzie wówczas pauzo-
wał, zagra dopiero 12 lutego).

Mateusz Partyga

POZOSTAŁE WYNIKI 
10 KOLEJKI:
Handball Czersk — Jedynka 
Kodo Morąg 26:24 (16:11)
BSMS Bartoszyce — Szczypior-
niak II Olsztyn, przełożony na 5 
grudnia
AZS Fahrenheit Gdańsk — MKS II 
Grudziądz 35:26 (20:12)

środa, 24 listopada: Pogoń 
Handball Szczecin — AZS UKW 
Bydgoszcz (mecz zakończył się 
po oddaniu gazety do druku)
niedziela, 5 grudnia, 17.00: BSMS Bar-
toszyce — Szczypiorniak II Olsztyn 

PO 10 KOLEJKACH
1. Sambor 27 287:238 
2. Jeziorak 24 308:230 
3. AZS Fahrenheit 18 272:240
4. Czersk 18 231:226
5. Autoinwest 15 276:261 
6. Pogoń 15 258:251
7. Jedynka 12 258:275
8. AZS UKW* 7 241:240
9. Szczypiorniak II* 4 200:243
10. Bartoszyce* 3 194:223
11. MKS II 1 211:309
* mecz mniej

W meczu na szczycie II ligi Jeziorak Iława przegrał na swoim terenie z Samborem Tczew
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TEGO JESZCZE (CHYBA) NIE BYŁO
KOSZYKÓWKA\\\ Jeśli się mylimy, to prosimy o szybką poprawkę, jednak coś nam się zdaje, że jeszcze nigdy w historii 
iławskiego sportu nie było drużyny koszykarskiej, która grałaby w rozgrywkach III ligi seniorów.

A 
taka właśnie ekipa 
została niedawno 
zgłoszona do roz-
grywek trzecioligo-
wych. Zespół Orka 

Iława Basketball gra w  pię-
ciozespołowej lidze senior-
skiej, która swym zasięgiem 
terytorialnym obejmuje wo-
jewództwo warmińsko-ma-
zurskie, jest jednak jeden 
wyjątek. Są w  niej drużyny 
z  Olsztyna (2 ekipy), Ełku, 
Iławy a także (to ten wyjątek) 
z Chojnic. — Drużyna ta nie 
miała możliwości zgłoszenia 
się do III ligi w województwie 
kujawsko-pomorskim czy po-
morskim, bo tam takich lig po 
prostu nie ma, więc dopisała 
się do trzeciej ligi warmiń-
sko-mazurskiej —  tłumaczy 
iławianin Piotr Rynkowski, 
trener Orka Iława Basketball.

W Iławie swego czasu ko-
szykówka popularnością do-
równywała nawet piłce noż-
nej. Potem przyszły lata raczej 
chude dla basketu nad Jezio-
rakiem, jednak trzeba pamię-
tać o  ogólnopolskim turniej 
Broken Ball, który przez lata 
odbywał się w Iławie (ostatnie 
dwie edycje nie zostały roze-
grane z uwagi na pandemię, 
ciekawe czy będą kolejne...).

Iławskie zespoły jeśli już 
grały w jakichś rozgrywkach, 
to były to raczej turnieje tzw. 
„dzikich drużyn”. Piotr Ryn-
kowski także nie przypomina 
sobie, aby skład z Iławy grał 
kiedykolwiek w III lidze, nie 
mówiąc już o  wyższych kla-
sach rozgrywkowych. Zda-
niem trenera młodych koszy-

karzy, zgłoszenie zespołu do 
nowego sezonu III ligi jest 
oznaką tego, że koszykówka 
w Iławie odradza się.

— KADRĘ ZESPOŁU 
STANOWIĄ 18-LATKOWIE, 
POCHODZĄCY Z IŁAWY 
WYCHOWANKOWIE 
NASZEGO KLUBU. JEST 
TO ZATEM BARDZO 
MŁODY ZESPÓŁ. W TYM 
ROKU NIE PROWADZONE 
SĄ ROZGRYWKI LIGI 
WOJEWÓDZKIEJ 
JUNIORÓW, WIĘC 
POSTANOWILIŚMY ZGŁOSIĆ 
SIĘ DO SENIORSKIEJ 
III LIGI — TŁUMACZY 
SZKOLENIOWIEC, KTÓRY 
SAM CZYNNIE GRA W KOSZA. 

>> Liga, na razie dość 
skromna jeśli chodzi o  ilość 
drużyn, rozpoczęła się w listo-
padzie. Orka Iława na dzień 
dobry pojechała na daleki 
wyjazd do Ełku. 

— MECZ W EŁKU 
ZACZĘLIŚMY DOBRZE, 
DUŻO ATAKOWALIŚMY 
Z KONTRY. ZASKOCZYLIŚMY 
PRZECIWNIKA KILKOMA 
SZYBKIMI PUNKTAMI 
I PROWADZILIŚMY NA 

POCZĄTKU MECZU 
— RELACJONUJE PIOTR 
RYNKOWSKI, TRENER 
ZESPOŁU Z IŁAWY. 

— Niestety z każdą kolejną 
kwartą zaznaczała się prze-
waga warunków fi zycznych 
naszych przeciwników. Wynik 
meczu nie oddaje przebiegu 
gry, ponieważ ta cały czas 
była wyrównana. Niestety, 
zawodziła skuteczność i rzuty 
z przygotowanych pozycji nie 
chciały wpaść — dodaje szko-
leniowiec.

Kolejny ligowy mecz Orka 
rozegra w  niedzielę 5 grud-
nia. Na swoim terenie, czyli 
w hali widowiskowo-sporto-
wej przy ul. Niepodległości 
11b iławianie podejmą Tróje-
czkę Olsztyn. Pierwszy rzut 
sędziowski o 14.30.

Mateusz Partyga

Wilki Ełk — Orka Iława 86:55 
(21:17, 20:12, 26:13, 19:13)

ORKA: Alan Szmyciński 11 
punktów, Patryk Maliszew-
ski 9, Hubert Bajer, Mateusz 
Sawicki 5, Szymon Zastawny, 
Aleksander Szczypski, Bartosz 
Zbysiński 12, Jakub Jurczak 12, 
Jakub Oleksów, Jakub Suski 6

JAKUB SŁOMSKI ODCHODZI Z JEZIORAKA. CZAS ZACZĄĆ NOWĄ PRZYGODĘ
PIŁKA NOŻNA\\\ Zdaje się, że 66 minut rozegranych przez Jakuba Słomskiego w meczu z Polonią Lidzbark Warm. były jego ostatnimi w barwach Jezioraka Iława. Przynajmniej na razie.

J akub Słomski tuż po 
ligowym meczu czwar-
toligowego zespołu 

z Iławy, z Mazurem Ełk, po-
żegnał się ze swoimi kole-
gami z  zespołu. Oczywiście 
symbolicznie, bo kontakt 
z  zawodnikami Jezioraka 
wciąż będzie miał. Ostat-
nim spotkaniem, w którym 
wystąpił środkowy obrońca, 
był mecz 13. kolejki forBET 
IV ligi, Jeziorak grał wów-
czas na wyjeździe z Polonią 
Lidzbark Warmiński. 

21-latek nie tylko opusz-
cza drużynę i klub, ale także 
wyprowadza się z  Iławy do 
Trójmiasta. Do tego, rzecz 
najważniejsza, zaczyna nową 
życiową, zawodową przygodę 
— „Słoma” wstąpił do wojska.

— Obecnie przebywam 
w  Centrum Szkolenia Lo-
gistyki w  jednostce w miej-
scowości Grupa koło Gru-
dziądza. Jestem na służbie 
przygotowawczej —  mówił 
nam w czwartek (11 listopa-
da) Kuba, z którym, już po 

wstąpieniu do wojska, wcale 
nie jest łatwo się skontakto-
wać.

— Na pewno nie zagram 
więc w Jezioraku w ostatnich 
dwóch meczach w  rundzie 
jesiennej. W  rundzie wio-
sennej też raczej nie będzie 
szans na grę w klubie, któ-
rego jestem wychowankiem 
— tłumaczył wówczas Słom-
ski (runda jesienna już się 
zakończyła), który obecnie 
musi odnaleźć się w  nowej 
rzeczywistości. 

A czy wróci do gry w  pił-
kę? Na razie skupia się nad 
czymś innym niż futbol, jed-
nak wiadomo nie od dziś, że 
wilka zawsze ciągnie do lasu, 
a piłkarza na boisko. 

— Żałuję, że Kuba odchodzi 
z naszej drużyny, bo to dobry 
piłkarz, nasz podstawowy 
obrońca jednak rozumiem, 
że ma inny pomysł na życie 
i to szanuję — mówi Wojciech 
Tarnowski, trener zespołu 
z Iławy. — Musimy pamiętać, 
że na poziomie IV ligi granie 

w piłkę jest bardziej przygo-
dą, niż sposobem na zarob-
kowanie, dlatego ci chłopacy 
szukają też innych alternatyw 
zawodowych. Ze swojej stro-
ny chcę podziękować Kubie 
za jego grę dla Jezioraka, po-
święcenie na boisku i  życzę 
mu powodzenia w  życiu za-
wodowym, jak i sportowym. 
Myślę, że już mieszkając 
w Trójmieście znajdzie sobie 
jednak jakąś drużynę, nawet 
mu w tym pomogę — dekla-
ruje szkoleniowiec. zico

Jakub Słomski, tu jeszcze 
w barwach Jezioraka Iława
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Jakub Jurczak (Orka Iława) zdobył 12 punktów w meczu z Wilkami Ełk. Koszykarz ten trenuje 
również... żeglarstwo (MOS Iława)
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PAMIĘTAJ: DOBRO WRACA! 
BIEGI\\\ To niezwykła inicjatywa społeczno-sportowa, która na szczęście przeradza się chyba w tradycję. Po raz drugi na trasie 
Iława — Kisielice (28 km) odbędzie się bieg, którego głównym celem jest niesienie materialnej pomocy dzieciom z domu dziecka 
i przebywającym w tzw. pieczy zastępczej.

N
iektórym biegacz-
kom i  biegaczom 
samo w  sobie „krę-
cenie” kolejnych 
kilometrów nie 

wystarcza, organizując jakiś 
bieg można przecież przy 
okazji pomóc potrzebującym 
osobom. Na taki właśnie po-
mysł wpadli iławscy biegacze, 
z Radosławem Etmańskim na 
czele. A w naszym kraju, po-
wiecie itd. jest komu poma-
gać. Mamy tu na myśli także 
dzieci z domu dziecka oraz te 
przebywające w  tzw. pieczy 
zastępczej, czyli w rodzinach 
zastępczych. To z myślą o nich 
organizowany jest bieg cha-
rytatywny „Dobro Wraca” na 
trasie Iława — Kisielice.

>> Pod koniec października 
w Powiatowym Centrum Po-
mocy Rodzinie w Iławie, które 
na terenie powiatu iławskiego 
prowadzi domy dziecka oraz 
wspiera i  nadzoruje rodziny 
zastępcze, odbyło się spotka-
nie organizacyjne związane 
z II Biegiem charytatywnym 
„Dobro Wraca”. Do drugiej 
edycji tego wydarzenia doj-
dzie w  niedzielę 5 grudnia 
2021, start o godzinie 9.00.

Trasa biegu prowadzi przez 
tereny powiatu iławskiego: 
miasto Iława, gminę Iława 
i  gminę Kisielice. Impreza 
została objęta patronatem 
honorowym przez lokalnych 
samorządowców: starostę 
Bartosza Bielawskiego, bur-
mistrza Dawida Kopaczew-
skiego (miasto Iława), wójta 
Krzysztofa Harmacińskiego 

(gm. Iława) i burmistrza Ra-
fała Ryszczuka (gm. Kisielice).

Jak już wspomnieliśmy, 
„Dobro Wraca” to oddolna 
inicjatywa środowiska iław-
skich biegaczy. Inaugura-
cja nastąpiła w  2019 roku. 
W 2020 roku biegu nie udało 
się zorganizować z uwagi na 
obostrzenia pandemiczne.

Trasa tegorocznego biegu, 
podobnie jak wcześniej, bę-
dzie przebiegała przez Iławę, 
Kamionkę, Ząbrowo, Gałdowo, 
Stary Folwark, Łęgowo, Kisie-
lice. Start odbędzie się na bul-
warze im. Jana Pawła II nad 
Małym Jeziorakiem w Iławie 
(okolice hali widowiskowo–
sportowej) o  godzinie 9.00, 
natomiast meta będzie zloka-
lizowana przy Domu dla Dzieci 
w Kisielicach (ul. Szkolna).

— Cechą szczególną nasze-
go biegu jest brak ofi cjalnego 
pomiaru czasu i  możliwość 
startów z  punktów pośred-
nich tj. z Ząbrowa, Gałdowa 
lub Łęgowa — mówi Joanna 
Mazurkiewicz, która zajmuje 
się organizacją biegu ze strony 
PCPR-u.

Nie wszyscy, którzy chcą 
brać udział w  biegu, są na 
siłach przebiec aż 28 km ca-
łej trasy, więc jest możliwość 
udziału w biegu na trasie 17 
km (start w Ząbrowie o godz. 
9.50), 13 km (start w  Gał-
dowie o  10.20), 6 km (start 
w  Łęgowie o  10.50). Zapisy 
odbywają się przez stronę 
internetową www.pcprilawa.
pl, limit uczestników ustalo-
no na 150 (obecnie na liście 

jest zapisanych 80 biegaczek 
i biegaczy).

— Wszyscy uczestnicy zosta-
ną nagrodzeni pamiątkowym 
medalem wykonanym ręcznie 
przez naszych wychowanków 
— dodaje J. Mazurkiewicz.

Bieg jest przede wszystkim 
doskonałą okazją do dzielenia 
się dobrem, przedświąteczną 
okazją do przekazywania 
podarunków dla wychowan-
ków Domu dla Dzieci w Ki-
sielicach, ale także dla dzieci 
w pieczy zastępczej na terenie 
całego powiatu. Wszystkie te 
dzieci są pozbawione właści-
wej opieki ze strony swoich 
rodziców biologicznych, nie 
mają swojego domu, korzy-
stają z dobroci innych, często 
obcych osób, które przyjęły je 
do swoich domów, do swo-
ich rodzin.

— Chcielibyśmy, aby przed-
mioty przekazywane podczas 
akcji były nowe, mogą to być 
artykuły biurowe, higienicz-
ne, różnego rodzaju bony 
podarunkowe, z których dzie-
ci mogą skorzystać według 
własnego upodobania. Mamy 
nadzieję, że tegoroczna akcja, 
tak jak dwa lata temu, zapew-
ni zarówno obdarowanym, jak 
również darczyńcom, niezapo-
mniane wrażenia i fantastyczną 
atmosferę wspólnego spotka-
nia — mówi Joanna Mazurkie-
wicz z Powiatowego Centrum 
Pomocy Rodzinie w Iławie.

Od 2 do 4 grudnia do siedzi-
by PCPR w Iławie (ul. Ander-
sa 3a, budynek za szpitalem 
powiatowym) można przyno-

sić podarki dla dzieci z domu 
dziecka i  pieczy zastępczej. 
Mogą to być także vouche-
ry do konkretnych sklepów 
— wówczas dzieci wraz z opie-
kunami same wybiorą najbar-
dziej potrzebny asortyment.

W czwartek 2 grudnia zbiór-
ka w  PCPR będzie odbywała 
się w godzinach 15.00 — 18.00, 
w piątek (3.12) w godz. 15.00 
—  20.00, a  w sobotę, dzień 
przed biegiem, w  godz. 9.00 
— 13.00. — Istnieje także moż-
liwość przyniesienia tych rzeczy 
w dzień biegu, do hali miejskiej, 
przy której odbędzie się start. 
Wiemy, że na przykład swoje 
paczki przedświąteczne przy-
gotowują uczniowie szkół pod-
stawowych, jak Szkoła Podsta-

wowa nr 3 w Iławie czy Szkoła 
Podstawowa w Kamieńcu, ale 
także szkół ponadpodstawo-
wych z Iławy, tj. z „Mechanika’, 
„Budowlanki” i  „Żeromka”. 
Do naszej akcji włączają się 
także panie z  Kół Gospodyń 
Wiejskich — wymienia Rado-
sław Etmański.

— Na mecie, która usytu-
owana będzie w  Kisielicach 
przy Domu dla Dzieci, cze-
kać będą podopieczni wraz 
z  opiekunami, by zawiesić 
na szyjach „dobroniosących” 
biegaczy, własnoręcznie wy-
konane medale — mówi Rafał 
Ryszczuk, burmistrz Kisielic.

— Zachęcam do zapisywa-
nia się do tego wyjątkowego 
biegu, którego główną ideą 

jest dzielenie się dobrem. 
Organizatorzy biegu zachę-
cają wszystkich do tego, by 
na rzecz wychowanków ki-
sielickiego Domu dla Dzieci 
przekazywać podarunki, któ-
re w  dniu biegu zostaną im 
przekazane. Miejscem zbiórki 
w Kisielicach jest kafejka Ar-
kadia, gdzie podarunki można 
przynosić w dniach od 30 li-
stopada do 2 grudnia, w godzi-
nach 15.00 — 20.00. Zebrane 
rzeczy przekazane zostaną do 
Powiatowego Centrum Pomo-
cy Rodzinie w  Iławie, gdzie 
zostaną odpowiednio posorto-
wane, zapakowane i w dniu 5 
grudnia przekazane do Domu 
Dzieci w Kisielicach — dodaje 
Ryszczuk. Mateusz Partyga

MIŁOSZ Z BRĄZOWYM MEDALEM, ALEKSANDER I MACIEK Z CENNYM DOŚWIADCZENIEM 
KYOKUSHIN KARATE\\\ Kolejne doświadczenie w dorobku zawodników Iławskiego Klubu Kyokushin Karate to start w 34. Wagowych Mistrzostwach Europy w Katowicach.

Naszą piękną Iławę re-
prezentowali: Maciej 
Korpalski, Aleksander 

Bartkowski i Miłosz Pniewski 
— wymienia Tomasz Gąska, 
trener w IKKK. 

— Mega emocje oraz wspa-
niałe przeżycia sportowe udzie-
liły się chyba wszystkim. Z racji 
panującej sytuacji, wielu Pola-
ków oraz Europejczyków mogło 
oglądać to wspaniałe widowisko 
dzięki relacji on-line. Nad cało-
ścią tej najważniejszej imprezy 
sportowej Starego Kontynentu 

czuwał shihan Katsuhito Gorai 
7 Dan, dyrektor Międzynarodo-
wego Departamentu IKO Ky-
okushinkaikan —  relacjonuje 
sensei Gąska.

Wagowe ME zgromadziły 
600 zawodników z 21 krajów. 
W pierwszym dniu startowali 
juniorzy. Klasyfi kacja drużyno-
wa pod względem zdobytych 
medali wyglądała następująco: 
1. Rosja, 2. Polska, 3. Ukrai-
na. Małą cegiełkę do drugie-
go miejsca drużynowego dla 
Biało-czerwonych dołożył iła-

wianin Miłosz Pniewski, który 
w kategorii Kumite Boys 14-15 
lat, +70kg zdobył trzecie miej-
sce i został brązowym medali-
stą mistrzostw Europy. 

Jego koledzy z klubu, Alek-
sander Bartkowski startują-
cy w Kata (układy formalne) 
oraz Maciej Korpalski startu-
jący w Kata i Kumite (układy 
formalne oraz walka), zdobyli 
cenne doświadczenie.

— Był to bardzo dobry wy-
stęp naszych zawodników, na 
który mocno pracowali, po-

mimo ciężkich czasów i był to 
ich osobisty sukces. Chciałbym 
w tym miejscu podziękować za 
pomoc w starcie burmistrzo-
wi Iławy oraz Iławskiemu 
Centrum Sportu, Turystyki 
i  Rekreacji. Podziękowania 
kieruję też do rodziców i  do 
Krzysztofa Odzioby z  Iławy 
za bezpieczny transport na 
mistrzostwa, składam im ja-
pońskie podziękowanie Ari-
gato — dodaje trener Tomasz 
Gąska, założyciel Iławskiego 
Klubu Kyokushin Karate. zico

Od lewej Krzysztof Odzioba, Miłosz Pniewski (brązowy medal 
ME) oraz sensei Tomasz Gąska — wszyscy z Iławskiego Klubu 
Kyokushin Karate
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Każdy z uczestników biegu Dobro Wraca otrzyma medal własnoręcznie wykonany przez 
dzieci z domu dziecka w Kisielicach!
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IŁAWSKIE SMOKI JEZIORAKA WALCZYŁY O BASENOWE MISTRZOSTWO POLSKI
SMOCZE ŁODZIE\\\ W sobotę (14 listopada) w szczecińskiej Floating Arenie odbyły się basenowe otwarte Mistrzostwa Smoczych Łodzi.

Do rywalizacji przystąpi-
ły drużyny z  Niemiec, 
Ukrainy, Łotwy, Litwy 

oraz kluby z Polski. Nie zabra-
kło najlepszych ekip w kraju: 
AZS WSG Champions Byd-
goszcz oraz Spójni Warszawa.

>> Różnica między trady-
cyjnymi zawodami smoczych 
łodzi, a  startami na basenie 
polega na tym, że przeważ-
nie smocze łodzie ruszają ze 
startu wspólnego a rywaliza-
cja polega na jak najszybszym 
pokonaniu danego dystansu, 
tymczasem w zawodach ba-

senowych jedna osada — aby 
wygrać — musi „przepchnąć” 
swoich przeciwników.

W Szczecinie mogliśmy ki-
bicować drużynom z naszego 
regionu. W kategoriach Open 
Sport oraz Sport Mikst starto-
wały Iławskie Smoki Jezioraka, 
a w kategorii Total Fun drużyna 
reprezentująca Gminę Bisku-
piec, która zadebiutowała w ry-
walizacji smoczych łodzi.

Iławskie Smoki Jezioraka 
z sukcesem przebrnęły przez 
fazy grupowe w obu katego-
riach, meldując się w ćwierć-

finałach. Tu Smoki trafiły 
na bardzo mocne zespoły 
i  zakończyły zawody na tym 
etapie, zajmując ostatecznie 
miejsca w przedziale 5-8.

— To były dla nas bardzo 
udane zawody — relacjonuje 
Arkadiusz Grabiński, zawod-
nik ISJ. — W drużynie mieli-
śmy pięciu zawodników, dla 
których był to pierwszy start 
basenowy w  życiu, a  mimo 
to skutecznie rywalizowa-
liśmy z  drużynami bardziej 
doświadczonymi. My sami 
zebraliśmy w  Szczecinie 

cenne doświadczenie, które 
— mamy nadzieję — zaowo-
cuje na kolejnych zawodach 
— dodaje Grabiński.

— Drużyna Gminy Bisku-
piec swój start w MP zakoń-
czyła na fazie grupowej, ale 
bardziej od wyniku liczył 
się udział, dobra zabawa 
i promocja gminy na terenie 
ogólnopolskiej — relacjonuje 
Janusz Waidaugusek, zawod-
nik i  jednocześnie mieszka-
niec gminy w  powiecie no-
womiejskim, która sąsiaduje 
z powiatem iławskim. red. zico

W zawodach basenowych jedna osada — aby wygrać — musi 
„przepchnąć” swoich przeciwników. Iławskie Smoki Jeziora-
ka po lewej stronie
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„MAMO, NAPISZ MI ZWOLNIENIE Z W-FU” 
PRZEWODNIK PO BIEGANIU\\\ Wielu z rodziców codziennie słyszy ten tekst o poranku. Kilkanaście lat temu towarzyszyło mu 
pytanie: dlaczego? Teraz często stawiamy parafkę na przygotowanym przez pociechy wydruku i galopujemy do codziennych zadań.

D
zisiejsi dziadkowie 
i  rodzice to poko-
lenie podwórka. 
Sprawność, którą 
zyskiwali dzięki 

niemu w  pamięci białkowej 
trwa do dziś. Facebookowy 
trzepak wymagający wta-
jemniczenia z  głową w  dół 
był zdecydowanie trudniejszy 
do zalogowania. Gra w gumy 
ze stopniowaniem trudności 
absorbowała całe pokolenia 
dziewcząt. Każdy kawałek 
łąki zamieniał się w  boisko. 
Na tych lepszych można było 
pograć w ustalonej przez po-
dwórkową hierarchię kolej-
ności. A ta z kolei  zależała od 
pozycji wywalczonej w zaka-
markach osiedla, w  których 
następowało często boles-
ne wtajemniczenie.

Rodzice nie zawracali sobie 
głowy sprawnością pociech. 
Ona rosła wraz z nimi. Szko-
ła wchłaniała ją na w-fi e i coś 
tam poprawiała. Nikt nie 
dramatyzował jak siniaki, za-
drapania wracały z dziećmi do 
domu. Szkolne wychowanie 
fi zyczne pracowało na bazie 
motoryczności i  umiejętno-
ści będącej na zdecydowane 
wyższym poziomie niż obec-
nie. Nauczyciel nie bał się 
torów przeszkód, przewrotów 
i stania na rękach. Większość 
uczniów te sprawdziany prze-
chodziła bez większych prob-
lemów. 

Spocone dzieciaki szły na 
pozostałe lekcje i  nikt nie 
robił z  tego epidemiologicz-
nego zagrożenia. Pewnie, 

że zdarzały się pojedyncze 
przypadki kwestionujące ten 
porządek rzeczy, jednak nie 
wpływały one na rytm dnia. 
Osiedlowe podwórko, wiej-
skie otoczenie nikogo nie 
niepokoiło. Prawo opieki nad 
dziećmi sprawowali wszyscy. 
Zwrócona uwaga „powiem 
ojcu”, temperowała wychyla-
jące się za bardzo dzieci.

To co w strukturze przemian 
także w  wychowaniu fi zycz-
nym na zachodzie przebiega-
ło przez dziesięciolecia u nas 
zaskoczyło w szybkości zmian. 
Wystarczyło kilkanaście lat, 
aby przewrócić podwórkowy 
świat. „Co nagle, to po diable” 
- zgubiło rozsądek.

Moda na wygląd z interneto-
wego sanktuarium zawładnę-
ła młodym pokoleniem. Ona 
jako pierwsza dociera do 
dzieci. Fotoszopy naprawiają 
wizualne niedostatki. Zmę-
czenie wysiłkiem fi zycznym 
w większości nie jest akcep-
towane w odbiorze. Kompu-
terowa rywalizacja zastępuje 
fi zyczny reset.

Młodość, to stan ducha. Na 
myślenie o konsekwencji za-
niedbań szkoda czasu.

Rodzice zagalopowani 
w obowiązkach nie mają siły 
na ciągłe utarczki o potrzebie 
ruchu. Podświadomie pamię-
tają, że sprawność zrodziła 
się sama w ich dzieciństwie. 
Nadzieja, że tak samo wyda-
rzy się z ich dziećmi – usypia. 
Wspólny sport pomimo coraz 
lepszej bazy wokół jest tema-
tem trudnego tabu. 

Ciąg dalszy następuje nie-
postrzeżenie. Wrażliwość na 
wszelkie symptomy bólu po-
woduje reakcje usprawiedli-
wiające nieobecność na szkol-
nym wychowaniu fi zycznym. 
Bezbolesna aktywność nie-
róbstwa przejmuje władzę 
nad rodzinami. Dzieci odczu-
wają dyskomfort po prostych 
ćwiczeniach w sposób prawie 
zagrażający życiu. Wystarczy 
kilka przysiadów, czy skoków 
z miejsca, aby układ mięśnio-
wy odmówił posłuszeństwa 
na drugi dzień. Bolesny dy-
skomfort woła o  pozostanie 
w domu. 

Przewrót w  przód, to już 
ryzyko jak w sportach eks-
tremalnych. Zwykłe przeto-
czenie w tył grozi poważnym 
urazem. Stanie na rekach 
w  dotykowej asekuracji 
– może jednak nie... Dłuższe 

biegi mające przygotować 
do sprawdzianów wytrzy-
małościowych przerażają 
obie strony. Odczucie bo-
lesnych płuc, smak krwi 
w  ustach po biegu spowo-
dowany bliskim kontaktem 
układu nerwowego z naczy-
niami krwionośnymi, to już 
inwazja obcych na wnętrze 
dziecka. W szybkościowym 
sprawdzianie; ręce i  nogi 
przeszkadzają sobie z upo-
rem.

Nauczyciele tracąc twórczy 
zapał namawiają nielicznych 
do klubowego szkolenia, któ-
re tworzy przepaść spraw-
nościową pomiędzy dziećmi. 
Niepokój ogarnia wszystkich. 
Delikatność ciała ogranicza 
gry sportowe. Koordynacja 
wymagająca codziennych 
prób, aby zaistniała przy-
jemność z drużynowej rywa-

lizacji boli. To system naczyń 
połączonych. To gra z ciałem 
bez końca. Mikrourazy, za-
nim zrozumiemy ich poży-
teczną rolę, często poproszą 
o usprawiedliwienie z  lekcji, 
lub rejteradę z niej. 

Szkolny w-f zaliczany do 
średniej ocen obwarowano 
murem wymagań, które omi-
ja się slalomem. Edukacyjny 
przymus wysiłku zaowocował 
rewolucją niechęci. Autorytet 
nauczyciela w systemie oświa-
ty w rankingu poleciał z wielu 
przyczyn. Statut nauczyciela 
wychowania fi zycznego upadł 
jeszcze niżej. Pedagog „od fi -
kołków” ze smutkiem patrzy 
w lustro.

System włączył lekarzy 
w  dbanie o  motoryczny po-
stęp. Wystawiając dłuższe 
miesięczne zwolnienie z lek-
cji muszą określić jakie ćwi-

czenia uczeń może wykony-
wać. Tylko jak ma to zrobić 
nauczyciel? Indywidualna 
opieka skupiająca się na jed-
nym uczniu otwiera puszkę 
Pandory grupy. Wybór nie po-
zostawia pola manewru. Ław-
ka niećwiczących się wydłuża. 
Ich też trzeba mieć na oku. To 
najczęściej najbardziej aktyw-
na nieprzewidywalnie część 
uczniowskiej grupy.

Dwadzieścia lat temu test 
Coopera 8-latków wskazy-
wał na średnią 1500 m. Te-
raz po rozmienieniu tysiąca 
zmniejszył się prawie o  po-
łowę. Obawa, że zmęczenie 
jest wrogiem, zdecydowało 
o wyniku.  

Pokolenie rodziców z zako-
dowaną sprawnością odbudo-
wuje ten potencjał. Ta pamięć 
jest w nich. Czy obecne poko-
lenie może tak zrobić z sobą 
- mam wątpliwości. Pewnych 
funkcji w zaniedbanym wnę-
trzu nie da się odtworzyć. 
Na słabych fundamentach 
trudno budować mistrzow-
skie kariery.

Ruch medycyną jutra – tego 
hasło z Gdańskiego Uniwer-
sytetu Medycznego nie wi-
dzę w publicznym przekazie. 
Ruch plus, jest więcej wart 
niż 500 plus w rozwoju mło-
dego pokolenia. Tylko jak te 
plusy połączyć? Jak pododa-
wać dzieci, rodziców i nauczy-
cieli wychowania fi zycznego 
do jednego bloku sprawności 
w  czasie, w  którym wszyscy 
u wszystkich widzą minusy?

Paweł Hofman, trener lekkiej atletyki
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14 PAR WALCZYŁO W TURNIEJU O PUCHAR WÓJTA GMINY IŁAWA 
BRYDŻ SPORTOWY\\\ W sobotę (6 listopada) w nowowybudowanej siedzibie GKS Wikielec odbył się Turniej o Puchar Wójta Gminy Iława.

W turnieju wzięło udział 
14 par. Po zaciętej, kil-
kugodzinnej rywaliza-

cji wyłoniono zwycięzców tur-
nieju. Zwyciężyła para: Lech 
Jasik i  Henryk Kukawski, 
drugie miejsce zajęli: Edward 
Bojko i Lech Wróbel. Trzecie 
miejsce na podium przypad-
ło Irenie Karkulak i  Jerze-
mu Stefańskiemu.

Wszyscy uczestnicy turnie-
ju otrzymali okolicznościowe 
statuetki i  drobne upominki, 
a zwycięzcy turnieju otrzymali 
dodatkowo okazałe puchary. 

Puchary i statuetki wręczył wójt 
gminy Iława Krzysztof Harma-
ciński, który podziękował za-
wodnikom za udział w turnieju 
i zapewnił, że będzie on konty-
nuowany w kolejnych latach.

Turniej sędziowali: Adam 
Przybilski i  Henryk Drze-
woszewski. Organizatorami 
byli: Gmina Iława i  Gmin-
ne Zrzeszenie LZS. Obsługę 
techniczno-organizacyjną 
zapewnili przewodniczący 
GZ LZS Marian Szkamelski 
wraz z żoną Urszulą.

red, źródło: gmina-ilawa.pl

Zwyciężyła para Lech Jasik 
i Henryk Kukawski (na 
zdjęciu w środku). Po lewej 
stronie wójt gminy Iława 
Krzysztof Harmaciński, 
a po prawej Marian Szka-
melski, przewodniczący 
GZ LZS Iława 
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ZAJĄCZKOWSKI ZA SUCHOCKIEGO
PIŁKA NOŻNA\\\ Potwierdziły się wszelkie domysły środowiska piłkarskiego: Piotr Zajączkowski został nowym trenerem III-ligowego 
GKS-u Wikielec. Szkoleniowiec związał się z klubem z gminy Iława do końca sezonu 2021/22, z opcją przedłużenia umowy.

W
szystkie znaki 
na ziemi i niebie 
mówiły, że Łu-
kasz Suchocki 
przestanie być 

trenerem walczącego o utrzy-
manie w  III lidze zespołu 
GKS-u Wikielec. Po przegra-
nym meczu z Błonianką Bło-
nie, który był trzecią porażką 
z rzędu (a dziesiątym z rzędu 
spotkaniem niewygranym 
przez zespół z Wikielca), Su-
chocki oddał się do dyspozycji 
zarządu. Wszystko wskazywa-
ło na to, że straci tę posadę. 

Tak też się stało, a następcą 
iławianina został bardzo do-
brze znany w naszym lokal-
nym środowisku piłkarskim 
Piotr Zajączkowski, który 
w przeszłości trenował m.in. 
Jezioraka Iława (też kiedyś 
grał w biało-niebieskich bar-
wach), a ostatnio związany był 
z  Kotwicą Kołobrzeg. Przy-
pomnijmy również, że w nie-
dalekiej przeszłości —  pod 
nieobecność ówczesnego tre-
nera Wojciecha Tarnowskiego 
—  prowadził w  dwóch me-
czach zespół z gminy Iława.

Zajączkowskiego wymienia-
ło się w gronie kandydatów do 
objęcia stanowiska trenera po 
Łukaszu Suchockim. Według 
naszej wiedzy, był chyba na-
wet jedyną opcją braną pod 
uwagę przez zarząd GKS-u. 
Wszystkie przypuszczenia 
właśnie się potwierdziły.

Jak dodaje prezes GieKSy 
Krzysztof Bączek, zmiana na 
stanowisku trenerskim zwią-
zana była oczywiście z pozycją 

zespołu z Wikielca w tabeli III 
ligi. — Stwierdziliśmy, że po-
trzeba nam nowego, świeżego 
spojrzenia. Przed trenerem 
Piotrem Zajączkowskim stoi 
zadanie utrzymania drużyny 
w lidze. To bardzo doświad-
czony szkoleniowiec, który 
prowadził już zespoły grają-
ce wyżej niż GKS. Liczymy na 
to, że teraz to doświadczenie 
przyda się w  walce o  ligowy 
byt — tłumaczy Bączek.

„Jakieś propozycje już są”. 
Suchocki o 
swoim zwolnieniu 
i o przyszłości
— Nie tylko w mojej ocenie 

Łukasz Suchocki ma predys-
pozycje do tego, aby konty-
nuować trenerską przygodę. 
Ma „czuja” do tej roboty, bez 
dwóch zdań —  taką opinię 
o  swoim byłym już szkole-
niowcu wyraża Piotr Kacpe-
rek, kapitan GKS-u Wikielec.

Zastanawiacie się pewnie, 
skąd tu nagle, w  artykule 
o Suchockim i  jego zwolnie-
niu, znalazł się Piotr Kacpe-
rek? Tłumaczymy: w związku 
z odejściem młodego szkole-
niowca z Iławy sami sobie za-
daliśmy pytanie, czy Suchocki 
będzie po tym fakcie konty-
nuował karierę trenerską, 
która właściwie na razie jest 
przygodą właśnie. O to samo 
zapytaliśmy Kacperka. 

Gość ma dopiero 34 lata, 
więc spokojnie mógłby jesz-
cze gdzieś pograć w  piłkę. 
Stało się chyba jednak tak, 
że ten trudny, stresujący tre-

nerski „chleb” zasmakował 
„Suchemu”. Dlatego też zapy-
taliśmy jednego z najbardziej 
doświadczonych piłkarzy jego 
byłej już (i pierwszej w trener-
skim życiu) drużyny o to, czy 
Suchocki ma papiery na bycie 
trenerem? Kapitan GieKSy 
udziela nam jednoznacznej 
odpowiedzi. — Łukasz prze-
jął zespół w bardzo trudnym 
momencie. Jak na debiut tre-
nerski, warunki były niezwy-
kle wymagające, a cel ciężki 
do osiągnięcia. Łukasz wziął 
na siebie ten ciężar i sobie po-
radził, bo przecież nasz zespół 
utrzymał się w  poprzednim 
sezonie w  III lidze —  mówi 
Piotr Kacperek. — Życzę mu 
powodzenia w dalszej karie-
rze szkoleniowej. Szkoda, 
że tak kończy się jego praca 
w  GKS-ie Wikielec, jednak 
teraz, z  perspektywy czasu, 
widzę, że nie brakowało nam 
na pewno dobrego trenera, 
bo takiego mieliśmy, tylko 
szczęścia pomnożonego przez 

ilość przegranych meczów. 
Łukasz czuje tę robotę, wie 
jak rozmawiać z piłkarzami, 
jak prowadzić szatnie — po-
wiedział nam Kacperek we 
wtorek 16 listopada, dzień 
po zwolnieniu Suchockiego 
z klubu z gminy Iława.

Bardzo dobre zdanie, mimo 
faktu zwolnienia, ma o mło-
dym trenerze także prezes 
Krzysztof Bączek. — Przede 
wszystkim chciałem bardzo 
gorąco podziękować Łuka-
szowi Suchockiemu za jego 
pracę, jaką wykonał na rzecz 
naszego klubu. To młody, ale 
już bardzo odpowiedzialny 
i honorowy człowiek — mówi 
szef GieKSy. —  Trenerem 
stał się w  trybie natychmia-
stowym, właściwie ściągnęli-
śmy go z boiska, gdy jeszcze 
był piłkarzem i posadziliśmy 
na ławkę trenerską. Ze swo-
jej roli wywiązywał się bar-
dzo dobrze, utrzymanie w III 
lidze w poprzednim sezonie 
to w  dużej mierze zasługa 

tego szkoleniowca. Życzę 
mu wszystkiego najlepszego 
w  dalszej pracy trenerskiej. 
Pokazał już u nas w Wikielcu, 
że predyspozycje ku temu na 
pewno ma. Zresztą, według 
mojej wiedzy już ma kilka 
propozycji prowadzenia dru-
żyn innych klubów — dodaje 
prezes Bączek.

Trener z Iławy już podczas 
konferencji prasowej po me-
czu z Błonianką, którego wy-
nik (0:1) zadecydował o jego 
zwolnieniu, mówił: — Do ni-
kogo nie mam pretensji ani 
żalu, a  już na pewno nie do 
zarządu czy do zawodników.

Suchocki był doskonale 
świadomy sytuacji, w  jakiej 
się znalazł. —  Pętla była na 
szyi i kwestia czy się zaciśnie 
czy nie. Dzisiaj została zaciś-
nięta. Oddaję się oczywiście 
do dyspozycji zarządu, wiem 
jaka będzie reakcja, jaka bę-
dzie decyzja ze strony zarzą-
du GKS-u Wikielec (...). Jeśli 
są wyniki to jest fajnie. Jeśli 
jednak nie ma wyników, to 
niestety musisz pogodzić się 
z  tym, że tę pracę możesz 
stracić. Ja pewnie ją stracę 
— mówił Suchocki po meczu 
z Błonianką.

Nas teraz już bardziej inte-
resuje jednak przyszłość, a nie 
przeszłość Suchockiego. Pyta-
my więc, czy będzie kontynu-
ował pracę szkoleniową? No 
i  czy całkowicie już zawiesił 
buty na kołku?

— Jeśli chodzi o  granie 
w piłkę, to nie podjąłem jesz-
cze ostatecznej decyzji. Nie 

wykluczam więc absolutnie 
możliwości powrotu na boi-
sko — mówi Suchocki. — Jeśli 
natomiast chodzi o pracę tre-
nerską, to na ten moment, po 
zwolnieniu z GKS-u, nie wy-
konuję gwałtownych ruchów. 
Odpoczywam i czekam na to, 
co przyniesie przyszłość. Nie 
skupiam się jakoś mocno 
na kolejnej drużynie, którą 
mógłbym prowadzić —  do-
daje trener.

Suchocki nie ukrywa, że 
już po meczu z  Błonianką 
odbierał pierwsze telefony 
od przedstawicieli klubów 
piłkarskich. Iławianin ma 
już kilka propozycji, według 
naszej wiedzy są to zespoły 
z woj. warmińsko-mazurskie-
go, jednak więcej szczegółów 
na razie nie chce zdradzać. 
Zaraz jednak kończy się 
runda jesienna (wydłużo-
na o  grane awansem mecze 
z rundy wiosennej) i powin-
niśmy poznać szkoleniową 
przyszłość Suchockiego.

— Chciałem podziękować 
GKS-owi Wikielec za moż-
liwość takiego trenerskiego 
startu. Na dzień dobry, jako 
pierwsza drużyna w życiu, tra-
fi ła mi się ekipa z III ligi. Jak 
na trenerski debiut, to super 
sprawa. Już teraz wiem, że ta 
praca bardzo dużo mi dała, za-
bieram z sobą sporo doświad-
czeń. Cieszę się też, że udało 
się nam utrzymać zespół w III 
lidze w poprzednim sezonie. 
To było ważne dla mnie i dla 
całego klubu — dodaje Sucho-
cki.  Mateusz Partyga

Piotr Zajączkowski (drugi z prawej strony) w towarzystwie 
działaczy GKS-u Wikielec
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IŁAWSKA LIGA FUTSALU NIE WYSTARTUJE
FUTSAL\\\ Zgodnie z przewidywaniami, nie uda się rozegrać sezonu 2021/22 Iławskiej Ligi Futsalu. Stanie się tak dlatego, 
że — jak podkreśla organizator rozgrywek, czyli ICSTiR — do ligi zgłosiło się zbyt mało zespołów.

W 
środę 3 listo-
pada w  hali 
widowiskowo-
-sportowej od-
było się pierw-

sze (i jedyne) spotkanie 
organizacyjne w  sprawie 
sezonu 2021/22 Iławskiej 
Ligi Futsalu. Przybyli na nie 
przedstawiciele tylko sześciu 
drużyn. —  Po rozmowach 
doszliśmy do wniosku, że 
to za mało, i  że damy jesz-
cze szansę chętnym druży-
nom na zgłoszenie się do 
ligi — informował wówczas 
Ryszard Boodhram z  Iław-
skiego Centrum Sportu, 
Turystyki i Rekreacji, które 
prowadzi rozgrywki ILF.

ICSTiR dalej zachęcało do 
zgłaszania ekip do halówki. 
—  Na zgłoszenia czekamy 
do piątku 12 listopada. Jeśli 
do tego czasu nie zgłoszą się 
minimum dwie drużyny to 
wówczas liga się nie odbę-
dzie, a w zamian postaramy 
się zorganizować jeden, dwa 
turnieje jednodniowe — do-
dawał Boodhram.

W środę (17 listopada) 
otrzymaliśmy oficjalny ko-
munikat z  centrum sportu 
w Iławie.

— W ZWIĄZKU ZE ZBYT MAŁĄ 
LICZBĄ ZGŁOSZONYCH 
DRUŻYN (W SUMIE 7, ALE 
JEDNA POPRZEDNIO 
ZGŁOSZONA SIĘ WYCOFAŁA), 
LIGA FUTSALU W IŁAWIE SIĘ 
NIE ODBĘDZIE. 

W  zamian zorganizujemy 
turniej jednodniowy. Pla-
nowany termin jego roze-
grania to 19 grudnia 2021 
r. (niedziela). Więcej szcze-
gółów podamy w  później-
szym terminie —  czytamy 
w informacji. To oznacza, że 
po raz pierwszy od wielu lat 
(pomijając zatrzymany przez 
pandemię sezon 20/21) roz-
grywki Iławskiej Ligi Futsalu 
nie odbędą się. 

Co mogło mieć wpływ na 
zbyt małą liczbę zgłoszo-

nych drużyn? Według na-
szej wiedzy, część ekip nie 
chciała grać meczów w sali 
sportowej Zespołu Szkół im. 
Konstytucji 3 Maja, a właś-
nie w  „Mechaniku” miała 
grać ILF. 

— MA TO ZWIĄZEK Z FAKTEM, 
ŻE NASZA HALA W KAŻDY 
WEEKEND JEST ZAJĘTA 
I MUSIELIŚMY SZUKAĆ 
ALTERNATYWY. 

Wynajęcie sali „Mechanika” 
to także dodatkowy koszt dla 
organizatorów, który podnosił 
tym samym kwotę wpisowego 
—  tłumaczy Ryszard Bood-
hram z ICSTiR.

Koszt wynajęcia sali w ZS, 
sąsiadującej zresztą z  halą 
miejską, to według naszych 
nieoficjalnych informacji 
około 50 złotych za godzinę. 
— Wpisowe do Iławskiej Ligi 
Futsalu w poprzednim sezo-
nie wynosiło 1100 złotych, 
teraz zapewne byłoby wyższe, 
jednak było to uzależnione od 
liczby zgłoszonych zespołów 
— dodaje Boodhram.

A może jest tak, że po pro-
stu brakuje już chętnych do 
grania, a zwłaszcza do organi-
zowania zespołów na halów-
kę? Tak czy inaczej, długolet-
nia tradycja futsalowa została 
właśnie przerwana. 

>> Przez lata iławska ha-
lówka grała w  szkole pod-
stawowej nr 5 na os. Podleś-
nym. Po wybudowaniu hali 
nad Małym Jeziorakiem, 

przeniosła się do niej. Duża 
rewolta, jeśli chodzi o  re-
gulamin rozgrywek, zapa-
nowała po tym, jak sędzia 
Krzysztof Szczypiński po-
stanowił wprowadzić zasady 
obowiązujące w prawdziwym 
futsalu i nadać rozgrywkom 
konkretną nazwę (w tym 
drugim przypadku mamy 
swój skromny udział) —  to 
był świetny ruch. Cała pił-
karska Iława uczyła się 
z kartek, jak wybijać auty, że 
do bramkarza za często nie 
można podawać itd., ale się 
nauczyła i  to był duży krok 
do przodu.

Nie trzeba dodawać, że do 
hali przychodziło mnóstwo 
kibiców, a sobota i niedziela 
z halówką była dla wielu spo-
sobem na spędzenie weeken-
dowego popołudnia. A teraz? 
Czy to koniec iławskiej ligi 
futsalu? Oby nie. Tymczasem 
czekamy na start ligi futsalu 
w Suszu, gdzie do rozgrywek 
zgłosiło się początkowo osiem 
drużyn, w tym dwie z... Iławy.

Mateusz Partyga

Mecz ILF, sezon 2018/19. Patryk Wodzicki (z prawej) próbuje 
odebrać piłkę Damianowi Szczepańskiemu
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