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PIWOWARY powracają!
Dżem, Viki Gabor, Playboys – to wykonawcy, których posłuchamy w Braniewie. 
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Po „kowidowym” zawrocie gło-
wy, mamy teraz wojnę w Ukrainie 
i galopującą inflację. Tu na leżącej 
na granicy dwóch światów północy 
problemy rozwojowe odczuwamy 
mocniej niż w innych częściach 
kraju. Kontakty biznesowe i han-
dlowe z mieszkańcami obwodu 
kaliningradzkiego, które były kołem 
zamachowym rozwoju gospodarcze-
go, raptownie się urwały. Są dane, 
które wskazują, że legalne zyski wy-
generowane na pograniczu, dzięki 
Małemu Ruchowi Granicznemu 
były większe, niż wszystkie dotacje 
z Unii Europejskiej razem wzięte. 
Funkcjonował program współpra-
cy transgranicznej, dzięki któremu 
samorządy otrzymywały miliony na 
inwestycje. Chcę być dobrze zro-
zumiany. Oczywiście zgadzam się, 

że obecnie kontakty z Rosją są nie 
do przyjęcia. Chodzi o coś innego. 
Nie ma alternatywy rozwojowej dla 
północy, która leży przy szczelnym 
murze. Inne regiony mają trasy 
kolejowe, drogi tranzytowe, duże 
inwestycje strategiczne – u nas 
wszystko się kończy. To powoduje 
degradację tego obszaru. Dodat-
kowo pula dotacji na inwestycje ze 
zlikwidowanego unijnego programu 
transgranicznego Polska – Rosja zo-
stała przesunięta na inne programy: 
Litwa – Polska: 30 mln euro, Połu-
dniowy Bałtyk: 10 mln euro, Polska 
– Słowacja: 3,24 mln euro. Podregion 
olsztyński województwa warmińsko
-mazurskiego nie jest uwzględnio-
ny w żadnym programie wsparcia 
transgranicznego. Straciliśmy po-
nad 40 mln euro na inwestycje, bo 
wcześnie zakładano, że te pieniądze 
będą wydatkowane tylko na polskie 
pogranicze bez podziału z Rosjana-
mi. Jako redakcja dbająca o interesy 
naszych mieszkańców, niebawem 
zapytamy lokalnych polityków, co 
zamierzają z tym zrobić. Chcemy 
wywoływać szeroką dyskusję, by in-
teresy mieszkańców naszego regio-
nu były zauważane. Tak rozumiemy 
dziennikarską misję. Zachęcam do 
dyskusji i życzę miłej lektury tego 
wydania Nowin Północnych.

Tomasz Miroński
redaktor naczelny

Ostatnie prawdziwe Piwo-
wary były w Braniewie w 2002 
r. Później organizowano (zda-
je się, że dwukrotnie) „War-
miński Festiwal Dziedzictwa 
Browarniczego”, zaś w tym 
roku w Braniewie odbędzie 
się impreza pod pełną nazwą 
„Braniewo – warmińskie mia-
sto piwowarów – forma spę-
dzania czasu wolnego”.

Przyznam szczerze, że 
mierzi mnie nieco ta nazwa. 
Swojskie Piwowary, na któ-
rych bawiłem się wielokrotnie 
w latach 90-tych, brzmiały le-
piej. Co nie zmienia faktu, że 
wiążę z tegoroczną imprezą 
browarniczą duże nadzieje. 

Przede wszystkim na jej po-
wrót na stałe do kalendarza 
imprez. Oczywiście pod na-
zwą Piwowary.

Żeby tak się jednak stało 
potrzebne jest zaintereso-
wanie taką formą promocji 
lokalnego browaru. Odkąd 
ja pamiętam to braniewskie 
„święto piwa” było zawsze 
związane nie tyle z browar-
niczymi tradycjami naszego 
miasta, ale przede wszystkim 
z browarem produkującym 
złoty trunek. Począwszy od 
lat 70-tych (pierwszą taką 
imprezę celebrowano w 1977 
r.), przez lata świetności EB 
(gdy sponsorem imprezy była 
firma Elbrewery), a skoń-
czywszy na mniej dobrych 
latach Grupy Żywiec (organi-
zacji piwowarów zaprzestano 
wraz z zamknięciem browaru 
przez GŻ).

Tu oczywiście mój ukłon w 
stronę obecnego właścicielu 
browaru – spółki Van Pur, aby 
przyczyniła się do tego, że na 
Piwowarach pobawimy się 
nie tylko w tym, ale również 
w przyszłym roku.

Wojciech Andrearczyk

Słowo reset kojarzy się zazwy-
czaj z terminologią kompute-
rową i oznacza wymuszone za-
kończenie pewnego procesu, by 
urządzenie (aplikacja) mogło 
znów działać albo działać lepiej. 
Czasem trzeba to zastosować w 
życiu czy w relacjach między-
ludzkich. Tak też określiłbym 
swoje odejście z „Nowin Pół-
nocnych” w grudniu ubiegłego 
roku. Wierzę, że teraz będzie 
już tylko lepiej. Obserwując co 
dzieje się na łamach „Nowin”, 
nie traciłem czasu. W tym cza-
sie fajnie zaczął się rozwijać 
mój mrągowski portal („Info 
Mrągowo”), a od niedawna 
w Internecie funkcjonują też 
„Nowiny Kętrzyńskie”, które 
powołała do życia nasza nowi-

nowa koleżanka Ania. Obydwa 
portale mają szereg ciekawych 
rozwiązań, dość nowatorskich 
w naszym regionie. Zapraszam 
do śledzenia obydwu stron, po-
dobnie jak dobrze już Państwu 
znanych „Nowin Północnych” 
i „Portalu Braniewo”. Nie 
będę specjalnie odkrywczy, 
jeśli powiem, że naszą siłą 
są informacje. Sprawdzone, 
rzetelne, dlatego tak dla mnie 
ważne. Współpracując z kilko-
ma redakcjami miałem oka-
zję poznać ich pracę, mimo 
to najlepiej i tak wspominam 
swój czas na łamach „Nowin 
Północnych. Choć czasem gę-
ste czarne chmury krążyły nad 
naszymi głowami. Ale... kto się 
lubi ten się czubi, podobno. 
Czas mojego powrotu też jest 
idealny, ponieważ zbliża się lato 
(właściwie to już jest), kalen-
darze imprez wokół wyglądają 
imponująco – nic tylko korzy-
stać. Covid – na razie? – nam 
nie straszny i tylko ta wojna... 
Jednak naładowany pozytywną 
energią mogę się nią z Pań-
stwem podzielić i zapewnić: 
BĘDZIE DOBRZE!

Marek Szymański

Z drugiej strony Czas na Piwowary! Czasem trzeba się zresetować

[OKIEM RADNEGO]

Zgodnie z ogłoszeniem opubli-
kowanym na stronie interne-
towej Banku Gospodarstwa 

Krajowego (BGK) drugi nabór 
wniosków w Rządowym Fun-
duszu Polski Ład: Program In-
westycji Strategicznych ma na 
celu zwiększenie skali inwestycji 
publicznych przez bezzwrotne 
dofinansowanie inwestycji re-
alizowanych przez jednostki sa-
morządu terytorialnego (JST). 
Program realizowany jest po-
przez promesy inwestycyjne 
udzielane przez BGK. 

W drugim pilotażowym na-
borze wniosków wysokość do-
finansowania zależy od obsza-
ru inwestycji. Przewiduje się 
wsparcie na poziomie 95 procent 
wartości inwestycji (minimum 5 
proc. udziału własnego) między 
innymi dla inwestycji realizowa-
nych w obszarach: budowa lub 
modernizacja infrastruktury 
drogowej; budowa lub moderni-
zacja infrastruktury wodno-ka-
nalizacyjnej, w tym oczyszczalni; 
budowa lub modernizacja infra-
struktury gospodarki odpadami. 

W czasie ogłoszonego nabo-
ru, jednostki samorządu tery-
torialnego składają wniosek o 
dofinansowanie z Programu 
Inwestycji Strategicznych wraz 
z opisem planowanej inwesty-
cji za pośrednictwem Aplikacji 
Polski Ład. Decyzję o dofinan-
sowaniu danej inwestycji z pro-
gramu podejmuje Prezes Rady 
Ministrów. Po decyzji premiera 
o objęciu danej inwestycji dofi-
nansowaniem ze środków pro-
gramu, BGK wystawia promesę 

wstępną, dzięki której JST może 
uruchomić postępowanie zaku-
powe niezbędne do realizacji 
inwestycji. Po rozstrzygnięciu 
postępowań zakupowych JST 
wnioskuje do BGK (za pośred-
nictwem Aplikacji Polski Ład) 
o udzielenie promesy inwesty-
cyjnej dofinansowania inwesty-
cji ze środków programu. Po 
podpisaniu umów z wykonawcą 
i realizacji inwestycji (lub jej eta-
pów) JST wnioskuje do BGK o 
wypłatę z promesy (lub jej tran-
szy), zgodnie z harmonogramem 
realizacji inwestycji. Wypłaty są 
realizowane w tzw. oknach płat-
niczych ogłaszanych na stronie 
internetowej banku. W każdym 
miesiącu planowane są dwa 
okna płatnicze.

W sprawie planowanych do 
złożenia przez Zarząd Woje-
wództwa z koalicji PO-PSL 
wniosków o bezzwrotne dofi-
nansowanie realizowanych in-
westycji w ramach Rządowego 
Funduszu Polski Ład: Program 
Inwestycji Strategicznych po 

raz pierwszy zapytałem w 2021 
roku, na listopadowej sesji Sej-
miku Województwa. Otrzyma-
łem wtedy odpowiedź, że trwa-
ją rozważania, co do wskazania 
konkretnych inwestycji, zakre-
su i szacunkowych kosztów. 
Podczas kolejnej, grudniowej 
sesji Sesji Sejmiku Wojewódz-
twa Warmińsko–Mazurskiego 
Marszałek Województwa poin-
formował o planowanym zło-
żeniu wniosku na przebudowę 
drogi wojewódzkiej nr 505 na 
odcinku DK 22-Frombork, Po-
wiat Braniewski. Inwestycja ta 
wydaje się szczególnie ważna w 
perspektywie obchodów w 2023 
roku 550-tej rocznicy urodzin 
Mikołaja Kopernika. Sława pol-
skiego astronoma związana jest 
z opracowaną przez niego teorią 
heliocentryczną. Zapewniła ona 
Kopernikowi miejsce w gronie 
najwybitniejszych naukowców 
w dziejach ludzkości. Aby nadać 
tym wydarzeniom odpowiednią 
rangę i ogólnopolski charakter 
władze województwa zmierzają 

zorganizować we Fromborku 
specjalne uroczystości. Droga 
wojewódzka nr 505 jest głów-
nym traktem prowadzącym z 
południa Polski do Frombor-
ka, miasta Kopernika, gdzie 
planowane są uroczystości wo-
jewódzkie. Szkopuł w tym, że 
przedstawia ona opłakany stan 
techniczny zagrażający zdro-
wiu i życiu podróżujących nią 
kierowców. Taka wizytówka 
Województwa Warmińsko-Ma-
zurskiego nie licuje z rangą 
uroczystości 550-tej rocznicy 
urodzin Mikołaja Kopernika, 
które w swoim założeniu mają 
promować nasz region.

W związku z tym, w styczniu 
2022 roku, złożyłem pisemne 
zapytanie w sprawie planowa-
nych do złożenia przez Zarząd 
Województwa wniosków o bez-
zwrotne dofinansowanie reali-
zowanych inwestycji w ramach 
Rządowego Funduszu Polski 
Ład: Program Inwestycji Stra-
tegicznych. Sformułowałem w 
nim pytania dotyczące szaco-

wanego kosztu przebudowy 
drogi wojewódzkiej nr 505 oraz 
planowanego terminu przebu-
dowy tej drogi. Niestety Marsza-
łek Województwa w odpowiedzi 
z 13 kwietnia 2022 r. stwierdził, 
że nie złożył wniosku o dofinan-
sowanie.

W maju 2022 r. miałem 
okazję sprawdzić stan drogi 
wojewódzkiej nr 505, która 
przebiega przez Powiat Bra-
niewski i Powiat Elbląski. Jej 
stan jest tragiczny. Marsza-
łek i Zarząd Województwa 
z PO-PSL wycofał się z za-
miaru złożenia wniosku do 
Rządowego Programu Inwe-
stycji Strategicznych, jednak 
obiecał ją wyremontować do 
przyszłorocznych obchodów 
550 rocznicy urodzin Mikołaja 
Kopernika, które zorganizowa-
ne będą we Fromborku. Słowo 
droższe od pieniędzy. Póki co 
droga wojewódzką nr 505 dalej 
stanowi antyreklamę Warmii, 
Mazur i Powiśla. 

Dr Marcin Kazimierczuk

Podczas grudniowej Sesji Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego otrzymałem informację od Marszałka Województwa o planowanym złożeniu wniosku  
na modernizację drogi wojewódzkiej nr 505 na odcinku DK 22-Frombork, Powiat Braniewski. O fatalnym jej stanie sygnalizowałem w swojej interpelacji z 6 maja 
2019 r. oraz dwóch zapytaniach z 25 lutego 2019 r. i 14 marca 2019 r. W związku z tym złożyłem pisemne zapytanie w sprawie planowanych do złożenia przez Zarząd 
Województwa wniosków o bezzwrotne dofinansowanie realizowanych inwestycji w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

Radny Wojewódzki

Słowo droższe od pieniędzy
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W Łańcucie odbył się 
Ogólnopolski Turniej 
Kwalifikacyjny do Mi-

strzostw Europy Karate Shin-
kyokushinkai w kat. kadetów 
U16, juniorów U18, mło-
dzieżowców U22. O miejsca 
w Kadrze Narodowej ubiegało 
się 180 wyselekcjonowanych 
zawodniczek i zawodników z 
całego kraju. Bartoszycki klub 
karate reprezentowały: Oliwia 
Wziątek (U22) konkurencja 
kata i Amelia Wojciechowicz 
(U16) w kumite. Obie wy-
walczyły srebrne medale, co 
gwarantuje miejsce w kadrze 
oraz udział w mistrzostwach 
Europy, które odbędą się 4-5 
listopada w Sofii. Amelia po 
raz pierwszy wywalczyła miej-
sce kadrze narodowej, jednak 
wcześniej musiała stoczyć trzy 
ciężkie pojedynki.

– Niewątpliwie był to udany 
start naszych zawodniczek, po-
nieważ obie wywalczyły kwali-
fikacje – podkreśla Andrzej 
Litwin, trener Bartoszyckiego 
Klubu Kyokushin Karate. – 
Przed nimi teraz ciężka praca 

oraz wiele wyzwań i wyrze-
czeń. Wyszkolenie i zakwalifi-
kowanie dwóch zawodniczek 
na mistrzostwa Europy, tylko 
nas utwierdziła, że praca szko-
leniowa w naszych klubach 
odbywa się na najwyższym 

poziomie, dlatego życzymy 
wszystkim zawodnikom wy-
trwałości oraz 100 proc. obec-
ności na zajęciach co pozwoli 
nam na wspólne spełnienie 
marzeń – dodaje.

Tomasz Miroński

W połowie czerwca swoje 75-lecie obchodził Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy 
im. św. Jana Pawła II w Kętrzynie. Do tak ważnego jubileuszu uczniowie i nauczyciele 
przygotowywali się cały rok. Część oficjalna i artystyczna miała miejsce w sali kinowo-
widowiskowej Kętrzyńskiego Centrum Kultury.

Oliwia Wziątek i Amelia Wojciechowicz z Bartoszyckiego Klubu Kyokushin Karate 
wywalczyły srebrne medale na Ogólnopolskim Turnieju Kwalifikacyjnym do Mistrzostw 
Europy Karate Shinkyokushinkai w Łańcucie. Ten wynik gwarantuje im miejsce w kadrze 
narodowej oraz udział w mistrzostwach Europy.

75 lat minęło, jak jeden dzieńOliwia i Amelia jadą na mistrzostwa Europy

W pierwszej części szkol-
nego święta nie mogło 
zabraknąć życzeń, gra-

tulacji i morza kwiatów, które 
na ręce dyrektor Anety Dunaj 
składali zaproszeni goście. 
Życzenia złożyli min. starosta 
i wicestarosta powiatu kętrzyń-
skiego, przedstawiciel kurato-
rium, wójt gminy Kętrzyn, 
przedstawicielka burmistrza 
Kętrzyna, dyrektor Zespołu 
Szkół w Reszlu oraz pani Zofia 
Lipska – emerytowana nauczy-
cielka SOSW. Szkolne władze 
odzwajemniły wdzięczność, 
wręczając gościom i przyjacio-
łom ośrodka wyjątkowe statuet-
ki „Dar Serca od Serc wielu”.

SENTYMENTALNA PODRÓŻ
Zgromadzeni przypomnieli 

sobie przy okazji szkolne lata 
kętrzyńskiego ośrodka. W tej 
sentymentalnej podróży do 
lat młodości pomocna była 
prezentacja multimedialna pt. 
„Historia szkoły”. Przez wiele 
lat placówka nie miała patrona, 
co uległo zmianie we wrześniu 
2014 r. Wtedy to patronem 

OSW został św. Jan Paweł II. 
Papież-Polak podróżował po 
całym świecie, spotykał się z 
młodzieżą, w tym z osobami 
niepełnosprawnymi. I własnie 
do tych podróży nawiązywała 
część artystyczna, którą przy-
gotowali uczniowie i nauczy-
ciele ośrodka.

Na zakończenie jubileuszu 
zaproszeni goście obejrzeli 

teledysk, w którym zaprezen-
towali się zarówno uczniowie, 
jak też dyrekcja i nauczyciele. 
Wszyscy zaśpiewali piosen-
kę zespołu Anawa pt. „Dni, 
których jeszcze nie znamy”. 
A potem…? Potem był tort, 
gratulacje, wspomnienia, roz-
mowy i mile spędzony czas w 
murach jubilata.

ms/sosw

To był dobry występ bartoszyckich karateków
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Sępopol. Zespół „Warmianki Sępopolskie” zbiera dobre recenzje. Muzykę ludową mają w genach

Nasz człowiek w Europie – Jacek Kostka został wiceprezydentem Cittaslow International

Na początku czerwca 
we włoskim miastecz-
ku Orvieto, odbyło się 
Walne Zgromadze-

nie Cittaslow International. 
Podczas obrad Jacek Kost-
ka, burmistrz Górowa Iła-
weckiego został wybrany na 
pierwszego wiceprezyden-
ta Cittaslow International. 
— To duże wyzwanie. Tym 
bardziej że przedstawicie-
le blisko 290 miast z całego 
świata zdecydowali się po-
przeć polską kandydaturę 
przez aklamację — relacjo-
nuje Jacek Kostka. — Mój 
poprzednik Artur Rodenburg, 
burmistrz holenderskiego 
miasteczka Midden-De-
fland, skupiał swoją aktyw-
ność na sprawach lobbingu 
w Unii Europejskiej i myślę, 
że to oczywista droga dla na-
szej polskiej sieci. Niezwykle 
ważne jest włączenie do de-
baty europejskiej spraw ma-
łych miast. Zwykle mówi się 
o terenach miejskich, metro-
poliach, ewentualnie miastach 
średnich. Niewiele mówi się 
o małych miasteczkach, które 
przecież są kwintesencją kul-
tury europejskiej. Koniecznie 
trzeba to zmienić. Dobrym 
przykładem może być właśnie 
współpraca sieci Cittaslow z 

samorządem województwa 
warmińsko-mazurskiego — 
dodaje.

GÓROwO jEST NAjwAŻNiEjSzE
Mimo nowej funkcji Jacek 

Kostka podkreśla, że priory-
tetem dla niego jest miasto,  
w którym pracuje i mieszka. — 
Górowo zawsze jest dla mnie 
najważniejsze — podkreśla. 
— Zresztą przynależność do 
sieci Cittaslow to szansa na 
finansowanie kolejnych, waż-
nych inwestycji i programów 
społecznych. Cittaslow w Gó-
rowie Iławeckim najbardziej 
można dostrzec w rozwoju in-
frastruktury – sieć ścieżek ro-
werowych, tereny rekreacyjne, 
tężnie miejskie, przestrzenie 
społeczne, takie jak Piwnice 
Ratuszowe, otwarte dla wszyst-
kich mieszkańców. Remont 
Ośrodka Kultury to też środki 
z Programu Rewitalizacji Miast 
Cittaslow. To również praca 
nad budową spójnej społecz-
ności – Uniwersytet Trzecie-
go Wieku, inwestycja w jakość 
naszej oświaty, objęcie opieką 
przedszkolną każdego dziec-
ka w mieście. Poza tym udaje 
nam się pozyskiwać inne środ-
ki na rozwój miasta. Chociaż-
by blisko 18 milionów złotych 
z Polskiego Ładu na remonty 

górowskich dróg i chodników. 
Pierwsze inwestycje już trwa-
ją: remont ulicy Słowackiego i 
drogi wewnętrznej przy ulicy 
Bema. Za chwilę ogłosimy 
przetargi na remont ulicy 
Przemysłowej i ostatniego od-
cinka Armii Krajowej. I jeszcze 
w tym roku rozpoczniemy pro-
jektowanie remontu wszyst-
kich uliczek naszej starówki 

– jego planowana wartość to 
prawie 10 mln złotych.

DOSTRzEGLi DRzEMiącY 
POTENcjAł

Sieć Cittaslow w Polsce 
z roku na rok się rozrasta. 
Obecnie pełnoprawnymi 
członkami sieci jest 36 sa-
morządów, z czego aż 26 
leży na Warmii i Mazurach. 

— Jesteśmy drugą co do wiel-
kości siecią na świecie. Licz-
niejsza jest tylko sieć włoska, 
która rozpoczęła nasz ruch 
– mówi Jacek Kostka. – Na 
całym świecie zrzeszamy 287 
miast z 33 krajów świata – 
Włoch, Chin, Niemiec, Japonii, 
Australii, Korei Południowej, 
Norwegii, Holandii, Francji, 
Hiszpanii, Cypru. To napraw-

dę ogromne osiągnięcie – po-
pularyzacja idei harmonijnego 
rozwoju łączącego zachowanie 
lokalnych tradycji, środowiska 
naturalnego z wymaganiami 
i techniką współczesności 
ludzi z tak różnych kultur. 
Co przyciąga do idei Cittaslow? 
— Myślę, że Cittaslow ma wie-
le do zaoferowania każdemu z 
należących do ruchu miast 
— odpowiada Jacek Kostka. 
— Poczynając od wyjątkowej 
okazji do wzajemnej inspira-
cji, gdzie możemy wzajem-
nie podpatrywać stosowane 
rozwiązania z całego świata. 
Kończąc na wspieraniu się 
wzajemnym w lobbowaniu na 
rzecz naszych społeczności 
w regionach, państwach czy 
chociażby Unii Europejskiej. 
Tu świetnym przykładem jest 
sieć miasteczek Cittaslow z 
naszego województwa. Właśnie 
kończymy realizację ogromne-
go projektu rewitalizacyjnego w 
naszych samorządach o warto-
ści ponad 300 mln złotych.  
I jedynym powodem, dla któ-
rego otrzymaliśmy takie środ-
ki był fakt, że władze naszego 
województwa na czele z Mar-
szałkiem Gustawem Markiem 
Brzezinem dostrzegli potencjał 
naszego stowarzyszenia.

Tomasz Miroński

– Zwykle mówi się o terenach miejskich, metropoliach, ewentualnie miastach średnich. Niewiele mówi się o małych miasteczkach, które przecież są kwintesencją kultury europejskiej. 
Koniecznie trzeba to zmienić – mówi Jacek Kostka, burmistrz Górowa Iławeckiego, I wiceprezydent Cittaslow International.

Na początku maja grupa 
zakwalifikowała się do 
finału wojewódzkie-
go konkursu „Jawor 

– u źródeł kultury 2022”, 
który odbył się w Muzeum 
Budownictwa Ludowego w 
Olsztynku. Tam sępopolscy 
pasjonaci kultury ludowej 
zajęli III miejsce spośród 60 
zgłoszonych wykonawców. Wy-
darzenie zorganizowało Radio 
Olsztyn i było szeroko relacjo-
nowane. Zespól zebrał bardzo 
dobre recenzje, a szczególnie 
Ryszard Majek, akordeonista 
zespołu. Członek jury Pan 
profesor Leszek Szarzyński 
w swojej opinii napisał: „… 
Prezentacje zespołu charak-
teryzują się bardzo dobrze 
dobraną strukturą wertykalną 
warstwy muzycznej, właściwą 
proporcją głosów wokalnych 
względem instrumentalnego 
akompaniamentu. […] Jedno-
cześnie akordeonista z dużym 
smakiem i wyczuciem prowa-
dzi linię akompaniamentu…”.

Następnego dnia zespół 
„Warmianki Sępopolskie” 
zdobył II miejsce na I Woje-

wódzkim Przeglądzie Zespo-
łów Ludowych i Biesiadnych 
„Kresowiaczek” w Korszach. 
Zaś 12 czerwca zespół wy-
śpiewał III miejsce na XXXVII 
Wojewódzkim Przeglądzie Ka-
pel i Zespołów Śpiewaczych 
Warmii i Mazur w Jeziora-
nach, gdzie wzięło udział 19 
zespołów z całego wojewódz-
twa.

MuzYkA LuDOwA 
w GENAch

Konkursy promują bogatą 
kulturę ludową regionu. Są też 
miejscem, gdzie można doce-
nić wysiłek twórców ludowych 
z Warmii i Mazur, którzy przy-
czyniają się do wzbogacenia 
naszego dziedzictwa, budują 
tożsamość regionu i pielęgnu-
ją tradycję.

— Muzykę ludową mamy 
w genach, choć w pędzie za 
nowoczesnością, w świecie 
sztucznych dźwięków, toksycz-
nych relacji międzyludzkich 
oraz modyfikowanego jedze-
nie często o tym zapominamy 
— podkreśla Tomasz Miroński, 
koordynujący na co dzień dzia-

łania zespołu z ramienia Miej-
sko-Gminnego Ośrodka Kultu-
ry w Sępopolu, a także członek 
zespołu. — Wykonujemy zapo-
mniane pieśni ludowe, wyszu-
kane w starych śpiewnikach 
oraz podsłuchane od starszych 
osób, które je pamiętają z dzie-

ciństwa i młodości. Śpiewamy 
je w oryginalnych aranżacjach, 
charakterystycznych dla po-
szczególnych regionów Warmii 
i Mazur. W naszym repertuarze 
jest sporo pieśni wileńskich, 
bo wielu członków zespołu ma 
stamtąd swoje korzenie. Wy-

stępy pozwalają na poznawanie 
ciekawych ludzi, ich kultury i 
pieśni z innych miejscowości. 
Służą wymianie wiedzy o trady-
cji i dziedzictwie kulturowym, 
o działalności i dorobku zespo-
łów ludowych, co pozytywnie 
wpływa na rozwój muzyczny 
zespołu. „Warmianki Sępopol-
skie” śpiewają i uczestniczą w 
konkursach ponad 30 lat. Pani 
Teresa Jaglińska, członkini 
zespołu żartowała ostatnio, że 
w Jezioranach uczestniczy w 
XXXVII Przeglądzie, a śpiewa 
w zespole 36 lat i co roku przy-
jeżdża na ten przegląd piosenki 
ludowej. Obecnie zespół ćwi-
czy bez opiekuna muzycznego, 
gdyż dotychczasowy opiekun 
Pan Nikodem Rak z powodu 
choroby nie może prowadzić 
zajęć w zespole. To jest trudny 
czas dla nas, ale nauka i ćwi-
czenia prowadzone przez Pana 
Nikodema owocują do dziś. 
Dobrze, że akompaniuje ze-
społowi Ryszard Majek, który 
ma możliwości i umiejętności, 
by czuwać nad rozwojem mu-
zycznym zespołu — dodaje 
Tomasz Miroński.

NiGDY NiE MYśLiMY 
O LAuRAch

— Śpiewamy od serca — 
uśmiecha się Elżbieta Rudziń-
ska, członki zespołu, zagorzała 
miłośniczka tradycji i kultury 
ludowej. – Jesteśmy zespołem 
o szerokim przekroju społecz-
nym i zawodowym. Ale łączy 
nas miłość do śpiewu i muzyki. 
Nigdy nie myślimy o laurach, 
lecz staramy się zaśpiewać po-
prawnie, autentycznie, tak żeby 
zaciekawić i poruszyć publicz-
ność, by zapamiętała nas i nasze 
piosenki. Jeśli potem słyszymy, 
że te piosenki się podobają, 
że je śpiewają i proszą nas o 
zaśpiewanie, to jesteśmy prze-
szczęśliwi.

Już niedługo zespół wystąpi 
na Nocy Świętojańskiej przed 
własną publicznością. 3 lipca 
zaprezentuje się na scenie w 
Gietrzwałdzie, podczas konkur-
su „Festiwal Kultur – Warmia, 
Mazury, Powiśle” – IV edycja. 
Natomiast na początku sierp-
nia zespół planuje udział XLV 
Międzynarodowym Jarmarku 
Folkloru w Węgorzewie.

Ałła Zarembo
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Zespół „Warmiaki Sępopolskie” od 36 lat reprezentuje Sępopol na występach i konkursach muzycznych w całym województwie warmińsko-mazurskim.  
Ostatnio na renomowanych konkursach muzyki ludowej w Olsztynku, Jezioranach i Korszach zespół zajmował wysokie lokaty i zbierał dobre recenzje.

Grupa zakwalifikowała się do finału wojewódzkiego konkursu 
„Jawor – u źródeł kultury 2022”. Tam sępopolscy pasjonaci kultury 
ludowej zajęli III miejsce spośród 60 zgłoszonych wykonawców

Wreczenie nominacji. Od lewej: Pier Giorgio Oliveti, dyrektor międzynarodowej sieci  Cittaslow; Arnoud 
Rodenburg, , burmistrz holenderskiego miasteczka Midden-Defland; Jacek Kostka; Jolanta Piotrowska,  
wicemarszałek województwa warmińsko-mazurskiego 
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8 czerwca br. Burmistrz 
Kętrzyna Ryszard Niedziółka 
i prezes spółki Busnex 
Marcin Kucharski podpisali 
umowę na dostawę 
4 elektrycznych autobusów 
miejskich, które roku 
trafią do Kętrzyna. 
Zadanie zostanie 
zrealizowane jeszcze 
w tym roku, aby od stycznia 
uruchomić bezpłatną 
nowoczesną komunikację 
zbiorową.

Nowy plac zabaw przy SP 3

W ratuszu miejskim, 
6 czerwca 2022r.,  
Burmistrz Miasta 
Kętrzyn Ryszard 

Niedziółka podpisał umowę z 
Walentyną Śliwińską - Urbat 
– Pełnomocnikiem zarządu 
firmy Walvi Sp. z o.o. z siedzi-
bą w Romanówce na budowę 
Nowoczesnego Placu Zabaw 
– Marzenie Każdego Dziecka. 
Inwestycja realizowana jest w 
ramach Budżetu Obywatel-
skiego 2022. 

Nowy plac zabaw powstanie 
przy Szkole Podstawowej nr 3 
i będzie pełnił ważną funkcję 
społeczną. Pozwoli dzieciom 
aktywnie i bezpiecznie spę-
dzić czas wśród rówieśników.

- Realizacja tego projektu 
pokazuje, jak można doskona-
le połączyć realizację Budżetu 
Obywatelskiego z aktywnym 
wypoczynkiem oraz inwesto-
waniem w najmłodsze poko-
lenie –  mówi Ryszard Nie-
dziółka, burmistrz Kętrzyna. 
- Głos mieszkańców jest dla 
nas bardzo ważny, dlatego 
nawet w pandemii nie zrezy-

gnowaliśmy z Budżetu Oby-
watelskiego – dodaje.

Na 500 metrach kwadra-
towych wyłożonych pia-
skiem zaplanowano montaż: 
urządzenia wielofunkcyjne 
dla małych i dużych dzieci 
typu quadro, huśtawki typu 
ważka, urządzenia typu 
wieża, karuzeli, stolika do 
piaskownicy, domku typu 

kiosk, słupków do slalomu 
oraz równoważni linowej. 
Całość uzupełnią elementy 
małej architektury jak ławki i 
kosze na śmieci. Koszt placu 
zabaw wyniesie 289.900,00 
złotych. Na zakończenie 
inwestycji wykonawca ma 3 
miesiące, co oznacza, że in-
westycja ma być gotowa we 
wrześniu.

Kętrzyn po raz drugi brał 
udział w akcji „Rowe-
rowy Maj” realizowanej 
w porozumieniu z Mia-

stem Gdańsk i prezydent Alek-
sandrą Dulkiewicz. Jej celem 
jest promocja zdrowego trybu 
życia i zrównoważonej mobil-
ności wśród dzieci przedszkol-
nych, uczniów szkół podstawo-
wych, grona pedagogicznego 
oraz rodziców i opiekunów. 

Dzieci z kętrzyńskich przed-
szkoli i szkół cały maj kręciły 
kilometry na rowerach, rolkach, 
hulajnogach i deskorolkach. 
Podsumowanie kampanii od-
było się 20 czerwca br., w hali 
Miejskiego Ośrodka Sportu i 
Rekreacji w Kętrzynie, tuż po 
zawodach Sportowych o Pu-
char Młodzieżowej Rady Miej-
skiej w Kętrzynie. Dzieciom, 
rodzicom oraz nauczycielom 
pogratulował oraz podziękował 
Burmistrz Kętrzyna - Ryszard 
Niedziółka wraz z zastępcą – 
Maciejem Wróblem. Nagrody 
odebrało ponad 150 dziecia-
ków z kętrzyńskich szkół i 
przedszkoli! Wyróżnione zostały 

najaktywniejsze klasy oraz pla-
cówki oświatowe. 

W 2022 roku w Kampanii 
udział wzięło 869 uczniów z 
7 placówek oświatowych - 3 
przedszkoli i 4 szkół podsta-
wowych. Odbyło się 23 566 
przejazdów.

Za pomoc przy współpracy 
serdeczne podziękowania: Ko-
mendzie Powiatowej Państwo-
wej Straży Pożarnej w Kętrzy-
nie, Warmińsko-Mazurskiemu 
Oddziałowi Straży Granicznej 
w Kętrzynie oraz Centrum 
Szkolenia Straży Granicznej 
w Kętrzynie, a także Gminnej 

Komisji Rozwiązywania Proble-
mów Alkoholowych

Dziękujemy także sponsorom:
- Firmie Signify
- Firmie ,,Społem” Powszech-
nej Spółdzielni Spożywców w 
Olsztynie,
- Majonezy Spółdzielnia Pracy 
Produkcyjno-Handlowa w Kę-
trzynie,
- Koło Łowieckie ,,Kaczor”
- Miejski Ośrodek Sportu i Re-
kreacji w Kętrzynie
- Kętrzyńskie Centrum Kultury
- Muzeum im. Wojciecha Kę-
trzyńskiego w Kętrzynie

W Kętrzynie podsumowano „Rowerowy Maj”

Yutong E10 to 10-metro-
wy autobus o niskopo-
dłogowej konstrukcji i 
wydajnym systemie kli-

matyzacji. Dzięki akumulato-

rom o znacznej pojemności, 
na jednym ładowaniu osiąga 
nawet 400 kilometrów. Miesz-
kańcy Kętrzyna mieli już oka-
zje poznać autokary podczas 

zeszłorocznych testów. Yutong 
Bus to największy globalny 
dostawca autobusów i autoka-
rów. Dzięki zaawansowanym 
technologiom oraz zakładom 

badawczo-rozwojowym i pro-
dukcyjnym, firma jest w stanie 
dostarczać autobusy zasilane 
zieloną energią do miast na 
wszystkich kontynentach. 

- Do kętrzyńskiej floty do-
łączą pojazdy, które należą do 
czołówki najnowocześniej-
szych autobusów elektrycz-
nych na świecie – mówi Ry-
szard Niedziółka, burmistrz 
Kętrzyna. - Mieszkańcy Kę-
trzyna, już od stycznia 2023 
roku będą mogli korzystać  
z bezpłatnej komunikacji 
miejskiej. Planujemy rozbu-
dowę linii, a także zwiększenie 
liczby połączeń wraz z większą 
częstotliwością poruszania się 
gdy flotę powiększymy o kolej-
ne dwa pojazdy.

Wartość inwestycji wynosi  
9 233 316,00 zł. Środki w kwocie 
6 425 531,00 zł pozyskane zosta-
ły w ramach Projektu ”Nisko-
emisyjna Komunikacja Miejska 
w Kętrzynie” współfinansowa-
nego przez Unię Europejską ze 
środków Europejskiego Fundu-
szu Rozwoju Regionalnego w ra-
mach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa 
Warmińsko-Mazurskiego na 
lata 2014-2020.

Bezapelacyjnie to duży krok 
także w stronę ochrony środowi-
ska, bo autobusy będą w 100% 
elektryczne. Koszty funkcjono-
wania komunikacji bezpłatnej 
będą niższe niż obecnie (przy 
biletach) bo pamiętajmy, że od 
wielu lat jeżdżą po naszym mie-
ście autobusy, które są w leasin-
gu. Rocznie sam leasing kosztuje 
ponad czterysta tysięcy złotych, 
do tego naprawy, bo pojazdy co-
raz częściej się psują.

Autobusy do Kętrzyna dostarczy Busnex
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tel. 89 534 71 53, 519 062 013
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tel. 607 443 757, 534 538 754
email: dziekanat.wnoz@osw.edu.pl

FILIA WYDZIAŁ
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Umowa podpisana. Będzie scena

Wójt Gminy Braniewo Ja-
kub Bornus i skarbnik 
Halina Kazubek gościli 

w Departamencie Rozwoju Ob-
szarów Wiejskich i Rolnictwa 
w Olsztynie, gdzie podpisali 
umowę z marszałkiem Woje-
wództwa Warmińsko-Mazur-
skiego Gustawem Markiem 
Brzezinem oraz członkiem 
Zarządu Województwa War-
mińsko-Mazurskiego Sylwią 
Jaskulską na realizację zadania 
pod nazwą „Kulisy pod chmur-
ką – budowa drewnianej, zada-
szonej sceny w Żelaznej Górze” 
w ramach konkursu „Aktywna 
Wieś Warmii, Mazur i Powiśla” 
w 2022 roku.

W ramach zadania „Kulisy pod 
chmurką – budowa drewnianej, 
zadaszonej sceny w Żelaznej 
Górze” wybudowana zostanie 
drewniana zadaszona scena z 
wyposażeniem i szafą pomiaro-
wą. Niezwykła scena powstanie z 
inspiracji mieszkańców Żelaznej 
Góry oraz zostanie zaprojekto-
wana tak, by w jak najlepszy spo-

sób im służyć m.in. organizacji 
imprez kulturalno-rekreacyj-
nych.

— Realizacja kolejnej gmin-
nej inwestycji wpłynie na po-
prawę warunków życia ludności 
wiejskiej, poprzez aktywizację 
społeczności lokalnej oraz orga-
nizację imprez kulturalno-rekre-
acyjnych, sportowych i festynów 
— mówi wójt Gminy Braniewo 
Jakub Bornus. — Zadanie wpły-
nie na zwiększenie atrakcyjności 
miejscowości, a także wzrost od-
wiedzających turystów.

Całkowity koszt zadania to 
kwota 40 tys. złotych, przy czym 
dofinansowanie ze środków bu-
dżetu Województwa wynosi 20 
tys. złotych (pozostałe 20 tys. 
złotych to środki własne Gminy 
Braniewo).

— Dziękujemy Zarządowi Wo-
jewództwa Warmińsko-Mazur-
skiego za pozytywne rozpatrze-
nie naszego wniosku — dodaje 
wójt Bornus.

Inf. prasowa Urzędu Gminy 
w Braniewie

W Podleśnem otwarto nowo 
wyremontowaną świetlicę 
wiejską. Wstęgę przecię-

li wójt Gminy Braniewo Jakub 
Bornus, radna Rady Gminy 
Braniewo Ewelina Szkudlarek i 
sołtys Sołectwa Podleśne Violet-
ta Jewuła.

— Jest tu nowa instalacja 
elektryczna, nowa podłoga, 
starannie wybrane nowocze-
sne meble, które zostały za-
montowane w aneksie oraz 
wiele innych rzeczy, które z 
pewnością ułatwią pracę oraz 
będą cieszyć oko każdego, kto 
odwiedzi świetlicę — mówi 
wójt Gminy Braniewo Jakub 
Bornus. — Tym bardziej, że w 
Podleśnem funkcjonuje już od 
jakiegoś czasu Koło Gospodyń 
Wiejskich „Podlesianki”.

Zakup niezbędnych materia-
łów budowlanych i robociznę 
zrealizowano z Funduszu Sołec-
kiego, zaś wyposażenie świetlicy 
zakupiło lokalne Koło Gospodyń 
Wiejskich „Podlesianki”. Warto 
też podkreślić, że nieoceniony 
był udział mieszkańców Sołec-
twa w realizację tej inwestycji.

— Dziękuję za olbrzymią de-
terminację w działaniu wszyst-
kim tym, którzy się zaangażowali 
w ten ważny obiekt w Sołectwie 
Podleśne — mówi Jakub Bor-
nus. — W szczególności dzię-
kuję mieszkańcom oraz człon-
kom Koła Gospodyń Wiejskim 
„Podlesianki”. Dziękuję rów-
nież firmie „Grzegorz Sielicki – 
Usługi budowlane”, za włożoną 
ciężką pracę.

Inf. prasowa UG w Braniewie

Obchody rozpoczęły się 
uroczystą mszą św. w 
intencji strażaków, którą 
odprawił kapelan stra-

żaków dh ks. Władysław Kuras. 
Na uroczystości pojawili się: 
prezes Zarządu Powiatowego 
ZOSP w Braniewie dh Tomasz 
Sielicki, komendant powiatowy 
Państwowej Straży Pożarnej w 
Braniewie bryg. Ireneusz Ści-
biorek, komendanci placówek 
Straży Granicznej w Braniewie i 
Grzechotkach, bryg. w st. spocz. 
Zbigniew Januszko oraz przed-
stawiciele zaprzyjaźnionych in-
stytucji i firm.

Po mszy odbyła się akade-
mia, podczas której wręczono 
medale za zasługi, odznaczenia, 
dyplomy oraz wybrano Straża-
ka Roku w Gminie Braniewo.  
Po akademii na wszystkich cze-
kał strażacki poczęstunek.

wYRÓŻNiENi 
STRAŻAcY
- złoty medal za zasługi dla pożarnictwa 
– dh ks. Władysław Kuras,
- srebrny medal za zasługi dla 
pożarnictwa – dh Ryszard Mieczkowski, 
dh Andrzej Niewiadomski oraz dh 

Arkadiusz Rojek,
- brązowy medal za zasługi dla 
pożarnictwa – dh Artur Kazimierczuk, 
dh Tomasz Wyszomirski.

PODziękOwANiA 
zA wSPÓłPRAcę
Prezes Zarządu Oddziału Gminnego 
ZOSP RP w Braniewie dh Jakub Bornus 
wręczył podziękowania za współpracę 
z oraz wsparcie działań na rzecz 
ochrony ppoż. Gminy Braniewo.
Wyróżnieni zostali: dh Tomasz 
Sielicki – prezes Zarządu Oddziału 
Powiatowego ZOSP RP w Braniewie, 
bryg. Ireneusz Ścibiorek – komendant 
powiatowy PSP w Braniewie, dh Damian 
Krasiński – sekretarz Zarządu Oddziału 
Powiatowego ZOSP RP w Braniewie, 
dh Jerzy Welke – prezes Ochotniczej 
Straży Pożarnej w Braniewie, dh Leszek 
Galica – ksiądz kapelan pożarnictwa, 
Starostwo Powiatowe w Braniewie, 
Jerzy Salitra – przewodniczący Rady 
Powiatowej Warmińsko-Mazurskiej 
Izby Rolniczej w Powiecie Braniewskim, 
Kalina Jakimczuk – kierownik 
Środowiskowego Domu Samopomocy 
w Żelaznej Górze, dh Robert 
Mirkowski – prezes Zarządu Spółki 
Przedsiębiorstwa Eksploatacji i Rozwoju 
Infrastruktury Gospodarczej 

w Młotecznie, Michał Gzowski – 
rzecznik prasowy Lasów Państwowych, 
ppłk Marek Sokół – dyrektor Aresztu 
Śledczego w Elblągu.

STRAŻAk z PiękNYM 
STAŻEM
Ważną chwilą było uroczyste 
wręczenie dh. Julianowi Demkowicz-
Dobrzańskiemu z OSP Żelazna Góra 
„Medalu Honorowego im. Bolesława 
Chomicza” oraz odznaki za wysługę lat 
(65 lat). Pan Julian ze względu na swój 
wiek nie mógł osobiście uczestniczyć 
w obchodach, tak więc delegacja 

w składzie prezes Zarządu Oddziału 
Gminnego ZOSP RP w Braniewie 
dh Jakub Bornus, prezes Zarządu 
Oddziału Powiatowego ZOSP RP 
w Braniewie dh Tomasz Sielicki, 
komendant powiatowy PSP w Braniewie 
bryg. Ireneusz Ścibiorek, komendant 
gminny ZOSP RP w Braniewie dh 
Ryszard Mieczkowski 
oraz przewodniczący Rady Gminy 
Braniewo Stanisław Żołędziewski 
przybyła do domu zasłużonego 
strażaka i tam wręczyła mu medal.

Inf. prasowa UG 
w Braniewie

Strażackie święto. Druhowie ochotnicy wyróżnieni
W Gronówku odbyły się „Gminne Obchody Dnia Strażaka 2022”. Uczestniczyli w nich przedstawiciele jednostek OSP  
z gminy Braniewo – z OSP Lipowina, OSP Żelazna Góra oraz OSP Gronowo.

Wyremontowana świetlica otwarta

Gminni urzędnicy złożyli 
dwa wnioski. Obydwa 
zostały dofinansowane. 

Pierwszy to „Budowa i mo-

dernizacja infrastruktury tu-
rystycznej na terenie Gminy 
Braniewo ze szczególnym 
uwzględnieniem potencjału 

Zalewu Wiślanego” (4,5 mln 
złotych dofinansowania), zaś 
drugi – „Modernizacja dróg 
gminnych na terenie Gminy 
Braniewo – etap I (niemal 2,4 
mln złotych dofinansowania).

Przedmiotem pierwszej inwe-
stycji jest budowa i moderniza-
cja infrastruktury turystycznej w 
obszarze związanym z miejsco-
wością Nowa Pasłęka. Wykonana 
tam zostanie wieża widokowa w 
bliskim sąsiedztwie ujścia rzeki 
Pasłęki do Zalewu Wiślanego 
(unikalny widok w skali regionu). 
Będzie to konstrukcja stalowa o 
wysokości całkowitej 24 me-
trów. Zapewni ona możliwość 
obserwowania malowniczego 

krajobrazu okolic Nowej Pasłęki, 
będzie z niej widoczna zarówno 
Mierzeja Wiślana wraz z prze-
kopem prowadzącym na wody 
Zatoki Gdańskiej, jak i będzie z 
niej widoczna równina ciągnąca 
się do miejscowości Braniewo 
oraz Frombork.

Zadanie drugie będzie po-
legało na przebudowie dróg 
gminnych. Celem prac będzie 
poprawa ich parametrów tech-
nicznych, co wpłynie pozytywnie 
na poprawę bezpieczeństwa ru-
chu drogowego, poprawi płyn-
ność ruchu pojazdów i pieszych, 
oraz podniesie jakość życia 
mieszkańców gminy Braniewo.

Inf. prasowa UG w Braniewie
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Prawie 7 milionów z Polskiego Ładu
Gmina Braniewa otrzyma niemal 7 mln złotych z Rządowego Funduszu Polski Ład.

Dh. Julian Demkowicz-Dobrzański – strażak z 65-letnim stażem
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W tym roku w gminie Braniewo obchody Dnia Strażaka odbyły się w Gronówku
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Uczniowie zostali docenieni

#wSkrócie

Kętrzyn świętuje! Trzy dni zabawy

Burmistrz Ryszard Nie-
dziółka nagrodził osoby 
wyjątkowe, pełni pasji i za-

angażowania, od najmłodszych 
lat ciężko pracujących na swo-
ją markę, a także dobrą markę 
Kętrzyna. Uczniowie kętrzyń-
skich szkół zostali wyróżnieni 
za niezwykłe osiągnięcia w 
pięciu kategoriach: laureaci, 

finaliści, Ambasador Dobrego 
Serca, artyści i sportowcy. Wy-
różnienia i nagrody w postaci 
voucherów do kina otrzymało 
92 uczniów. Specjalne podzię-
kowania popłynęły również do 
28 opiekunów, którzy zawsze 
stali obok, niczym dobre anioły. 
To oni służyli pomocą, dobrą 
radą i wsparciem.

Burmistrz podziękował też 
dyrektorom szkół za wzorowe 
wykonywanie obowiązków służ-
bowych. 

Zwieńczeniem uroczystości 
były warsztaty profilaktyczne, 
które poprowadzili psychologo-
wie Andrzej Piasecki i Grażyna 
Graszek. 

 kp

Wydmuchane 3,6

Niektórzy użytkownicy dróg 
wciąż nie zdają sobie sprawy 
z tego, że nawet niewielka ilość 
alkoholu w organizmie może 
doprowadzić do tragedii. 
Niestety wciąż nie brakuje 
desperatów, którzy za 
kierownice swoich pojazdów 
wsiadają nietrzeźwi. Wyjątkowo 
nieodpowiedzialny okazał się 
mężczyzna, który na ul. Kajki 
w Kętrzynie nie zastosował się 
do znaku nakazu jazdy w prawo 
i wjechał pod prąd. Dodatkowo 
nie miał zapiętych pasów 
bezpieczeństwa. Policjanci, 
którzy zatrzymali go dopiero 
na Placu Piłsudskiego, podczas 
kontroli policjanci wyczuli alkohol. 
Badanie wykazało 3,6 promila 
w organizmie. 
Mężczyzna stracił uprawnienia, 
a za szereg wykroczeń oraz 
kierowanie po pijanemu 
odpowie przed sądem.

O tolerancji 
od najmłodszych lat

Kętrzyńscy policjanci kolejny 
raz spotkali się z uczniami, aby 
omówić ważne tematy. Tym razem 
rozmawiali o odpowiedzialności 
i tolerancji wobec drugiego 
człowieka. Uczniowie Szkoły 
Podstawowej nr 1 w Kętrzynie 
aktywnie włączyli się w prelekcję 
dotyczącą tolerancji wobec 
drugiego człowieka. Uczestnicy 
spotkania rozmawiali o 
poszanowaniu poglądów, zachowań 
i cech innych ludzi. Zwłaszcza 
teraz, kiedy w Polsce gościmy dużo 
rodzin z Ukrainy, a w szkolnych 
ławkach przybyło rówieśników, 
warto pielęgnować w dziecku 
poczucie wspólnoty i jedności, 
sprawić, że zamiast na różnicach u 
innych ludzi, będzie koncentrowało 
się na podobieństwach.

Trzy miesiące aresztu 
dla sprawcy 
przemocy domowej

Policjanci z Korsz zatrzymali 
61-letniego mieszkańca gminy 
Korsze, podejrzanego o znęcanie 
się nad rodziną. Dzięki zebranym 
przez policjantów dowodom, 
wnioskowi prokuratora oraz 
decyzji sędziego, domowy agresor 
trafi do zakładu karnego. Za 
przestępstwo, gdyż tak traktowane 
jest znęcanie się nad rodziną, grozi 
mu kara od 3 miesięcy do 5 lat 
pozbawienia wolności.

zasnął za kierownicą 
fiata i uderzył 
w drzewo

Do groźnie wyglądającego 
zdarzenia doszło na wojewódzkiej 
650-tce na trasie Solanka-Srokowo 
w gminie Srokowo. Kierujący 
fiatem najprawdopodobniej zasnął 
za kierownicą, zjechał z drogi 
i uderzył w drzewo. Mężczyzna 
zdołał o własnych siłach wydostać 
się z pojazdu. Na szczęście nic 
poważnego mu się nie stało. 
56-latek był trzeźwy.

Warto zarezerwować so-
bie ten ostatni weekend 
czerwca i bawić się do-

skonale podczas Dni Kętrzyna 
2022! To będą trzy dni dosko-
nałej, muzycznej i wspania-
łej zabawy!

W tym roku organizatorzy Dni 
Kętrzyna zaplanowali szereg 
imprez, głównie w Amfiteatrze 
przy ul. Kajki. Pierwszego dnia 
- Taneczny Piątek - na scenie po-
jawią się gwiazdy: Kombii, After 
Party, Mateusz Mijal i lokalny 
MAGNESS. W sobotę (Ambit-
na Sobota) publiczność bawić 
będą kolejni zaproszeni goście, 
w tym Majka Jeżowska, Zalia 
i Sorry Boys. Ostatniego dnia 
powinno być naprawdę wesoło. 
Kętrzyńska Niedziela Kabareto-
wa to już niejako tradycja. Tym 
razem pośmiejemy się ze ske-
czów Kabaretu Młodych Panów, 
Tomasza Jachimka oraz Kabare-
tu Czesuaf. Wstęp na wszystkie 
wydarzenia jest bezpłatny. Roz-
piętość serwowanych propozycji 

powinna zadowolić każdego.
W piątek o godz. 16:00 ulica-

mi miasta przejdzie barwna i 
głośna Parada Miejska, a dzień 
wcześniej w Galerii RastART 
odbędzie się wernisaż wystawy 
SŁYNNI KATALOŃCZYCY z 
kolekcji Dariusza Matyjasa. Na 
wystawie zobaczymy prace pię-
ciu artystów z Katalonii (w tym 
znalazł się również egocentrycz-
ny surrealista Salvatore Dali).

W sobotę od rana na dziedziń-
cu kętrzyńskiego zamku czekają 
na nas zmagania rycerzy, którzy 
rywalizować będą ze sobą w I 
Turnieju Bractw Rycerskich, a 
punktem kulminacyjnym im-
prezy będzie inscenizacja hi-
storyczna „ O krzyżaku Sauerze 
utopionym w stawie młyńskim, 
czyli historia prawdziwa zdo-
bycia zamku Rastenburg zimą 
1454 roku”.

Za nami I Gala Uczniowskich Osobowości! To wydarzenie promujące postawy 
najmłodszego pokolenia, których pasją jest poszerzanie wiedzy, sport czy pomoc 
drugiemu człowiekowi.
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Tragiczna śmierć słynnego ornitologa z Lusin
29 stycznia 1945 roku 
w lesie przy majątku 
w Lusinach (gmina 
Bartoszyce), rozegrała się 
tragedia. Friedrich Tischler, 
prawnik i znany na cały 
świecie ornitolog, 
wraz z żoną Różą 
Kowalską poprosili 
swojego służącego, 
by wykopał im grób 
w miejscu, które kochali 
– w lesie, blisko ptaków 
i Jeziora Kinkajmskiego. 
Od dawna słychać  
huk radzieckiej ofensywy 
na Prusy Wschodnie. 
Para zażyła truciznę 
i spoczęła 
w przygotowanym 
dole. Tak zakończył 
swój żywot najsłynniejszy 
wschodniopruski 
ornitolog.

OGROMNA SPuścizNA
Urodzony 2 czerwca 1881 

roku w Lusinach koło Bar-
toszyc Friedrich Tischler był 
postacią nietuzinkową. Z wy-
kształcenia pracujący w Lidz-
barku Warmińskim prawnik, 
pasjonował się badaniem i ob-
serwacją ptaków. Jest uważany 
za znakomitego znawcę orni-
tologii Prus Wschodnich, który 
wywierał silny wpływ na bada-
nia ptaków regionu nieomal 

przez całą pierwszą połowę 
naszego stulecia. Tischler 
był osobistością wyjątkową  
i to nie tylko w ornitologii Prus 
Wschodnich, ale wręcz Euro-
py. Pochodził z rodziny zie-
miańskiej spod Bartoszyc, po 
studiach prawniczych osiadł w 
Lidzbarku Warmińskim, gdzie 
był sędzią, jednak przez całe 
życie intensywnie badał ptaki 
Prus Wschodnich. Już w 1914 
roku po raz pierwszy wydał 
obszerną monografię, której 
nadał tytuł Ptaki Prowincji 
Prusy Wschodnie (Die Vögel 
der Provinz Ostpreussen). 
Dzieło to informuje obszer-
nie o wszystkich gatunkach 
występujących tu ptaków, jest 
bardzo krytycznie opracowa-
ne, poprawia wiele błędów 
starszych publikacji uchodzą-
cych nieraz za fundamentalne 
wzorce opracowań faunistycz-
nych.

W przedmowie do swej książ-
ki o ptakach Prus Wschodnich 
Tischler prosi czytelników o 
krytykę i współpracę. Przeszło 
ćwierć wieku później okaże 
się, że nie były to puste słowa. 
Jego praca z 1914 roku jest nie 
tyle podsumowaniem, ile po-
czątkiem badań nad ptakami 
regionu: w 1941 roku Tischler 
wydaje nowe, dwutomowe 
dzieło Ptaki Prus Wschodnich 
i obszarów sąsiednich (Die 
Vögel Ostpreussens und seiner 
Nachbargebiete). Na uwagę 
zasługuje fakt, że w wydaniu  
z 1914 roku wymienia 41 
współpracowników, a w tym 

z 1941 roku podaje ich 359. 
Między innymi znanego pol-
skiego przyrodnika Włodzi-
mierza Puchalskiego. Jego 
książka jest dziełem do dziś 

niedoścignionym. Szczegó-
łowo opisuje prawie każdy 
gatunek lęgowy, podaje in-
formacje o rozmieszczeniu, 
liczebności, dynamice popu-
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Friedrich Tischler z żoną z Różą Kowalską w 1937 roku
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lacji, biologii rozrodu, ekologii,  
o wybiórczości środowiskowej, 
wędrówkach, zimowaniu oraz 
o ich formach geograficznych. 
Teksty Tischlera zwracają 
uwagę swoją dociekliwością w 
poszukiwaniu źródeł i kryty-
cyzm przy ich wykorzystaniu. 
Posiadał nie tylko doskonałą 
pamięć, lecz też olbrzymie, 
dobrze prowadzone prywatne 
archiwum naukowe, wzboga-
cone o wypisy z akt Muzeum 
Zoologicznego Uniwersytetu 
Królewieckiego i Stacji Orni-
tologicznej w Rossitten (obec-
nie położone na Mierzei Ku-
rońskiej Rybaczij w obwodzie 
kaliningradzkim). Łącznie 
Tischler wydrukował  około 
160 publikacji na temat ptaków 
Prus Wschodnich.

MięDzY LiDzbARkiEM 
A LuSiNAMi

Tischler był bratem botanika 
Georga Tischlera (1878-1955) 
i synem Oskara Tischlera 
(1843–1891), właściciela ziem-
skiego w Lusinach. Studiował 
prawo w Królewcu, Lipsku i 
Monachium oraz pracował jako 
sędzia w Lidzbarku Warmiń-
skim. Wcześnie zainteresował 
się ptakami i biologią dzięki 
swojemu opiekunowi Karlowi 
Borowskiemu. W 1908 roku 
został członkiem Niemieckie-

go Towarzystwa Ornitologów 
i spędził wiele czasu w stacji 
ornitologicznej na Mierzei 
Kurońskiej, współpracując z 
Johannesem Thienemannem. 
Za swoje osiągnięcia naukowe 
otrzymał tytuł doktora honoris 
causa Uniwersytetu Albertina 
w Królewcu.

Friedrich Tischler był żonaty 
z Różą Kowalską (1884–1945). 
Dzieci nie mieli. Poświęcali się 
swoim pasjom i pracy. Dzielili 
czas między pracą w Lidzbar-
ku Warmińskim i oddawaniu 
się pasjom ornitologicznym 
w rodzinnym majątku w Lu-
sinach. Jezioro Kinkajmske 
wtedy, jak i teraz to prawdziwa 
ornitologiczna mekka, dlatego 

Tischler mógł z powodzeniem 
realizować tu ornitologicz-
ne pasje.

Rodzina Tischlerów była 
wielce zasłużona dla nauki. 
Friedrich był bratankiem Ot-
tona — jednego z „ojców za-
łożycieli” wschodniopruskiej 
archeologii. Jego stryj, mimo 
że zmarł ponad 120 lat temu w 
wieku zaledwie 48 lat, pozosta-
wił po sobie ogromną spuści-
znę naukową.

zAŻYLi TRucizNę,
bY wSPÓLNiE 
SPOcząć w GRObiE

Nagle ich cały świat legł w 
gruzach. W styczniu 1945 
roku rozpoczął się podbój Prus 
Wschodnich przez Rosjan. To 
był krwawy i niszczycielski 
czas. Region zaatakowały woj-
ska dwóch frontów radziec-
kich. 13 stycznia atak rozpo-
czął 3. front białoruski pod 
dowództwem generała Iwana 
Czerniachowskiego, a dzień 
później do natarcia ruszyły 
wojska 2. frontu białoruskiego 
dowodzonego przez marszałka 
Konstantego Rokossowskiego.  
W wydanym wówczas rozkazie 
gen. Czerniachowski zachęcał 
krasnoarmiejców: „Teraz sto-
imy przed jaskinią, z której 
napadł na nas faszystowski 
agresor. Zatrzymamy się do-

piero wtedy, gdy zrobimy po-
rządek. Nie będzie litości dla 
nikogo. Kraj faszystów musi 
przemienić się w pustynię”. 
29 stycznia obok grobu, który 
wykopał ich sługa Karl Hartwig 
para popełniła samobójstwo. 
Zażyli truciznę. Miejsce to 
przez wiele lat można było roz-
poznać jako kopiec porośnięty 
trawą wśród drzew. Dopiero w 
1999 roku pomnik ufundowali 
polscy i niemieccy ornitolodzy. 
Po zajęciu Lusin przez Armię 
Czerwoną żołnierze radzieccy 
rozstrzelali wszystkich przeby-
wających tam mężczyzn, praw-
dopodobnie też Karla Hartwi-
ga…

Tomasz Miroński

Tischlerom pomnik ufundowali polscy i niemieccy ornitolodzy 
w 1999 roku
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Poprawa stanu dróg gmin-
nych w Gminie Lelkowo 
to jeden z priorytetów na 
najbliższe lata.

— Mam nadzieję, że w wy-
niku postępowań przetargo-
wych uda nam się sprawnie 
wyłonić wykonawców i jak naj-
szybciej przystąpić do realiza-
cji inwestycji — mówi Łukasz 
Skrzeszewski, wójt Gminy 
Lelkowo. — W najbliższych 
dniach powinny rozstrzygnąć 

się postępowania przetargowe 
na cztery inwestycje drogowe 
o łącznej długości prawie 3,5 
kilometra. Biorąc pod uwagę 
otrzymaną promesę i wcze-
śniejsze dofinansowania, w 
ciągu dwóch lat gmina wykona 
inwestycje drogowe za około 8 
milionów złotych. Jest to dla 
naszej gminy kwota olbrzymia 
i do tej pory pozostająca ra-
czej w kategorii marzeń.

Inf. prasowa UG Lelkowo

W związku z tą uroczy-
stością gościliśmy 
w Lelkowie wielu 
zacnych gości — 

mówi Łukasz Skrzeszewski, 
wójt Gminy Lelkowo. — Bar-
dzo się cieszę, że ostatnimi 
czasy w naszych lelkowskich 
uroczystościach i wydarze-
niach bierze udział wielu zna-
mienitych gości. W imieniu 
mieszkańców Gminy Lelko-
wo całej społeczności szkolnej 
Szkoły Podstawowej im. Orła 
Białego w Lelkowie życzę 
wszystkiego co najlepsze, a 
w szczególności by obrany 
patron wspomagał kształto-
wanie postaw patriotycznych 
oraz najlepszych wartości.

Aby nowy sztandar mógł być 
należycie i godnie ekspono-
wany Gmina Lelkowo prze-
kazała Szkole nową gablotę 
na sztandar.

Inf. prasowa UG Lelkowo

Gmina Lelkowo z pieniędzmi na remonty dróg

Szkoła ze sztandarem i imieniem

Zawody na Dzień Dziecka

Dzieci i młodzież rywalizowali na różnych dystansach, o złocie na 
podium decydowały sekundy.

Wojt Łukasz Skrzeszewski podziękował za wyśmienitą spor-
tową rywalizację i wręczył najlepszym medale. 

Inf. prasowa UG w Lelkowie

MIGAWKA
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W Szkole Podstawowej w Lelkowie odbyły się zawody 
sportowe z okazji Dnia Dziecka.

Ostróda, Samorządowe Forum Sołtysów na Warmii i Mazurach. 
Silna reprezentacja Gminy Lelkowo: Beata Pleczkowska, Jolanta 
Wasiuta, Ewa Pastuszuk, Henryk Wieczorek, Marian Skibiak, 

Michał Klufas.
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Odwiedziny w urzędzie

Przedszkolaki z Lelkowa i Zagaj odwiedziły Urząd Gminy.
Dzieci wraz z wychowawczyniami z lelkowskich przedszkoli 

odwiedziły Urząd Gminy Lelkowo. Przedszkolaków przywitał wójt 
gminy Łukasz Skrzeszewski. Dzieci zwiedziły urząd oraz przyjrzały 
się pracy na poszczególnych stanowiskach.

Na zakończenie mili goście wręczyli podziękowanie a wójt przekazał 
im małe słodkości.

Inf. prasowa UG w Lelkowie

Gmina Lelkowo otrzymała wstępną promesę na dofinansowanie zadania „Modernizacja infrastruktury drogowej, 
budowa i przebudowa dróg na terenie gminy Lelkowo”. Pieniądze pochodzą z Rządowego Funduszu Polski Ład: 
Program Inwestycji Strategicznych. Kwota dofinansowania to 5 000 000 złotych przy wkładzie własnym  
wynoszącym 264 000 złotych. 

Szkoła Podstawowa w Lelkowie otrzymała imię Orła Białego. To nawiązanie do tradycji zlikwidowanego  
przed kilkoma laty gimnazjum. Do placówki trafił także nowy sztandar.

Nowy sztandar będzie na co dzień eksponowany w gablocie 
przekazanej szkole przez Gminę Lelkowo

Z okazji nadania szkole imienia i wręczenia sztandaru w placówce gościło wielu znamienitych gości

Jeden z pamiątkowych gwoździ symbolicznie przybił  
do sztandaru wójt Gminy Lelkowo Łukasz Skrzeszewski
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Uwaga, teraz będzie jazz!

Czekoladowy piknik w Kątach

Odrywając się na chwilę od spraw codziennych (i przyziemnych), warto czasem sięgnąć po dobrą książkę,  
płytę czy obejrzeć jakiś film. Niżej podpisanemu najbliżej do... muzyki, choć dobry film i dobra książka  
też się trafiają. Dziś będzie jednak o muzyce. Konkretnie o muzyce zespołu, który niedawno gościł w Kętrzynie,  
a część jego składu pochodzi z naszego regionu: olko.m.trio.

Członkowie stowarzyszenia Blusztyn znani są w regionie w głównej mierze z inicjatyw, które związane są z porządkowaniem starych, zaniedbanych cmentarzy.  
Z tej strony dali się już poznać wielokrotnie, ale czasem realizują też inne pomysły.

Każdy kto widzi gościa, któ-
ry od lat chodzi ubrany 
“na rockowo”, ewidentnie 
słuchającego ciężkiej mu-

zyki i jeżdżącego na koncerty 
(także te, które - o zgrozo! - 
“obrażają uczucia religijne”) 
nie spodziewa się tu tej recen-
zji. Szczerze mówiąc jeszcze 
kilka lat temu sam bym się jej 
tu nie spodziewał, ale dziś już 
z pełną świadomością napiszę 
to: będę pisał o jazzie! W do-
datku trochę przekornie nie do 
końca o takim, jaki lubię, czyli 
bez gitary, ale też bez dęciaka 
(instrumentu na-dętego), co 
rekompensuje brak gitary. I 
będę pisał o jazzie nie dlatego, 

że dostałem płytę z muzyków 
rąk własnych, a dlatego, że... 
chcę. I dlatego, że “True” jest 
naprawdę dobrą, dojrzałą i faj-
ną płytą.

Debiutancki album olko-
.m.trio, bo to oni są bohate-
rami tej recenzji, wyszedł rok 
temu. Nie miałem okazji słu-
chać go wcześniej, mimo kon-
taktu z pochodzącą z Mrągowa 
liderką - Olą Mularczyk. Do-
piero po koncercie inauguru-
jącym Letnią Scenę Zamkową 
dostałem swój egzemplarz i... 
zaczęło się odrabianie zaległo-
ści. Instrumentem wiodącym 
na “True” są klawisze, które 
obsługuje Ola, jednak nie jest 

to wadą albumu, ponieważ sil-
nie akcentują swoją obecność 
także muzycy tworzący sekcję 
rytmiczną (o ile w jazzie coś 
takiego funkcjonuje) - basista 
Konrad Żołnierek i perku-
sista Adam Golicki. Muzyka 
jest spójna, nastrojowa i na 
swój sposób różnorodna. Nie 
nuży, co akurat u fana ciężkich 
brzmień, słuchającego na co 
dzień raczej dynamicznej 
muzyki, jest ważnym czynni-
kiem. W jazzie, podobnie jak 
w każdym bardziej ambitnym 
gatunku, istotny jest feeling - 
to, że muzyka unosi nas, pro-
wadzi, a czasem wręcz płynie. 
Na “True” daje się to odczuć, 

szczególnie kiedy siadamy 
sobie wygodnie z zamiarem 
odprężenia, niekoniecznie 
z drinkiem w dłoni. Przy 
“True” możemy na ponad 40 
minut odpłynąć, osiągnąć swo-
ją małą nirwanę i zapomnieć 
o zmęczeniu czy kłopotach. 
Warto czasem poddać się ta-
kiemu zabiegowi, bo nasze 
życie i tak pędzi, a olko.m.trio 
ze swoją twórczością może być 
dla nas progiem zwalniającym, 
chociaż na moment. Na mnie 
te sześć utworów, znajdujących 
się na debiucie “olków” działa 
uspokajająco. Polecam spraw-
dzić na sobie.

Marek Szymański

Jednym z przejawów ich 
działalności „pozacmen-
tarzowej” był piknik w Ką-
tach, który zorganizowali 

18 czerwca w ramach zadania 
publicznego pn. „Wakacje 2022 
przy świetlicach wiejskich w 
Gminie Srokowo”. Zajęcia w 
plenerze rozpoczęły się słodko 
– od robienia domowej czeko-
lady. — Dzieci z dużym zapa-
łem mieszały składniki do uzy-
skania pysznej czekolady. Ale 
jeszcze trzeba było poczekać 
aż słodkości stężeją w lodów-
ce. Czasu nie marnowaliśmy i 
udaliśmy się na trawnik, gdzie 
był cudowny widok na kątowski 
staw i stare grodzisko na Złotej 
Górze — relacjonują na swoim 
profilu w mediach społeczno-
ściowych. 

Na trawniku zaroiło się 
od kolorowych kocyków, a 
uczestnicy pikniku zaczęli 
malowanie pejzażu i tego, co 
komu akurat w sercu zagrało. 
A że świeże powietrze dobrze 
wpływa na apetyt,  nastał czas 
na owocowe przekąski i ka-
napki, które znikały w oka 
mgnieniu. Kiedy wszyscy na-
brali sił, ruszyli do następnego 

zadania: zrobienia stracha na 
wróble. — To bardzo przydat-
ny stróż na działce, w sadzie 
czy ogrodzie. Nieoczekiwanie 
okazało się, że zadanie wcale 
nie było takie trudne do wy-
konania. Najpierw kije dosta-
ły głowy a następnie ramiona. 
Pięknie je przyodziano i dano 
twarzom wyraz — czytamy 
na stronie stowarzyszenia. 
Co ciekawe, powstały prawie 
same panie. Potem nastał 
czas na wesołe zabawy i kieł-
baski z ognia, a jeszcze póź-
niej na degustację czekolady. 
— Serdecznie dziękujemy 
pomocnym rodzicom, pani 
Stasińskiej za pyszne ciasto z 
truskawkami oraz Pani Mał-
gorzacie Cwalinie - naszemu 
wytrwałemu mistrzowi grilla 
i nie tylko, a także gospoda-
rzowi za możliwość realizacji 
pikniku, stratowanie trawni-
ka i piękne widoki. Dziękuję 
też naszym WSPANIAŁYM 
DZIECIOM, że potrafią tak 
wspaniale się bawić i współ-
pracować. Pogoda była jak 
wygrana na loterii, którą nam 
się udało wygrać.

stowarzyszenie Blusztyn Fo
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Czytaj nas także w internecie
 www.nowinyketrzynskie.pl
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Urzędnicy z Urzędu Gminy w Płoskini przypominają: do 30 czerwca 2022 należy złożyć deklarację  
do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków.

W Bibliotece Publicznej Gminy Płoskinia odbyła się seria spotkań w ramach akcji XXI Ogólnopolskiego  
Tygodnia Czytania Dzieciom.

Przypominamy: złóż deklarację

Czytali dzieciom

Koncert galowy

Od 1 lipca 2021 roku wpro-
wadzono obowiązek zło-
żenia deklaracji dotyczą-

cej posiadanych źródeł ciepła 
i spalania paliw. Regulacje 
dotyczące Centralnej Ewi-
dencji Emisyjności Budyn-
ków zostały sformułowane i 
zdefiniowane w rozdziale 5a 
ustawy z dnia 21 listopada 
2008 r. o wspieraniu termo-
modernizacji i remontów oraz 
o centralnej ewidencji emisyj-
ności budynków.

Każdy mieszkaniec posiada-
jący źródło ciepła lub spalania 
paliw do 1MW zobowiązany 
jest do złożenia deklaracji.

Właściciele nowo wybudo-
wanych budynków, w którym 
źródło ciepła zostało założone 
po 1 lipca 2021r. są zobowiąza-
ni złożyć deklarację w terminie 
14 dni.

Deklaracje można złożyć 
za pośrednictwem internetu 
na stronie https://ceeb.gov.
pl/ lub w Urzędzie Gminy 
Płoskinia w Wydziale Inwe-
stycji. Gdy nie masz dostępu 
do Internetu albo podpisu 
elektronicznego deklarację 
możesz złożyć w Urzędzie 
Gminy w Płoskini osobiście 
lub listownie. 

Inf. prasowa UG w Płoskini

Biblioteka Publiczna Gminy 
Płoskinia zaprasza miesz-
kańców gminy i gości na 

koncert galowy podsumowu-
jący działalność sekcji funk-
cjonujących przy bibliotece. 
— Instytucje kultury działa-
ją jak szkoła, kończymy teraz 
sezon 2021/2022 i pragnie-
my zaprezentować to, co się 
tu u nas działo przez ostat-

nie miesiące — mówi Mar-
ta Wychowaniak, dyrektor 
biblioteki w Płoskini. — W 
przyjaznej atmosferze przy 
filiżance kawy i pachnącym 
domowym cieście spędźmy 
razem niedzielne popołudnie. 
Koncert odbędzie się w nie-
dzielę, 26 czerwca, o godz. 
16:00.

Inf. prasowa BPGP

Do biblioteki zawitały przed-
szkolaki ze Szkoły Podsta-
wowej w Płoskini, a bajki 

dla nich czytali pani Elżbieta 
Gajewska-Czyżewska z Urzędu 
Gminy w Płoskini i przewodni-
czący Rady Powiatu Łukasz Kor-
neluk. Podczas spotkania czytane 
były głównie bajki Juliana Tuwi-
ma i Jana Brzechwy, które oka-
zały się świetnym tematem do 
rozmowy, w którą przedszkolaki 
aktywnie włączyły się.

Nie zabrakło krótkiej pogadan-
ki na temat „Co to jest Biblio-

teka?”, a w drugiej części spo-
tkania dzieci zrobiły artystyczne 
zakładki do książek.

— Dziękujemy za odwiedzi-
ny i wspólnie spędzony czas 
— mówi Marta Wychowaniak, 
dyrektor biblioteki w Płoskini. 
— Już dziś wiemy, że dzieci 
chcą więcej takich spotkań, 
a my postaramy się sprostać 
zadaniu. W dobie smartfonów 
to bardzo ważna kwestia, aby 
zarazić dzieci pasją do czyta-
nia książek.

Inf. prasowa BPGP

W Gminie Płoskinia prze-
prowadzona zostanie 
mobilna zbiórka zużyte-

go sprzętu RTV, AGD, odpadów 
wielkogabarytowych (m.in. me-
ble, stoły, łóżka, dywany itp.) oraz 
zużytych opon od samochodów 
osobowych (w ciągu roku moż-
na oddać 4 sztuki opon na jedno 
gospodarstwo domowe).

harmonogram:
11 lipca – Lubnowo, Tolkowiec, 
Demity, Jarzębiec, Wysoka Braniewska, 
Strubno, Podlechy,

15 lipca – Giedyle, Łojewo, Robuzy, 
Długobór, Łozy, Stygajny,
25 lipca – Pierzchały, Chruściel, 
Piórkowo, Zaporowo, Pierławki, Trąbki,
29 lipca – Dąbrowa, Bliżewo, 
Płoskinia, Pielgrzymowo, Czosnowo, 
Szalmia.

Osoby zainteresowane od-
daniem wyżej wymienionych 
odpadów proszone są o kon-
takt pod numerem telefonu 
55 620 86 03 lub e-mail: gok@
ploskinia.eu

Inf. prasowa UG w Płoskini

Zbiórka gabarytów i elektrośmieci

Wspólne czytanie to mnóstwo radości i dobra zabawa!
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W siedzibie Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka Zalew 
Wiślany w Braniewie odbyło się podsumowanie konkursu 
plastycznego „Zalew Wiślany moich marzeń”.

Konkurs przeznaczony był 
dla dzieci i młodzieży 
w wieku od 6 do 15 lat, 

mieszkających w powiecie 
braniewskim. Każdy uczest-
nik mógł zgłosić do konkursu 
jedną, własnoręcznie wykona-
ną, pracę.

Komisja konkursowa spo-
śród aż 120 prac, które wpły-
nęły, oceniła i wyróżniła naj-
lepsze, za które ich uczestnicy 

zostali uhonorowani nagroda-
mi i dyplomami.

Nagrody uczestnikom konkur-
su wręczyli: starosta braniewski 
Karol Motyka, zastępca dyrekto-
ra Krajowego Ośrodka Wsparcia 
Rolnictwa Oddział Terenowy w  
OT w Olsztynie Marcin Kazi-
mierczuk i prezes Zarządu LGR 
Zalew Wiślany Paweł Kozioł.

Inf. prasowa Starostwa
Powiatowego w Braniewie
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Wizyta w Ministerstwie Zdrowia

Zalew Wiślany moich marzeń

To już kolejna wizyta starosty Karola Motyki w ministerstwie 
w Warszawie
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Uczestnicy konkursu „Zalew Wiślany moich marzeń”

W konkursie wygrała 8-letnia Julia Karpińska

Starosta braniewski Karol 
Motyka spotkał się w War-
szawie z sekretarzem sta-

nu w Ministerstwie Zdrowia 
Waldemarem Kraską i podse-
kretarzem stanu w Minister-
stwie Aktywów Państwowych 
Andrzejem Śliwką.

Podczas spotkania rozma-
wiano o wsparciu dla samorzą-
dów w powiecie braniewskim 
i planowanych inwestycjach  
w braniewskim szpitalu.

Inf. prasowa 
Starostwa Powiatowego 

w Braniewie

W Szkole Podstawowej w Płoskini odbył się Amatorski Turniej Unihokeja Dzieci i Młodzieży „Unihokej na start 2022”.  
W turnieju uczestniczyli zawodnicy z powiatu braniewskiego.

Starosta braniewski 
Karol Motyka 
i wicestarosta Mirosław 
Kudliński podpisali umowy 
z Nadleśnictwem Zaporowo  
i Nadleśnictwem Górowo 
Iławeckie. W spotkaniu 
uczestniczył również 
wiceprzewodniczący 
Rady Powiatu  
Braniewskiego 
Bogdan Jarmoła.

W Elblągu odbyło się posiedzenie członków Powiatowej Rady Rynku Pracy w Braniewie połączone ze szkoleniem.  
W spotkaniu uczestniczył wicestarosta braniewski Mirosław Kudliński. Tematem spotkania były nowe regulacje  
prawne dotyczące dopuszczenia cudzoziemców do rynku pracy ze szczególnym uwzględnieniem obywateli Ukrainy.

Chociaż był to turniej ama-
torski, drużyny repre-
zentowały wysoki poziom 

sprawności fizycznej oraz 
duże umiejętności techniczne. 
Rozgrywanym meczom towa-
rzyszyło wiele emocji w trakcie 
pasjonującej rywalizacji.

Zwieńczeniem zmagań 
sportowych było uhonoro-
wanie drużyn i zawodników 
pucharami i medalami, które 
wręczyli: wicestarosta braniew-
ski Krzysztof Kowalski, prze-
wodniczący Rady Powiatu Bra-
niewskiego Łukasz Korneluk 

Posiedzenie otworzył prze-
wodniczący Powiatowej 
Rady Rynku Pracy Marian 

Nadziejko, który zapoznał 
zgromadzonych z protokołem 
z poprzedniego posiedzenia. 
Następnie dyrektor Powiatowe-
go Urzędu Pracy w Braniewie 
Agnieszka Zdanowicz przedsta-
wiła informacje o stanie bezro-
bocia w powiecie braniewskim.

Podczas posiedzenia oma-
wiano wiele spraw związanych 
z rynkiem pracy w powiecie 
braniewskim i aktywnymi for-
mami walki z bezrobociem. W 
trakcie posiedzenia m.in. został 
zaopiniowany podział środków 
na aktywne formy przeciwdzia-
łania bezrobociu.

Inf. prasowa Starostwa 
Powiatowego w Braniewie

Tematem spotkania były nowe regulacje prawne dotyczące dopuszczenia cudzoziemców do rynku 
pracy ze szczególnym uwzględnieniem obywateli Ukrainy

Unihokej na start 2022

Nadleśnictwa dofinansują remonty dróg

Posiedzenie Powiatowej Rady Rynku Pracy
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Uczestnicy turnieju „Unihokej na start 2022”
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Nadleśnictwa z terenu powiatu braniewskiego będą partycypować w naprawie zniszczonych dróg

Dzięki podpisanej umowie 
Lasy Państwowe dofinan-
sują remonty dróg: 1328N 

odc. Krzewno – Krasnolipie, 
1395N odc. Lutkowo – Jacho-
wo oraz 1324N odc. DW510 – 
Jarzeń.

— Realizacja wspólne-
go przedsięwzięcia ma na 
celu osiągnięcie parametrów 
technicznych drogi, które 
umożliwią przejazd pojazdów 
świadczących usługi na rzecz 
prowadzenia gospodarki leśnej 

– mówi starosta braniewski Ka-
rol Motyka.

Dofinansowania w wysokości 
75 tys. złotych udzieliło również 
Nadleśnictwo Orneta. Pienią-
dze te zostaną przeznaczone 
na remont drogi powiatowej Nr 

1352N odc. Kowale-Glądy. Pod-
pisane umowy są kontynuacją 
podjętej wcześniej współpracy 
z nadleśnictwami z naszego re-
gionu.

Inf. prasowa Starostwa 
Powiatowego w Braniewie

i dyrektor Szkoły Podstawowej  
w Płoskini Ewa Murawska.

Puchary i medale zostały 
ufundowane przez Zarząd Po-
wiatu Braniewskiego w ramach 
dofinansowania Kalendarza 
Imprez Sportowych Powiatu 
Braniewskiego na 2022 i KS 
Dragons Płoskinia.

Organizatorem turnieju był 
członek Powiatowej Rady Spor-
tu – nauczyciel SP w Płoskini 
Marek Rarok.

Inf. prasowa 
Starostwa Powiatowego 

w Braniewie
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Nadleśnictwa dofinansują remonty dróg
Podsumowanie jesieni i początek nowej rundy

To była najlepsza jede-
nastka.

Artykuły w prasie, któ-
re ukazały się w grudniu 

1998 i styczniu 1999 roku, nie 
tylko podsumowywały rundę 
jesienną sezonu, ale również 
poruszały trudną sytuację fi-
nansową Zatoki. Redaktor 
Stanisław Rajewicz napisał o 
Zatoce w cyklu „Trzecioligo-
we remanenty”: „ Po 51 latach 
działalności klub z Braniewa 
dorobił się najlepszej »11« w 
Elbląskiem. 4. miejsce w grupie 
»Pomorze« wobec degradacji 
Pomezanii oraz 10. lokata po je-
sieni z przyzwoitym dorobkiem 
24 punktów w nowej III lidze, 
to najlepszy dowód znaczenia 
Zatoki w regionie. Bywa jednak, 
że rzeczywistość, jak medal, po-
siada dwie strony. W przypadku 
braniewian – jak na księżycu 
– druga strona jest, niestety, 
ciemniejsza”. Dalej redaktor 
napisał: „Skrzętnie i lojalnie 
ukrywana prawda przez trene-
ra i piłkarzy musiała wreszcie 
wyjść na wierzch. Kilkuminu-
towy protest przed grą z Le-
chią, zakończony sromotną 
klęską, świadczył, że wentyl 
bezpieczeństwa puszcza. W 
ostatnich trzech spotkaniach 
drużyna zgromadziła ledwie 
po jednym punkcie i golu, 
obsuwając się w tabeli. Pamię-
tajmy jednak, że po czterech 
kolejkach była liderem, a po 
dwunastu – zajmowała czwar-
tą pozycję. Trudno wszakże 
osiągnąć sukces za darmo, je-
śli oficjalnie futbol stanowi źró-
dło utrzymania. Bez premii za 
choćby 1 punkt, bez pensji za 3 
miesiące (…). Działacze, z pre-
zesem Wiesławem Marchewą, 
ponoć dwoją się i troją by pozy-
skać sponsorów, ale raczej bez 
powodzenia. W tej chwili ważą 
się losy, może nawet przyszłość 
zespołu …”.

wąTEk fiNANSOwY 
NiEuNikNiONY

Jeżeli chodzi o mnie, to 
byłem cały czas dobrej my-
śli. Byłem pewien, że kadra 
zawodników, którą udało się 
szybko skompletować przed 
jesienią, nie powinna mieć 
kłopotów z utrzymaniem. 
Tylko bardzo potrzebny jest 
minimalny komfort w pracy 
treningowej, za którą odpo-
wiadałem. W rozmowach o 
taktyce i jakości treningu co-
raz bardziej przeszkadzał wą-
tek finansowy. Kiedy planowa-
łem zająć się wspomnieniami 
z Zatoki Braniewo, obiecywa-
łem sobie, że nie będę w nich 
poruszał spraw finansowania 
drużyny. Jak się jednak oka-
zało, nie dało się tego tema-
tu pominąć.

włODARczYk O kLubiE
Ciekawego wywiadu w tym 

czasie udzielił Andrzejowi 
Prusowi nasz czołowy snaj-
per i utalentowany piłkarz 
Piotr Włodarczyk. Oto jego 
fragmenty: — Twoje przej-
ście do Brodnicy jest już 
przesądzone? — Jeszcze nie. 
Cały czas czekam na to, co 
będzie w Braniewie. Pojawił 
się promyk nadziei, że sytu-
acja w klubie wróci do normy. 
Gdyby faktycznie tak się sta-
ło i pozostałby na stanowisku 
trener Lech Strembski, z 
chęcią bym w Braniewie zo-
stał. Jeżeli Strembski – tre-
ner, którego darzę wielkim 
szacunkiem – odejdzie, to 
ja również tak zrobię. Nasza 
kadra i tak była bardzo szczu-
pła. Jeżeli odejdzie 4-5 pod-
stawowych piłkarzy, to będzie 
dla Zatoki katastrofa. Szkoda 
by mi było zostawić Zatokę ze 
względu na trenera Stremb-
skiego i chłopaków, z którymi 
znalazłem wspólny język. Na-
prawdę bardzo dobrze mi się 
gra w Braniewie i wolałbym 
tu zostać”.

TRENER chwALi 
zAwODNikÓw

Na koniec kilka moich wy-
powiedzi, jakich udzieliłem 
Adamowi Jakubiakowi na ła-
mach „Gazety Braniwskiej – 
IKAT” z dnia 8 stycznia 1999 
r. W wywiadzie oceniłem pił-
karzy podstawowej jedenastki. 
Znakomita większość z nich 
spełniła moje oczekiwania. 
Wyróżniłem Rafała Wasiew-
skiego, Jarka Talika, Czarka 
Brzeskiego, braci Barnatów, 

Andrzeja Misarko, Sebastiana 
Cierlickiego, Jacka Graczyka, 
Maciej Spyrę, Piotra Włodar-
czyka, Jacka Gawrysia, Rober-
ta Żuraslakiego i Adama Bo-
rosa. Ci ambitni ludzie dawali 
z siebie wszystko w każdym 
meczu. Niestety, zdarzały się 
obiektywne okoliczności, któ-
re nie pozwalały wygrać wię-
cej meczów. Jak już wiadomo, 
mieliśmy do dyspozycji mikrą 
kadrę, a do tego liczne kon-
tuzje (Żuralski, Boros, Misar-
ko). Co do Adama Borosa, to 
z pełnym przekonaniem mogę 
powiedzieć, że jest dla Zatoki 
zawodnikiem kluczowym. Jego 
obecność na boisku stanowi 
dla zespołu wysokie praw-
dopodobieństwo zwycięstwa. 
Przykładem mogą być nasze 
porażki w końcówce jesieni, 
kiedy to Adam poddał się 
wreszcie operacji usunięcia 
zwapnienia włókien  mięśnia 
i nie brał udziału w tych me-
czach.  Trzeba bardzo podzię-
kować takim zawodnikom jak 
Krystian Furtak, Jacek Ptak i 
Tomasz Nagórko, którzy  w 
trudnych kadrowo chwilach 
pomogli nam w osiąganiu 
dobrych rezultatów. Redaktor 
Jakubiak zapytał mnie: „Dzie-
siąte miejsce po I. rundzie 
pozostawiło niedosyt, biorąc 
pod uwagę, że Zatoka była 
liderem?” Odpowiedziałem: 
„Dla mnie pozycja nie jest 
tak wielkim rozczarowaniem, 
jak ilość zdobytych punktów. 
Liczyłem na 30 oczek, 24 to 
trochę za mało”.  „Gdy wam 
BKS Zatoka nie wypłaci wyna-
grodzenia, to może dojść do 
tego, że nie przystąpicie do 

treningów i meczów?”. „Na-
wet o tym nie pomyślałem. W 
Braniewie jest dobra atmos-
fera dla piłki”.

NOwY zAwODNik
Na przekór niekorzystnym 

okolicznościom zapraszam do 
naszej drużyny doświadczone-
go obrońcę, gdyż w tej forma-
cji były aż nadto zauważalne 
braki. Wzmocnienie naszej 
defensywy okaże się kluczowe 
w pozostaniu w III lidze. Tym 
zawodnikiem był Grzegorz 
Górski, wychowanek Lechii 
Gdańsk, a ostatnio występu-
jący w Elanie Toruń. Znam 

Grześka z Elbląga, gdzie wy-
stępował w Polonii (Olimpii) 
za mojej trenerskiej kadencji. 
Pamiętamy też Górskiego z 
dobrych występów w Pome-
zanii w zeszłym sezonie III 
ligi Pomorze. W międzyczasie 
pojawił się wątek związany z 
ewentualnym odejściem Jarka 
Talika do Baltiki Królewiec. O 
prawda Jarek pojechał z rosyj-
ską drużyną na obozy przygo-
towawcze do Zjednoczonych 
Emiratów Arabskich i na 
Cypr, ale nie wywalczył sobie 
miejsca w bramce Bałtiki i 
wrócił do Braniewa.

TRENiNGi PRzED 
kOLEjNą RuNDą

Większość zajęć treningo-
wych odbyło się w Braniewie  
i okolicach. Od 24 stycznia 
do 4 lutego pracowaliśmy 
na zgrupowaniu w Krynicy 
Morskiej. Rozegraliśmy dzie-
sięć gier kontrolnych między 
innymi z Lechią / Polonią 
Gdański i Jeziorakiem Iława. 
Uważam, że po raz kolejny 
byliśmy sportowo dobrze 
przygotowani do wiosennej 
rudny rewanżowej. Żeby tyl-
ko udało się oczyścić głowy z 
ciągle kłębiących  się myśli o 
pieniądzach. Wspierając się 
nawzajem, z nadzieją będącą 
na granicy pewności, że oso-
by kierujące klubem poradzą 
sobie z problemami, ruszamy 
do boju o utrzymanie III ligi 
w Braniewie.

kadra bkS zatoka 
przed rundą wiosenną:
bramkarze: 
Jarosław Talik i Rafał Wasiewski.
Obrońcy: Cezary Brzeski, Dariusz 
Brzeski, Grzegorz Górski, Andrzej 
Misarko, Robert Żuralski.
Pomocnicy: Waldemar Barnat, 
Wojciech Barnat, Krystian Furtak,
Adam Boros, Sebastian Cierlicki, 
Jacek Gawryś, Jacek Graczyk, 
Jacek Ptak.
Napastnicy: 
Maciej Spyra, Piotr Włodarczyk.
w drużynie pojawili się 
również młodzi piłkarze 
z braniewa: 
Piotr Rutkowski, Krzysztof Chłapowski, 
Adrian Karzanowicz, Patryk Chroda 
czy wcześniej Tomasz Nagórko.

Lech Strembski

Zatoka Braniewo bardzo odpowiedzialnie przystępuje do realnego planowania przyszłości. I znacznie szybciej, niż to przewidywała, gdyż już w trzeciej części 
grudnia 1998 r. zawodnicy rozpoczynają zajęcia treningowe. Drużynie zależy na tym, aby pokazać, że wierzy w końcowy sukces, pomimo kłopotów klubu.

Dziennik trenera. Odcinek 20 (rok 1998)

Statystki gry w rundzie jesiennej

Zatoka Braniewo przed rundą wiosenną sezonu w 1998/99 r. Stoją od lewej: Robert Żuralski, Lech Strembski, Piotr Włodarczyk,  
Adam Boros, Wojciech Barnat, Dariusz Brzeski, Krystian Furtak, Waldemar Barnat,  Cezary Brzeski, Andrzej Misarko, Jarosław  
Brewczyński, Grzegorz Górski. Na dole od lewej: Jacek Graczyk, Sebastian Cierlicki, Rafał Wasiewski, Piotr Rutkowski, Jarosław Talik, 
Maciej Spyra, Jacek Ptak
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Wyniki Zatoki oraz strzelcy 
bramek w rundzie jesiennej
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