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Jak poinformował 
nas Czytelnik na 
ulicy Żeromskiego 

w Bartoszycach, nie-
daleko skrzyżowania z 
ulicą Broniewskiego, 
kierowcy mogą natra-
fić na niebezpieczną 
dziurę w drodze, któ-
ra stwarza ogromne 
niebezpieczeństwo. 
Wyrwa w drodze 
jest bardzo głęboka. 
Jest niebezpieczna, 
zwłaszcza gdy zaleje 
ją woda.   Gdy naje-
dzie na nią z dużą 
szybkością motocykli-
sta, to ma gwaranto-
waną wywrotkę. - Na-
wet nie chce myśleć o 
tym, gdy będzie w tym 
czasie nadjeżdżał sa-
mochód z naprzeciw-
ka — martwi się czy-
telnik. Nasz czytelnik 
apeluje za naszym 
pośrednictwem ape-
luje do władz miasta 
Bartoszyce o jej zała-
tanie, zanim dojdzie 
do tragedii.

Na sygnały, uwagi, 
prośby oraz prze-
myślenia dotyczące 
na temat sytuacji na 
północy, czekamy pod 
adresem: redakcja@
nowiny24.net

Z REDAKCYJNEJ POCZTY

W poprzednim numerze 
gazety mogliście prze-
czytać Państwo moją 

rozmowę z panią Magdaleną 
Rogaczewską, prezes Klubu 
Sportowego Zalew Frombork. 
Dzisiaj chciałbym zaprosić 
Was do udziału w jednej z 
imprez, organizowanych przez 
panią Magdę we Fromborku.

Choć właściwie powiedzieć 
o tym „impreza”, to jak nic 
nie powiedzieć... 7 sierpnia 
we Fromborku odbędzie się 
III Bieg Copernicusa. Ale 
niech nie zmyli Was nazwa. 
Tego dnia warto odwiedzić 
Frombork nawet jeśli nie jest 
się biegaczem!

Jeszcze przed pandemią 
dość często uczestniczyłem 
w zawodach biegowych, mam 
na swoim koncie kilka ma-
ratonów, kilkanaście półma-
ratonów. Zdarzało się, że na 
takie biegi zabierałem swoją 
rodzinę. Nie ma to przecież 
jak swoi kibice na miejscu.

O ile w przypadku dużych im-
prez w dużych miastach bieg był 
połączony z naprawdę dobrymi 
imprezami towarzyszącymi, o 
tyle mniejsze biegi sprowadzały 
się właściwie do utartego sche-
matu: start, bieg, meta, medal, 
do domu. Biegacz zadowolony – 
skończył bieg, dostał medal. Ale 
jego kibice – już niekoniecznie.

Jestem pewien, że tak bie-
gacze, jak i kibice, będą za-
dowoleni z wizyty na Biegu 
Copernicusa, 7 sierpnia. W 
pakietach startowych znajdą 
się m.in. bilety, dzięki którym 
będzie można zwiedzić from-
borskie zabytki, czy zniżki na 
obiad w jednej z restauracji. 
Na wszystkich będą czekały 
stoiska ze smakołykami, stra-
gany, atrakcje dla dzieci (w 
tym m.in. miasteczko rowe-
rowe), liczne konkursy a na 
koniec – dyskoteka z DJ-em.

Oczywiście wciąż trwają za-
pisy na bieg, lista startujących 
jest otwarta (do 25 lipca 2021 
r.). Szczegóły znajdziecie Pań-
stwo na stronie Portalu Bra-
niewo (www.portalbraniewo.
pl), w zakładce IMPREZY. Na 
biegaczy czekać będą trasy o 
długości 5 i 10 kilometrów, 
będzie również 5-kilometrowa 
trasa nordic walking, zaplano-
wano także biegi dla dzieci. 
Każdy uczestnik zawodów 
otrzyma pamiątkowy medal, 
przeprowadzona będzie klasy-
fikacja wiekowa w kategoriach 
kobiet i mężczyzn na 5, 10 km 
i kategoria OPEN w NW. Ist-
nieje możliwość zakupienia 
okolicznościowej koszulki w 
ramach pakietu startowego 
podczas rejestracji.

Zapraszam 7 sierpnia 
do Fromborka!

Wojciech Andrearczyk
braniewo@nowiny24.net
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Pełne poparcie włodarzy 
w Mrągowie i Sorkwitach
Samorządy porządkują swoje sprawy na bieżąco. W czerwcu odbywały się sesje absolutoryjne, podczas 
których włodarze byli rozliczani za miniony rok. W gminach Mrągowo i Sorkwity wójtowie mogli ponownie 
liczyć na pełne poparcie swoich działań przez radnych.

Ubiegłoroczny budżet 
Gminy Mrągowo przy 
planowanym budże-
cie w wysokości 44 

milionów złotych, zamknął 
się blisko półtora milionową 
nadwyżką. — Na wielu polach 
naszej działalności trudny rok 
2020, okazał się jednocześnie 
wyjątkowym i przełomowym 
rokiem — podsumowuje wójt 
Gminy Mrągowo. — Szcze-
gólnie pod kątem pozyskania 
środków zewnętrznych, bez 
których niemożliwe byłoby in-
westowanie w takim stopniu, 
w jakim czynimy to obecnie.

Samorząd gminny otrzymał 
blisko 6 mln zł dofinansowa-
nia na budowę sali sportowej 
przy Szkole Podstawowej w 
Szestnie, ponad 1 mln zło-
tych dofinansowania na bu-
dowę kanalizacji w Bagieni-
cach i Nowych Bagienicach 
oraz blisko 200 tys. złotych 
na adaptację budynku szko-
ły w Grabowie na mieszka-
nia komunalne. To wszystko 
wynik tylko jednego roku 
budżetowego i złożonych w 
tym właśnie roku wniosków 
o dofinansowanie.

Ubiegły rok pozwolił także 
na pozyskanie środków z Rzą-
dowego Funduszu Inwestycji 
Lokalnych. — Dzięki takim 
możliwościom rozpoczęliśmy 
realizację oczekiwanej od lat 
budowy kompleksu boisk 
sportowych w Marcinkowie, a 
także wodociągu do Śniadowa 
— mówi wójt Piercewicz. Tylko 
na te dwie inwestycje pozyska-
no ponad 2,5 mln złotych.

Także w Sorkwitach ocenia-
no pracę wójta. I tu w wyniku 
głosowania radni jednogłośnie 

udzielili wotum zaufania. Pod-
jęli też uchwałę absolutoryj-
ną. Tak zdecydowane poparcie 
udzielone wójtowi to efekt 
pozytywnej opinii „Raportu o 
stanie Gminy Sorkwity” oraz 
„Sprawozdania z wykonania 
budżetu” za 2020 rok. — Mimo 
pandemii i ograniczeń jakie ona 
przyniosła udało się zrealizować 
potrzebne dla naszych miesz-
kańców inwestycje — komen-
tuje wójt Józef Maciejewski.

W tym trudnym czasie gmi-
nie udało się utrzymać stabil-

ną sytuację finansową. Gminny 
budżet za rok ubiegły wynosił 
ponad 27,5 mln złotych, mimo 
to lokalnym władzom udało się 
osiągnąć nadwyżkę w wysoko-
ści powyżej 910 tys. złotych. 
— Osiągnięcie takich efektów 
byłoby niemożliwe, gdyby nie 
znakomita współpraca z całą 
Radą Gminy oraz profesjonal-
ny zespół najbliższych moich 
współpracowników, z którymi 
mam zaszczyt pracować każ-
dego dnia — dodaje gospodarz 
gminy Sorkwity.

Przedszkole w rękach spółdzielni
BRANIEWO. Od 1 lipca przedszkole przy ul. Konarskiego 2 jest prowadzone przez Spółdzielnię Socjalną 
w Braniewie. Umowę najmu podpisano pod koniec czerwca.

Spółdzielnia Socjalna (jej 
udziałowcami są: Sto-
warzyszenie Socjal, Sto-

warzyszenie Pomocna Dłoń 
i Miasto Braniewo, a preze-
sem Marian Nadziejko), po-
zyskała już dotację w wysoko-
ści 240 tys. złotych z Ośrodka 
Wspierania Inicjatyw Ekono-
mii Społecznej w  Elblągu, 
która przeznaczona zostanie 
nie tylko na niezbędny remont 
placówki, ale także inne zada-
nia.

Skorzystają przedszkolaki
— Niebawem zostaną one 

spożytkowane na wsparcie 
rzeczowo-remontowe przed-
szkola: niezbędny remont 
i  unowocześnienie obiektu, 
a także wyposażenie go w no-
woczesny sprzęt i pomoce dy-
daktyczne dla dzieci — mówi 
Tomasz Sielicki, burmistrz 
Braniewa. Prezesowi Zarzą-
du Spółdzielni, panu Maria-
nowi Nadziejko, życzę przede 
wszystkim, by pozyskiwanie 
takich dotacji stało się normą 
w funkcjonowaniu przedszko-
la. Skorzystają na tym wszyscy, 

a w największym stopniu bra-
niewskie przedszkolaki.

Będzie bez zmian
Przypomnijmy, że dotychczas 

przedszkole funkcjonowało 
jako przedszkole niepubliczne. 
W kwietniu tego roku władze 
miasta poinformowały o wypo-
wiedzeniu dzierżawy dotychcza-
sowymu zarządcy przedszkola. 
Podkreślając, że miasto nie li-
kwiduje przedszkola, nigdy nie 
miało takiego planu, a nawet nie 
ma takiego prawa w odniesieniu 
do placówki niepublicznej.

— Przedszkole będzie funk-
cjonowało dalej, w nowej formu-
le prawnej i pod nową nazwą” 
— zapewniał wówczas bur-
mistrz Braniewa. — Na swoich 
stanowiskach pozostaną panie 
opiekujące się dziećmi. Dalszą 
współpracę zaproponowałem 
całej kadrze, wychowawcom 
i  pracownikom pomocy. Wy-
sokość opłat pozostanie bez 
zmian. Wszystkie warunki w od-
niesieniu do rodziców i dzieci, 
czyli opieka edukacyjna i wycho-
wawcza – to wszystko zostaje 
bez zmian.

Tomasz Sielicki, burmistrz Braniewa i Marian Nadziejko, prezes Spółdziel-
ni Socjalnej podpisali umowę najmu lokalu przy ul. Konarskiego, w któ-
rym będzie funkcjonowało przedszkole prowadzone przez Spółdzielnię

Prymitywiści na otwarcie. 
Galeria RastArt zaprasza
W przeddzień obchodów Dni Kętrzyna lokalna kultura 
zyskała kolejne miejsce, w którym mieszkańcy będą 
mogli dotknąć małe i wielkie dzieła artystów. To nowo 
otwarta Galeria Sztuki RastArt, która mieści się od teraz 
w punkcie Informacji Turystycznej (Pl. Piłsudskiego 10/1).

Można powiedzieć, że 
wyszło „dwa w  jed-
nym”, ponieważ z jed-

nej strony turyści będą mogli 
zaczerpnąć informacji o  lo-
kalnych atrakcjach i  zabyt-
kach jak dotychczas, ale teraz 
pojawiła się również okazja 
do spotkania ze sztuką. – To 
wszystko nie powstałoby, gdy-
by nie część naszej dzielnej 
załogi, która wytrwale pra-
cowała przy odnowie tego 
miejsca. Kinga, Artur, Agata, 
Jacek, panie Mirku i Nikode-
mie – dziękujemy wam bar-
dzo za świetną robotę – mó-
wił podczas otwarcia galerii 
Bartłomiej Zdanowicz. Dy-
rektor Kętrzyńskiego Cen-
trum Kultury podziękowania 
skierował także do Katarzyny 
Bronakowskiej, która od po-
czątku pomagała przy tworze-

niu galerii, wspierając radami 
i pomysłami. 

Galeria RastArt już funkcjo-
nuje – można właśnie podzi-
wiać wystawę „Nikifor i pry-
mitywiści” z kolekcji Dariusza 
Matyjasa. To 80 prac artystów 
nieprofesjonalnych z Oscarem 
de Mejo, Jackiem Savitsky’m, 
Jovanem Obicanem, Henri 
Rousseau, Gerardem Lapa-
gesse, Vincentem Haddelsey-
’em, Nikiforem i Henrykiem 
Żarskim na czele. W Galerii 
RastArt prezentowane będą 
obrazy olejne, akwarele, pa-
stele, rysunki, akwaforty, lito-
grafie oraz serigrafie. Oprócz 
obrazów na zwiedzających 
czeka także klasyka PRL-u, 
czyli motoryzacja w miniatu-
rze z kolekcji Marka Szymań-
skiego.
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Przy ul. Wierzbowej powstanie sportowo-rekreacyjna strefa z urządzeniami street workout. Inwestycja będzie możliwa dzięki pozyskaniu przez władze 
Kętrzyna dofinansowania z Urzędu Marszałkowskiego w kwocie 37.000 zł z projektu pn. „Małe granty na infrastrukturę sportową w województwie 
warmińsko – mazurskim». Wartość całego projektu to 74.000 zł. 

To kolejna inwestycja 
w infrastrukturę rekre-
acyjno-sportową w tym 
miejscu. Niedawno do 

dyspozycji mieszkańców od-
dano pumptrack – rowerowy 
plac zabaw. Poręcze gimna-
styczne, pionowe i poziome 
drabinki, przyrząd do ćwiczeń 
mięśni brzucha i ramion czy 
drążki do podciągania. Tak 

wyglądać będzie plac do stre-
et workout’u.

Workout staje się coraz bar-
dziej popularnymi ćwicze-
niami, które można uprawiać 
w specjalnie do tego celu wy-
budowanychparkach. Składają 
się z odpowiednio zainstalowa-
nych drążków, na których moż-
na ćwiczyć zwinność, spraw-
ność oraz wzmocnić mięśnie. 

W  przypadku braku parków 
wielbiciele tego sportu ćwiczą 
wykorzystując zabudowania 
miejskie, schody, barierki, 
parkany. Już niedługo park do 
workutu powstanie w Kętrzy-
nie, z czego na pewno ucieszą 
się miłośnicy treningu siłowego 
opartego o gimnastykę z wyko-
rzystaniem własnej masy ciała. 
Będzie to miejsce profesjonal-

ne, dające możliwość rozwoju 
zwinności, równowagi, koordy-
nacji i dynamiki.

– Budowa tego placu jest 
odpowiedzią na zapotrzebo-
wanie lokalnej społeczności na 
urządzenia służące do rozwoju 
fizycznego młodzieży i  doro-
słych. My jesteśmy po to, by 
słuchać mieszkańców i reago-
wać na ich potrzeby  – mówi 

Ryszard Niedziółka, burmistrz 
Kętrzyna. – Stworzenie takie-
go obiektu będzie korzystne 
dla całego miasta. Obecnie 
brakuje miejsca treningowego 
dla osób uprawiających tę dys-
cyplinę sportową. Dodatkowo 
z własnych środków ustawimy 
inteligentne ławki ze stołami do 
ładowania smartfonów i wybieg 
dla psów – dodaje burmistrz.

Celem realizacji zadania 
jest również wykorzystanie 
potencjału kętrzyńskiej do-
świadczonej kadry trener-
skiej i  instruktorskiej przy 
wsparciu działaczy sporto-
wych, partnerów i organizacji 
wspierających rozwój społecz-
ności miasta.

  Biuro Prasowe 
Urzędu Miasta Kętrzyn

W Kętrzynie powstanie plac do street workout’u

REKLAMA

Umowa na Centrum Opiekuńcze podpisana
W dawnym „Puchatku” przy ulicy Sikorskiego powstanie „Centrum Opiekuńczo-Mieszkalne - Kętrzyński Dom Wsparcia”. Udało się wreszcie wyłonić wykonawcę robót, z którym burmistrz Ryszard 
Niedziółka podpisał już umowę.

Zadanie realizować bę-
dzie Przedsiębiorstwo 
Handlowo -Usługowe 

„DOMEX» Jan Fydr ych 
z Lidzbarka Warmińskiego. 
Wartość robót budowlanych 
to 3 555 868,98 złotych. 
Kętrzyński Dom Wsparcia 
będzie instytucją świad-
czącą usługi opiekuńcze 
i  rehabilitacyjne dorosłym 
osobom niepełnospraw-
nym o  umiarkowanym lub 
znacznym stopniu niepeł-
nosprawności. Usługi te 
będą realizowane w ramach 

pobytu dziennego i całodo-
bowego. Wsparciem będą 
mogły być objęte 22 osoby 
niepełnosprawne, w  tym 
15 osób będzie mogło ko-
rzystać z  usług pobytu 
dziennego i 7 osób z usług 
wsparcia całodobowego.

Budynek centrum wraz 
z otoczeniem zostanie przy-
stosowany do potrzeb osób 
mających ograniczenia w sa-
modzielnym poruszaniu się 
i będzie się składał z dwóch 
części. W  części dziennej 
znajdą się m.in. sala reha-

bilitacyjna, szatnia, gabinet 
psychologa/pielęgniarki, 
sala wielofunkcyjna z  anek-
sem kuchennym, pokój re-
laksacyjny, szatnia, łazienki. 
Z kolei w części mieszkalnej 
znajdować się będzie siedem 
jednoosobowych pokoi wraz 
z  łazienkami w  pełni wypo-
sażonych i dostosowanych do 
potrzeb osób niepełnospraw-
nych całodobowego pobytu. 
Cały obiekt będzie wyposa-
żony w system monitorująco 
– alarmowy oraz przyzywowy, 
co czyni pobyt w pełni bez-

piecznym. Kadrę centrum 
będzie tworzył zespół 16 osób.

–  Ideą było, aby stworzyć 
miejsce, które będzie wspie-
rać osoby niepełnosprawne, 
których opiekunowie znaleźli 
się w trudnej sytuacji losowej, 
na przykład trafili do szpita-
la i  nie mogą opiekować się 

swoimi podopiecznymi, tu 
taką pomoc otrzymają – mówi 
Ryszard Niedziółka, bur-
mistrz Kętrzyna.

Gmina Miejska Kętrzyn po-
zyskała dofinansowanie ponad 
2 miliony złotych ze środków 
Funduszu Solidarnościowego. 
Umowa zawarta została w ra-

mach resortowego programu 
«Centra opiekuńczo-mieszkal-
ne». Kolejne 2,2 mln pochodzą 
z Rządowego Funduszu Inwe-
stycji Lokalnych. Uruchomie-
nie placówki planowane jest 
w drugiej połowie 2022 roku.

  Biuro Prasowe 
Urzędu Miasta Kętrzyn
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Nie lada gratka dla spragnionych wiedzy
Istniejąca na terenie Pasieki Pucer w gminie Barciany w województwie warmińsko-mazurskim Zagroda Edukacyjna Pszczelandia przyciąga miłośników miodu 
i ekologicznych upraw oraz osoby chcące pornać pracę pszczół “od kuchni”. Długa tradycja tego miejsca i wielka pasja właścicieli sprawiają, że Pszczelandia 
z pewnością jest punktem na mapie wartym odwiedzenia. 

Zagroda Edukacyjna 
„Pszczelandia” znajdu-
je się w gminie Barciany 
(w ujęciu historycznym 

na terenie dawnej Barcji, czy-
li Prus Dolnych), a dokładniej 
w  położonej wśród pól i  la-
sów maleńkiej miejscowości 
Pastwiska. Położenie bardzo 
atrakcyjne – obok Wschodnie-
go Szlaku Rowerowego Green 
Velo - na ziemi zwanej krainą 
płynącą miodem, około 20 km 
od Kętrzyna. 

- Od pewnego czasu otrzy-
mywaliśmy sygnały, że dzieci, 
młodzież oraz dorośli niezwy-
kle interesują się życiem psz-
czół i chętnie wzięliby udział 
w warsztatach dotyczących roli 
pszczół w przyrodzie, zdrowej 
żywności z naciskiem na pro-
dukty pochodzenia pszczelego, 
czy żywności ekologicznej. Tak 
zrodził się pomysł na Pszcze-
landię - miejsce przyjazne 
szkołom, rodzinom, seniorom, 
gdzie połączymy tradycję bart-
nictwa z multimediami, bez-
piecznie „zajrzymy do ula”, 
znajdziemy odpowiedź na 
pytanie skąd się bierze miód 

i  jak znaleźć królową w  ulu?  
- opowiada Małgorzata Pucer, 
pomysłodawczyni utworzenia 
Zagrody Edukacyjnej.

W należącej do Ogólnopol-
skiej Sieci Zagród Edukacyj-

nych Pszczelandii prowadzo-
ne są zajęcia, które budują 
postawy ekologiczne dzieci, 
młodzieży i dorosłych. Twórcy 
tego miejsca zadbali o stwo-
rzenie optymalnych warun-

ków do pokazywania pracy 
pszczół, a nawet ich bytowa-
nia w  dwóch szkoleniowych 
szklanych ulach. Właściciele 
w  interesujący sposób prze-
kazują uczestnikom warszta-
tów wiedzę i  doświadczenie 
zdobyte w ciągu ostatnich 30 
lat w zakresie pszczelarstwa, 
bartnictwa, pasiecznictwa 
i produktów pszczelich.

- Naszym celem jest poka-
zanie świata pszczół w sposób 
empiryczny. Dzieci najszybciej 
i  najłatwiej uczą się poprzez 
obserwację i  naśladowanie. 
Przyglądają się nam, a potem 
imitują to, co robimy. Dlatego 
uczestnicy naszych warszta-
tów podczas naukowej przy-
gody będą mogli przenieść się 
w przestrzeń iluzji optycznych, 
wejść w krainę emocji oraz od-
kryć przyrodniczych. Podczas 
pokazów naukowych napię-
cie zdecydowanie wzrośnie 
za sprawą pszczelej rodziny. 
Najmłodsi poszukiwacze będą 
mogli eksperymentować i od-
krywać świat–dotykać, wąchać, 
sprawdzać, burzyć i  układać 
uczestnicząc w wystawie o ta-

jemniczej nazwie Pszczelnik. 
Proponujemy kilka pakietów 
dla grup zorganizowanych. 
“Wielka przygoda z małą psz-
czołą” to zajęcia, podczas 
których uczestnicy odwiedzą 
Pszczelnik, gdzie przeniosą się 
w przestrzeń iluzji optycznych 
za pośrednictwem technolo-
gii 3D, bezpiecznie sprawdzą 
co się dzieje w  ulu, poznają 
historię bartnictwa, rolę psz-
czoły w  przyrodzie, produkty 
pszczele, własnoręcznie wy-
konają świecę z  wosku psz-
czelego, która posłuży w domu 
do aromaterapii. “Złota kropla 
miodu” to program skierowany 
do łasuchów! Najpierw uczest-
nicy odwiedzą Pszczelnik, na-
stępnie spędzą czas w  Mio-
dowej Galerii, gdzie poznają 
produkty pszczele i ich walory 
zdrowotne a przede wszystkim 
skosztują miodowych raryta-
sów! Na koniec samodzielnie 
napełnią słoiczek miodu, na 
którym znajdzie się osobiście 
zaprojektowaną etykietą! Oczy-
wiście miód zabiorą ze sobą do 
domu. “Zielony listek- żywność 
produkowana w gospodarstwie 

ekologicznym” to zajęcia skie-
rowane do fascynatów ekologii, 
zdrowej żywności i  ochrony 
przyrody. Podczas zajęć uczest-
nicy odwiedzą Pszczelnik, 
dowiedzą się czym różni się 
żywność ekologiczna od kon-
wencjonalnej, zdegustują pro-
dukowane przez nas produkty 
ekologiczne oraz dowiedzą 
się jak chronić pszczoły i wy-
konają gadżet, który pomoże 
ratować pszczoły we własnym 
otoczeniu! - mówi Małgorzata  
Pucer. - Wszystkich spragnio-
nych wiedzy o pszczelim świe-
cie zapraszamy do kontaktu 
i odwiedzenia naszej zagrody 
edukacyjnej. - dodaje.

W roku szkolnym w Pszcze-
landii przyjmowane są wy-
łącznie grupy zorganizowane, 
natomiast w  wakacje i  ferie 
organizowane są weekendowe 
warsztaty rodzinne. Wydarzenie 
zawsze ogłaszane jest na Face-
booku Zagrody Edukacyjnej. 
W zajęciach można uczestni-
czyć tylko po wcześniejszym 
zapisie pod numerem telefonu 
508381243 lub drogą mailową 
pszczelandia@wp.pl.  

Szczegółowa oferta 
dostępna na

 

(58) 58 58 314

Partner 
KLASTRA AGROPORT 
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Taki skład zobaczysz tylko w Mrągowie!
Nieco ponad rok temu zniknęła Ceglana, ale na szczęście jej właściciel nie odpuścił. Łukasz Ostapowicz, bo o nim mowa, nie zrezygnował z organizacji 
wydarzeń kulturalnych. Mimo pandemii kilku artystów udało mu się ściągnąć do Mrągowa, a co najważniejsze – ten sezon powinien być jeszcze bardziej 
udany! O szczegółach opowie sam Łukasz, skupiając się jednak na najważniejszym teraz dla niego wydarzeniu: drugiej Gali Stand-Up w Mrągowie.

No, powiem ci, że kamień 
z serca! Już się bałem, 
że zniknąłeś nam z oczu 
ze swoimi inicjatywami, 
tymczasem wracasz i to 
„z przytupem”. Co pora-
białeś przez ten rok po 
zamknięciu (kultowej dla 
wielu) Ceglanej?
— Niestety pandemia dość 

mocno uderzyła w  branżę 
rozrywkową, co uniemożliwi-
ło organizacje wielu imprez. 
Jednak udało mi się zrobić 
dwa koncerty muzyczne (Wi-
tek Muzyk Ulicy i  Gutek) 
oraz trzy wieczory stand-u-
powe – wszystko w  Hotelu 
Anek. Dodatkowo udało mi 
się „zapoznać” z  mrągow-
skim amfiteatrem organizu-
jąc – w bardzo krótkim czasie 
– I Galę Stand-Up Mrągowo. 
Co było ciekawym doświad-
czeniem (oraz wyzwaniem), 
gdyż całość nadzorowałem 
tylko ja, bez żadnych pomoc-
ników. Dodatkowo przez pół 
roku pracowałem w CKIT, co 
też pozwoliło mi spojrzeć na 
organizację imprez z  innej 
perspektywy. I wtedy nastała 
kolejna fala pandemii…

Wspomniałem, że wracasz 
„z przytupem”. Co to może 
oznaczać dla mrągowian?
— Tak, to będzie mocniejsze 

uderzenie. Tym razem przy 
współpracy z  Jaksą (moim 
gospodarzem mrągowskiej 
sceny stand-upowej, z  któ-
rym współpracuję już 4 lata) 
robimy dwa dni stand-upowe 
z mocnym finałem. 20 sierp-
nia (piątek) na terenie Mia-
steczka Mrongoville odbędzie 
się konkurs komików w formie 
„open-mic” czyli krótkie, ok 
10 minutowe występy. Ze 
zgłoszeń zostanie wybranych 
10 zawodników, którzy zapre-
zentują się przed mrągowską 
publicznością, a ta oceni ich 

występy. Będą nagrodzone 
pierwsze 3 miejsca – nagroda-
mi pieniężnymi, statuetkami 
oraz możliwością rozpoczęcia 
imprezy na dużym amfiteatrze 
następnego dnia. 21 sierpnia 
z  kolei odbędzie się II Gala 
Stand-Up Mrągowo.

Gala Stand-Upu ma szansę 
dołączyć do panteonu 
imprez mrągowskich, 
które są pewnego rodzaju 
wizytówką miasta i regionu. 
Skąd pomysł? Zdaje się, że 
od stand-upu zaczynałeś 
w swoim lokalu…

KOLEJNY KURS
20.07.

— Tak, wieczory stand-u-
powe zacząłem organizować 
jeszcze w  „starej” Ceglanej 
w 2017 roku. I od tamtej pory 
staramy się je organizować co 
miesiąc w mieście. Stand-up 
z roku na rok jest co raz bar-
dziej popularniejszy. Widać to 
szczególnie w internecie. Dla-
tego też chciałem stworzyć lo-
kalny, „większy produkt”, stąd 
też pomysł z Galą Stand-Up 
Mrągowo (i tu ważny ten do-
pisek miasta Mrągowo, żeby 
podkreślić wyjątkowość, gdyż 
ten skład możesz zobaczyć 
tylko u Nas).

Zdradzisz nam kto zagości 
w tym roku na gali?
— Nawet muszę. Gwiaz-

dami wieczoru będą: Piotr 
„Zola” Szulowski, Kasia Pia-
secka, Adam Van Bendler, Bła-
żej Krajewski, Michał Leja, 
Maciek Brudzewski, Czesław 
Mozil, Arek „Jaksa” Jaksze-
wicz oraz Paweł Bakteria, 
a prowadzącymi będą Abelard 
Giza i Kacper Ruciński. I tę 
właśnie imprezę rozpoczną 
laureaci konkursu.

Takie przedsięwzięcie nie 
jest możliwe do zrobienia 

w pojedynkę. Kto ci poma-
ga, a kto kłody pod nogi 
rzuca?
— Samą Galę mógłbym 

zorganizować sam, jednak 
tym razem są dwa dni im-
prezy i dobrze mieć zaufaną 
osobę do pomocy, a Jaksa jest 
taką osobą. Kłód na razie nie 
napotkałem, za to Miasto za-

powiada, że dołoży do tego też 
swoją „cegiełkę”.

Czy gala to jedyna impreza, 
którą w tym roku zamie-
rzasz zrealizować?
— Pomysłów jest dużo, chę-

ci nie brakuje jednak możli-
wości lokalowe ograniczają 
i obawy, że nastanie „4 fala” 
i znowu całkowicie wszystko 
uniemożliwi. Jednak będę 
robić wszystko żeby coś jesz-
cze zorganizować w tym roku. 
I cały czas pamiętam, że or-
ganizując jakieś wydarzenia 
można jednocześnie pomóc 
komuś potrzebującemu więc 
liczę, że i uda się zorganizo-
wać jakieś wydarzenie chary-
tatywne.

Jako, że sam robiłem im-
prezy, a po zaniechaniu ich 

organizacji „nosiło mnie” 
by choć przekazać komuś 
jakiś kontakt czy chętnego 
wykonawcę, wiedziałem, że 
powrócisz. Szkoda, że już 
nie z Ceglaną. A może jest 
jeszcze jakaś szansa, byś na 
spokojnie, kiedy poukła-
dają się już „problemy 
pandemiczne” powrócił do 
podobnej działalności?
— Jest pewien pomysł na 

horyzoncie. Ale czas pokaże. 
Jednak w dalszym ciągu będę 
gdzieś się pojawiać ze swo-
imi imprezami.

Dzięki, wierzę, że nada-
rzy się jeszcze okazja do 
rozmowy i nie będziemy 
musieli na nią długo czekać. 
Wszak zaraz znowu coś 
będziesz organizował 
Tymczasem powiedz nam 
tu dlaczego warto przyjść, 
a może przyjechać, na 2. 
Galę Stand-Upu do Mrą-
gowa?
— Dzięki również. Warto, 

gdyż to będzie jedyne takie 
wydarzenie w  Polsce, z  taką 
plejadą gwiazd. I to jest Mrą-
gowo, tu trzeba być… 

rozmawiał Marek Szymański

Na zdjęciu: Uczestnicy pierwszej Gali Stand-Up Mrągowo

REKLAMA
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To dobrzy ludzie dają nam siłę
„Zawsze z uśmiechem, zawsze w ruchu. Chyba dlatego nie mogę pogodzić się z piekłem, jaki zgotował nam los. Przecież Michał zawsze pomagał, nigdy pomocy 
nie chcąc w zamian”. Te wzruszające słowa wypowiedziała Natalia Walinowicz, mrągowianka, której 9 maja tego roku świat się zawalił.

M ichał Kaczyński, zapa-
lony fryzjer i „góral” 
wybrał się na prze-
jażdżkę rowerową. 

Jak zawsze zresztą, jednak 
tym razem nie wrócił z prze-
jażdżki. Przewrócił się, spadł 
ze skarpy wprost do rzeczki 
płynącej w wąwozie.

TEGO DNIA NIE ZAPOMNĘ 
NIGDY…
— To był nieszczęśliwy wy-

padek – mówi pani Natalia. — 
W drodze powrotnej do domu 
Michał osunął się z 4 metrów 
wraz ze skarpą. Upadł bez-
pośrednio na leżący w rzecz-
ce konar — dodaje załamana 
kobieta. W wyniku upadku 
jej życiowy partner doznał 
złamania kręgów szyjnych i 
uszkodzenia rdzenia kręgo-
wego, czego następstwem jest 
paraliż 4-kończynowy. — Tego 
dnia nie zapomnę nigdy. Tego 
strachu i tej bezsilności.

Mimo dwóch operacji i in-
tensywnej rehabilitacji stan 
mężczyzny jest ciężki. Walczy, 
choć przed nim – i przed jego 
najbliższymi również – długa i 
wyboista droga. Na szczęście 
rodzina Michała wie już, że w 
tej trudnej sytuacji nie została 
sama. — Mamy wspaniałych 
ludzi wokół siebie. Przyjacie-
le, znajomi, rodzina, koledzy 
i koleżanki z pracy, klienci 
Michała salonu, ludzie którzy 
znają nas tylko z widzenia – 

każdy chce pomóc, wesprzeć 
chociażby dobrym słowem. To 
jest piękne — zdradza wzru-
szona pani Natalia. — Taka 
serdeczność i otwartość serc 
dobrych ludzi daje siłę. Siłę 
do działania, wiarę że będzie 
jeszcze dobrze, że nie jeste-
śmy sami. Za to serdecznie 
chciałabym z całego serca po-
dziękować.

SIĘ POMAGA!!!
8 czerwca ruszyła oficjal-

na zbiórka charytatywna na 
stronie Fundacji Siepomaga. 
Odzew jest wspaniały: w cią-
gu niespełna tygodnia akcji na 
konto pana Michała wpłynęło 
ponad 81 tys. złotych od prze-
szło pół tysiąca darczyńców. 
Zbiórka trwa dalej. Równo-
legle na Facebooku powstał 

„Bazarek dla Michała”, gdzie 
można wystawić na aukcję co 
się chce – przedmiot, usługę 
– cokolwiek. Albo kupić, tym 
samym zasilając konto rodzi-
ny poszkodowanego mrągo-
wianina. Wsparcie finansowe 
rodzinie pana Michała przyda 
się na pewno – na rehabilita-
cję, która jest teraz kluczem 
do jego powrotu, ale też na 

wydatki związane z wyjazda-
mi do szpitala i wszystkimi 
zabiegami, które mogą przy-
wrócić mężczyźnie zdrowie. 
Są jeszcze sprawy, których 
żadne pieniądze nie zwrócą 
– tęsknota dzieci za ojcem 
i pani Natalii za mężczyzną 
swojego życia. — Dzieci mają 
ogromną potrzebę zobaczenia 
i utulenia Taty, jego powrotu 

do domu, spędzenia z nim 
czasu. Nie widziały go już po-
nad miesiąc — mówi drżącym 
głosem kobieta.

PRZEDE WSZYSTKIM TATA!
Jak zdradza pani Natalia, 

Michał przede wszystkim 
jest Tatą i życiowym part-
nerem, którego można so-
bie wymarzyć. Jest ciepły, 
kulturalny, wesoły, pełen 
optymizmu i szacunku do 
drugiego człowieka. Jedną z 
jego pasji jest fryzjerstwo – w 
swoim salonie do niedawna 
jeszcze robił to co kocha, 
ponieważ uwielbia kontakt z 
ludźmi, rozmowy które są o 
wszystkim i o niczym. Drugą 
fascynacją jest rower i starty 
w wyścigach MTB. Chociaż 
ostatnio nie miał czasu na 
realizację sportowej rywa-
lizacji, często na rower sia-
dał. Oprócz tego pasjonuje 
go sam rozwój człowieka w 
kontekście uprawiania spor-
tu, suplementacji i zdrowe-
go odżywiania. Oczywiście 
kocha muzykę, która jest 
jego ukojeniem i… ludzi. 
Pani Natalia nie poddaje się, 
chce, by to wszystko wróciło 
już do normy. — Nasze ży-
cie to obecnie szpitale i cią-
gła walka o lepsze jutro. Ale 
wierzę, i jestem dobrej myśli, 
że będzie lepsze.

Marek Szymański
www.info.mragowo.pl

Mrągowscy motocykliści gotowi do sezonu Noc świętojańska 
w Krutyni i nad KrutyniąPo covidzie – MAMY NADZIEJĘ! – ślad zanika, kalendarze imprez już praktycznie podopinane – sezon wkracza w fazę „pełni”. 

Niestety nie wszystko da się w tym roku zorganizować, jednak i tak letnich atrakcji nie powinno nikomu zabraknąć. O swoje 
zadbają między innymi członkowie mrągowskiego Stowarzyszenia Miłośników Motocykli Zabytkowych KRUK.

W miniony weekend w Krutyni kolejny raz obchodzono 
Krutyńską Noc Świętojańską. 

Na początku minionego 
już weekendu odbyło się 
pierwsze pocovidowe ze-

branie stowarzyszenia, na któ-
rym omówiono zarówno spra-
wy formalne stowarzyszenia, 
jak i plan na tegoroczny sezon 
motocyklowy. — Przez trwa-
jące obostrzenia w tym roku 
niestety musieliśmy przełożyć 
o kolejny rok Warmińsko-Ma-
zurski Rajd Motocykli Zabyt-
kowych, którego pierwszy 
odcinek miał odbyć się już w 
maju — mówi Dariusz Kruk, 
prezes stowarzyszenia. — 
Przez nałożone ograniczenia 
nie mieliśmy możliwości zor-
ganizowania rajdu. Jednak nie 
potrafimy siedzieć z założony-
mi rękoma i jeszcze w tym se-
zonie bierzemy się do roboty.

Podczas Pikniku Country, któ-
ry odbędzie się w dniach 23-25 
lipca w Mrągowie, w Clubho-
usie przy ul. Chopina 7 od so-
boty do niedzieli odbędzie się 
wystawa motocykli zabytkowych 
połączona z ekspozycją rucho-

mą, co oznacza, że motocykliści 
będą się pokazywać na swoich 
maszynach na ulicach Mrągo-
wa, a także wezmą udział w 

paradzie country. — Rok temu 
w sierpniu zorganizowaliśmy 
spontaniczny wyjazd nad morze 
pt. Motorybka – zabytkami nad 

morze. Wszystkim uczestnikom 
impreza bardzo się spodobała 
i dlatego chcemy w tym roku 
przeprowadzić podobny — 
zdradza szef mrągowskich 
motocyklistów. Tym razem 
będzie to przejazd pod nazwą 
Motokartacze – zabytkami na 
Podlasie. Mrągowscy miłośnicy 
jednośladów wyruszą w tę po-
dróż w ostatni weekend sierp-
nia. Będą mieli do przejechania 
ok.250 km w jedną stronę, pod 
samą granicę z Białorusią.

— W trzeci weekend września 
wspólnie z klubami Warmińsko
-Mazurskiej Strefy Neutralnej, 
do której należymy będziemy 
organizować w Pasymiu War-
mińsko-Mazurski Zlot Moto-
cyklowy — uzupełnia prezes 
Kruk. A w grudniu (dokładnie 6 
grudnia), o ile koronawirus nie 
powróci i nie pokrzyżuje tych 
planów, odbędzie się główna 
akcja mrągowskich cyklistów – 
Motomikołaje dzieciom.

Marek Szymański
www.info.mragowo.pl

W piątek na terenie Ma-
zurskiego Parku Kra-
jobrazowego odbyły się 

warsztaty wicia wianków, które 
poprowadziła Natalia Woźniak 
z Gminnego Ośrodka Kultury 
„Pegaz” w Pieckach. Uczestnicy 
mieli okazję poznać techniki wy-
platania tradycyjnych wianków 
świętojańskich i przy okazji uwić 
swój własny własnoręcznie.

Drugiego dnia imprezy już 
nad rzeką Krutynią odbywała 
się się jej główna część – kon-
certy zespołów Wibram-Fon, 
Nina Nu oraz Kuzyni Neptu-
na, konkurs na najładniejszy 
wianek świętojański oraz spływ 
łodziami po rzece Krutyni 

z tradycyjnym puszczaniem 
wianków. Mazurski Park Kra-
jobrazowy zorganizował stoisko 
z grami i zabawami edukacyj-
nymi, a także z miejscem gdzie 
przy pomocy pracowników Par-
ku można było uwić sobie wia-
nek. Zakończeniem imprezy 
było wspólne ognisko i zabawa 
przy muzyce.

Wydarzenie organizowane jest 
aktualnie przez Stowarzyszenie 
„Nasza Krutyń” przy wsparciu 
OSP Krutyń, Mazurskiego Par-
ku Krajobrazowego, Gminne-
go Ośrodka Kultury „Pegaz” w 
Pieckach oraz sołectwa Krutyń.

Stowarzyszenie „Nasza Krutyń”/
Mazurski Park Krajobrazowy
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Rządowe dofinansowanie remontu dróg Powiat wspiera Policję
W Starostwie Powiatowym w Braniewie podpisano umowy o dofinansowanie zadań na przebudowę dróg 
powiatowych w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

POWIAT BRANIEWSKI. Starosta braniewski Karol 
Motyka i wicestarosta Mirosław Kudliński przekazali 
komendantowi powiatowemu Policji w Braniewie nadkom. 
Tadeuszowi Telendze promesę na dofinansowanie 
w wysokości 50 tys. złotych na Wojewódzki Fundusz 
Wsparcia Policji.

Zaopiniują i doradzą w sprawach polityki rynku pracy
Starosta braniewski Karol Motyka i dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Braniewie Agnieszka Zdanowicz uroczyście wręczyli akty powołania do Powiatowej 
Rady Rynku Pracy w Braniewie na kadencję 2021-2025.

W   skład Rady powo-
łani zostali przed-
stawiciele władz 
samorządowych, 

przedstawiciele pracodawców, 
producentów i rzemieślników, 
przedstawiciele związków 
zawodowych oraz przedsta-
wiciele organizacji pozarzą-
dowych. 

Przewodniczącym Powiato-
wej Rady Rynku Pracy został 
Marian Nadziejko, funkcję 
wiceprzewodniczącej objęła 
Kamila Stankiewicz.

— Powiatowa Rada Rynku 
Pracy jest organem opinio-
dawczo-doradczym starosty 
w  sprawach polityki ryn-
ku pracy — mówi starosta 
braniewski Karol Motyka. 
— Rozwój społeczno-gospo-
darczy regionu to jedno z klu-
czowych zadań realizowane 
wspólnie przez  samorządy, 
urzędy, przedsiębiorców 
i pracowników na terenie po-
wiatu braniewskiego. 

Kadencja Powiatowej Rady 
Rynku Pracy trwa 4 lata.

Cele i zadania
1. Inspirowanie 
przedsięwzięć 

zmierzających do 
pełnego i produktywnego 
zatrudnienia w powiecie.
2. Opiniowanie wyboru 
form aktywizacji zawodowej 
bezrobotnych i innych 
uprawnionych osób 
w programach na rzecz 
promocji zatrudnienia, 
łagodzenia skutków 
bezrobocia i aktywizacji 
zawodowej.
3. Opiniowanie kryteriów 

podziału środków Funduszu 
Pracy na finansowanie 
programów dotyczących 
promocji zatrudnienia 
i finansowanie innych 
fakultatywnych zadań oraz 
propozycji przeznaczenia 
środków Funduszu Pracy 
będących w dyspozycji 
powiatu.
4. Składanie wniosków 
i wydawanie opinii 
w sprawach dotyczących 

kierunków kształcenia, 
szkolenia zawodowego oraz 
zatrudnienia w powiecie.
5. Opiniowanie 
refundowania z Funduszu 
Pracy kosztów szkolenia 
specjalistycznego 
pracowników zagrożonych 
zwolnieniem z przyczyn 
dotyczących zakładu pracy.
6. Ocena racjonalności 
gospodarki środkami 
Funduszu Pracy.

7. Ocenianie okresowych 
sprawozdań z działalności 
Powiatowego Urzędu 
Pracy oraz przedstawianie 
Wojewódzkiej Radzie 

Rynku Pracy okresowych 
sprawozdań i wniosków 
w sprawach zatrudnienia.

Inf. prasowa Starostwa 
Powiatowego w Braniewie

Przekazane pieniądze prze-
znaczone zostaną na dofi-
nansowanie zakupu nowe-

go samochodu służbowego, 
który będzie służył policjan-
tom z Komendy Powiatowej 
Policji w Braniewie.

— Dzięki wsparciu finan-
sowemu Policja w Braniewie 
zakupi nowy pojazd policyjny, 
który z pewnością przyczyni 
się do wzrostu bezpieczeń-
stwa mieszkańców na terenie 
powiatu braniewskiego — mó-
wią samorządowcy. — Należy 

podkreślić, iż wsparcie Powiatu 
Braniewskiego dla Komendy 
Powiatowej Policji w Branie-
wie nie jest działaniem jedno-
razowym. Powiat w minionych 
latach wielokrotnie współfinan-
sował zakup nowych pojazdów. 
Policjanci dzięki nowoczesnym 
samochodom są wstanie szyb-
ciej dotrzeć na miejsce różnych 
zdarzeń, a tym samym niejed-
nokrotnie pomóc w ratowaniu 
zdrowia i życia ludzkiego.

Inf. prasowa Starostwa
 Powiatowego w Braniewie

Od lewej: wicestarosta Mirosław Kudliński, komendant powiato-
wy Policji nadkom. Tadeusz Telenga i starosta Karol Motyka
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Umowy zawarto pomiędzy 
wojewodą warmińsko
-mazurskim Arturem 

Chojeckim, a  Powiatem 
Braniewskim reprezento-
wanym przez starostę bra-
niewskiego Karola Motykę, 
wicestarostę Mirosława 
Kudlińskiego przy kontr-
asygnacie skarbnik Powiatu 
Grażyny Michalec.

W TRAKCIE PODPISYWANIA 
UMóW WOJEWODA 
PODKREślIł ZNACZENIE 
RZąDOWEGO WSPARCIA 
ZADAń POWIATOWYCh 
I GMINNYCh W RAMACh 
FUNDUSZU DRóG 
SAMORZąDOWYCh ORAZ 
ZAChĘCAł JEDNOSTKI 
SAMORZąDOWE 
DO SKłADANIA 
KOlEJNYCh WNIOSKóW 
O DOFINANSOWANIE

— Dzięki podpisanym umo-
wom powiat będzie prowadził 
kolejne inwestycje, które po-
prawią infrastrukturę drogową 
— mówi starosta braniewski 
Karol Motyka. — Dzięki temu 
zwiększy się bezpieczeństwo 
na drogach oraz poprawi się 
komfort ich użytkowania.

Powiat Braniewski wykonuje 
wiele zadań wpływających na 
poprawę warunków komuni-
kacyjnych na drogach powia-
towych, a to znacząco wpływa 
na komfort i bezpieczeństwo 
ich użytkowników.

Tu będą remonty
W ramach rządowego wsparcia 
prace prowadzone będą 

na następujących drogach 
powiatowych: Nr 1093N odc. 
Grzechotki – Żelazna Góra, 
Nr 1330N odc. Chruściel – 
Dąbrowa, Nr 1381N odc. Zawierz 
– Wielewo. Łączna kwota 
rządowego dofinansowania to 
3,3 mln złotych.
Przebudowa odcinka drogi 
Grzechotki – Żelazna Góra 
jest inwestycją wieloletnią 

dwuetapową, pierwszy etap 
to opracowanie dokumentacji 
projektowej w drugim 
etapie na jej podstawie 
w roku 2022 droga zostanie 
zmodernizowana. Natomiast 
pozostałe to inwestycje 
jednoroczne do zrealizowania 
w obecnym 2021 roku.

Inf. prasowa Starostwa 
Powiatowego w Braniewie

Umowę podpisują: skarbnik Grażyna Michalec, wicestarosta Mirosław Kudliński, starosta Karol Moty-
ka i wojewoda warmińsko-mazurski Artur Chojecki
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W skład Powiatowej Rady Rynku Pracy wchodzą osoby powołane przez starostę spośród działających 
na terenie powiatu terenowych struktur organizacji związkowych i organizacji pracodawców, społecz-
no-zawodowych organizacji rolników oraz organizacji zajmujących się rynkiem pracy

Skład Powiatowej Rady Rynku Pracy:
Mirosław Kudliński – przedstawiciel Powiatu Braniewskiego,
Tomasz Sielicki – przedstawiciel Gminy Miasta Braniewo,
Jakub Bornus – przedstawiciel Gminy Braniewo
Bożena Turczyn – przedstawiciel Regionu Warmińsko–
Mazurskiego NSZZ „Solidarność” w Olsztynie
Leszek Sadowski – przedstawiciel Rady OPZZ Województwa 
Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie,
Grażyna Chełchowska – przedstawiciel Warmińsko – 
Mazurskiego Zarządu Wojewódzkiego Forum Związków 
Zawodowych w Olsztynie,
Zygmunt Wajdlejt – przedstawiciel Pracodawców 
Rzeczypospolitej Polskiej w Warszawie,
Krzysztof Murawski – przedstawiciel Cechu Rzemieślników 
i Przedsiębiorców im. Błogosławionej Reginy Protmann 
w Braniewie,
Mirosław Pawlukowski – przedstawiciel Warmińsko – 
Mazurskiej Izby Rolniczej w Olsztynie,
Jerzy Salitra – przedstawiciel Warmińsko – Mazurskiego 
Związku Producentów Rolnych w Pieniężnie,
Anna Lewandowska – przedstawiciel Warmińsko – 
Mazurskiego Związku Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych 
w Olsztynie,
Marian Nadziejko – przedstawiciel Stowarzyszenia Opieki 
Paliatywno – Hospicyjnej i Długotrwale Unieruchomionych 
„Pomocna Dłoń” w Braniewie,
Kamila Stankiewicz – przedstawiciel Centrum Integracji 
Społecznej w Braniewie.



9Nowiny Północne
nr 6/2021 (18)

www.nowiny24.net
www.portalbraniewo.pl GMINA BRANIEWO

Będzie remont kolejnej drogi

Gronówko

Święto strażaków

Nowa Pasłęka

Miejsce do wypoczynku

Ruszyła kompleksowa 
rozbudowa świetlic
Po otrzymaniu pierwszego pozwolenia na budowę ruszyły pierwsze prace związane z budową świetlicy 
wiejskiej w Gronówku.

175 tys. złotych – tyle wyniosło dofinansowanie remontu drogi w Garbinie.

Miałem okazję pojawić 
się osobiście, aby zo-
baczyć jak przebiega 
pierwszy etap budo-

wy — mówi Jakub Bornus, 
wójt Gminy Braniewo. — 
Wspólnie z prezesem Spółki 
Przedsiębiorstwo Ekspolatacji 
i Rozwoju Infrastruktury Go-
spodarczej Robertem Mirkow-
skim, który będzie nadzorował 
wszystkie prace związane z 
budową świetlic, omówiłem 
pierwsze szczegóły i plany.

Inwestycje
z dofinansowaniem
Przypomnijmy: w ramach 

zadania, na które Gmina 
Braniewo otrzymała dofinan-
sowanie w wysokości niemal 
1,5 mln złotych z Rządowego 
Funduszu Inwestycji Lokal-
nych wybudowane zostaną 
świetlice wiejskie w Brzesz-
czynach, Gronówku i Zgodzie.

Całkowity koszt tych inwe-
stycji to 1,9 mln złotych. 

— Inwestycje te będą pełnić 
dla mieszkańców naszej gmi-
ny funkcję placówek społecz-
nych, zapewniających zajęcia 
zespołowe lub indywidualne, 
zapewniające przy tym bezpie-
czeństwo i spokój uczestników 
zajęć — mówi wójt Bornus.

Budynki będą zeroemisyjne 
i wyposażone w panele foto-
woltaiczne oraz ogrzewane 
pompami ciepła.

Centra w każdej wsi
— Świetlice, ze względu na 

swoją dostępność, staną się 
naturalnym miejscem aktyw-

ności różnorodnych grup za-
interesowań — mówi Jakuyb 
Bornus. — Świetlice wiejskie 
będą pełnić funkcję centrów 
kultury lokalnej. Pozwolą 
mieszkańcom na organizację 
czasu wolnego a co najważ-
niejsze – zintegrują społecz-
ność danej miejscowości. Będą 
służyły nie tylko dzieciom, ale 
także osobom dorosłym.

Świetlice będą także dosto-
sowane do potrzeb osób nie-
pełnosprawnych.

Rozpoczęta w tym roku bu-
dowa świetlic zostanie zakoń-
czona w roku przyszłym.

Wojciech Andrearczyk

Obchody rozpoczęły się 
uroczystą mszą św. po-
lową, którą odprawił 

w intencji strażaków ks. Wła-
dysław Kuras. Pogoda i  fre-
kwencja dopisały. W  obcho-
dach uczestniczyły jednostki 
OSP z Gminy Braniewo: OSP 
Lipowina, OSP Żelazna Góra 
oraz OSP Gronowo.

Wśród zaproszonych gości 
obecny był bryg. Ireneusz Ści-
biorek, komendant powiatowy 
Państwowej Straży Pożarnej 
w Braniewie, prezes Zarządu 
Powiatowego ZOSP w Branie-
wie dh Tomasz Sielicki, sta-
rosta Powiatu Braniewskiego 
Karol Motyka, przedstawiciele 
Placówki Straży Granicznej 
w Braniewie i Grzechotkach 
oraz przedstawiciele zaprzy-
jaźnionych instytucji i firm.

Podczas akademii wręczono 
medale za zasługi, odznacze-
nia, dyplomy oraz został wy-
brany Strażak Roku w Gminie 
Braniewo. Następnie czekał 
na wszystkich uroczysty po-
częstunek.

Jak przystało na Dzień Stra-
żaka, oprócz życzeń ochotni-
cy otrzymali cenne prezenty 
– użyteczne w  ich służbie. 
Przedstawiciele wszystkich 
jednostek odebrali węże stra-
żackie oraz pamiątkowe ryn-
grafy.

Z OKAZJI DNIA STRAżAKA 
GOśCIE żYCZYlI WSZYSTKIM 
STRAżAKOM POMYślNOśCI 
W żYCIU ZAWODOWYM 
I PRYWATNYM, DUżO 
ZDROWIA DlA NICh 
SAMYCh I ICh RODZIN. 
ZłOżYlI SERDECZNE 
PODZIĘKOWANIA ZA TRUD, 
ZA POśWIĘCENIE, ZA WIElKI 
DAR SERCA I POśWIĘCENIE 
W OChRONIE żYCIA I MIENIA 
lUDZKIEGO. NAJWAżNIEJSZE 
BYłY żYCZENIA BEZPIECZNEJ 
SłUżBY I ZAWSZE 
SZCZĘślIWYCh POWROTóW 
Z AKCJI.

Wyróżnienia:
Srebrny medal za zasługi dla 
pożarnictwa – dh Mateusz 
Chomko,
Złoty Medal dla Straży – dh 
Zdzisław Piegdoń, dh Tomasz 
Wyszomirski, dh Piotr Kowalik,
Strażak wzorowy – dh 
Ewa Wyszomirska, dh Anna 
Bądkowska, dh Arkadiusz 
Niewiadomski, dh Filip 
Wierzbicki,
Za wysługę 5 lat – dh 
Patryk Pitek, dh Arkadiusz 
Niewiadomski, dh Filip 
Wierzbicki,
Strażak Roku 2020 Gminy 
Braniewo – dh Ryszard 
Mieczkowski (40 wyjazdów).

Inf. prasowa UG BraniewoWójt Gminy Braniewo Ja-
kub Bornus, przy kontr-
asygnacie skarbnika 

Gminy Haliny Kazubek pod-
pisał z wojewodą warmińsko
-mazurskim Arturem Chojec-
kim umowę na dofinansowanie 
zadania rocznego pod nazwą-
„Przebudowa drogi gminnej nr 
110002N do miejscowości Gar-
bina Etap III”, realizowanego w 
ramach Rządowego Funduszu 
Rozwoju Dróg.

Suma dofinansowania wynosi 
dokładnie 174 547,82 złotych.

— Przebudowa drogi gminnej 
w Garbinie wpłynie na popra-
wę warunków komunikacyjnych 
oraz zwiększy bezpieczeństwo 
osób poruszających się nią — 
mówi Jakub Bornus. — Warto 
tu także wspomnieć, że kolej-
ne trzy nasze wnioski znajdują 
się na liście rezerwowej za-

dań gminnych Województwa 
Warmińsko-Mazurskiego – w 
planach mamy przembudowę 

kolejnego odcinka drogi do 
Garbiny, przebudowę drogi 
gminnej Lipowina – Strubiny 

i przebudowę drogi gminnej 
do Gronówka.

Inf. prasowa Gminy Braniewo

Gmina Braniewo otrzymała 
15 tys. złotych dofinanso-
wania na budowę „Punk-

tu rekreacyjno-turystycznego 
w Nowej Pasłęce”. Pieniądze 
pochodzą z budżetu Woje-
wództwa Warmińsko-Mazur-
skiego i jako dotacja celowa 
zostały przeznaczone na do-
finansowanie zadań własnych 
gminy w zakresie poprawy i 
rozwoju infrastruktury tury-
stycznej.

— Realizacja projektu wpły-
nie na rozwój tożsamości spo-

łeczności wiejskiej, poprawę 
warunków życia mieszkań-
ców w zakresie spędzania 
wolnego czasu oraz wpłynie 
na integrację i aktywizację 
mieszkańców — mówi Jakub 
Bornus, wójt Gminy Branie-
wo. — Mieszkańcom zależa-
ło na stworzeniu urokliwego 
miejsca wypoczynku, chętnie 
odwiedzanego przez miesz-
kańców i ich gości. Wkrótce 
takie miejsce powstanie w 
pobliżu przystani żeglarskiej.

Inf. prasowa UG Braniewo

Po rocznej przerwie spowodowanej pandemią Gminne 
Obchody Dnia Strażaka odbyły się w tym roku w Gronówku.

Dzień Strażaka to święto nie tylko druhów-ochotników, ale także 
ich rodzin i najbliższych
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Wójt Gminy Braniewo Jakub Bornus i wojewoda warmińsko-mazurski Artur Chojecki; umowa została 
podpisana w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Braniewie

Jakub Bornus, wójt Gminy Braniewo i Robert Mirkowski, prezes Spółki PERiG na placu budowy 
pierwszej świetlicy – w Gronówku

Pierwsze zaplanowane prace to przygotowanie terenu pod ławy 
fundamentowe i zalanie ich betonem
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Przewodniczący Rady
Gminy Braniewo

Stanisław Żołędziewski

Wójt
Gminy Braniewo

 
Jakub Bornus

Dnia Ojca
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Ani Mru-Mru po latach 
wraca do Kętrzyna
Po siedmiu latach do Kętrzyna powraca Kabaret Ani Mru-Mru i to z zupełnie nowym 
programem  „Cirque de volaile”! Występ odbędzie się 17 lipca w kętrzyńskim 
amfiteatrze.

Ani Mru Mru, to kabaret 
dla każdego widza. Nie 
trzeba być na bieżąco 

ze wszystkimi wydarzenia-
mi, żeby móc się dobrze ba-
wić – ten kabaret polityką się 
nie zajmuje. Michał, Marcin 
i Waldek po prostu podejmu-
ją tematy obyczajowe, z życia 
wzięte. Są rozchwytywani 
przez publiczność w każdym 
wieku, a każdy ich skecz bawi 
do łez. Mają swój własny, nie-
powtarzalny styl. Przed nami 

najnowsza premierowa odsło-
na zatytułowana „Cirque de 
volaille”, w której zobaczymy 
nowe oblicze kabaretu i nowe 
niesamowite skecze, których 
w telewizji nie zobaczycie!

Najnowszy program „Cirque 
de volaile”, to nowe pomysły 
oraz śmieszne i zabawne tek-
sty i  wysokiej klasy skecze. 
W nowym programie kabaretu 
Ani Mru-Mru zaprezentowany 
zostanie repertuar składający 
się z różnego rodzaju skeczy. 

Widzowie zajrzą na budowę 
stadionu, usłyszą wyjątkowe 
wykonanie utworu folkowego 
jak i rockową opowieść o życiu 
kabareciarza oraz dowiedzą 
się co nieco o…

Nowy program to Ani Mru 
Mru w najlepszym wydaniu. 
Tym programem członkowie 
kabaretu udowadniają, że 2 
godziny spędzonego czasu 
z  nimi to świetna zabawa, 
dużo radości i doskonały kon-
takt z publicznością. KCK

Ich „Bananowy song” rozpalał na parkiecie tłumy!
Zespół Vox to kawał historii polskiej muzyki rozrywkowej. Ich przebój „Bananowy song” rozpalał na parkiecie tłumy. Już 10 lipca Witold Paszt, Dariusz Tokarzewski i 
Mariusz Matera zabiorą kętrzyńską publiczność w sentymentalna podróż.

VOX to artyści najwyż-
szej próby. Od 40 lat 
tworzą zgrany zespół, 
który zachwyca har-

monią głosów i energią sce-
niczną. 

PRZEZ lATA 
DZIAłAlNOśCI ZESPół 
WYSTĘPOWAł NA SCENIE 
Z WIElOMA ARTYSTAMI 
śWIATOWEGO FORMATU, 
TAKIMI JAK: BAD BOYS 
BlUE, ShAKIN’ STEvENS, 
Betty Dorsey, 
hElENA vONDRáčKOvá 
CZY KAREl GOTT. 
DZIś ICh KONCERTY 
CIESZą SIĘ OGROMNYM 
ZAINTERESOWANIEM 
I UZNANIEM PUBlICZNOśCI 
W KAżDYM WIEKU. 

Grupa ma w  repertuarze 
swoje największe przebo-
je, jak choćby „Bananowy 

Song”, „Szczęśliwej drogi 
już czas” czy „Rycz mała, 
rycz”, ale także utwory z ga-
tunków pop, funk i rock.

Perfekcja wykonania, naj-
wyższy poziom aranżacji 
muzycznych i  wokalnych, 
niezwykła charyzma VOX-ów 
oraz wspaniały kontakt z pu-
blicznością – wszystko to 
razem sprawia, że koncerty 
z  ich udziałem są wyjąt-
kowym przeżyciem i  ucztą 
muzyczną dla fanów bez 
względu na wiek. 

To jednak nie koniec nie-
spodzianek. Tuż przed po-
pularną grupą VOX   wystą-
pią lokalni wokaliści. Będzie 
to podsumowanie letnich 
warsztatów wokalnych, któ-
re w Kętrzyńskim Centrum 
Kultury poprowadzi specjal-
nie dla nich Anna Rybska, 
trenerka wokalna.

info: KCK
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Zmęczeni pandemią szukamy chociażby chwili wytchnienia 
i odpoczynku. Dlatego też, ogromnie się cieszę, że z zachowaniem 
odpowiednich zaleceń sanitarnych, możemy w te wakacje spotkać się 

na imprezach na świeżym powietrzu. Razem z pracownikami Urzędu 
i Gminnego Ośrodka Kultury w Barcianach dokładamy wszelkich 

starań, aby organizowane w naszej gminie wydarzenia kulturalne 
zrekompensowały mieszkańcom, przyjezdnym i turystom choć w niewielkim 

stopniu brak imprez w zeszłe lato. Zapraszam serdecznie na nadchodzące Dni Barcian, 
podczas których nie zabraknie atrakcji dla młodszych i starszych mieszkańców naszej 
gminy oraz gości. Pierwszy dzień spędzimy aktywnie, na sportowo. Drugiego dnia 
zaplanowaliśmy koncerty. Mam nadzieję, że dopisze nam pogoda i wspólnie spędzony 
czas będzie przepełniony radosnym świętowaniem. Dodatkowo zachęcam gorąco do 
aktywnego spędzania wakacyjnego czasu. Na terenie naszej gminy mamy tyle pięknych 
miejsc do odwiedzenia. Zachęcam do wycieczek pieszych i rowerowych oraz zawitania 
w okolice Zamku Krzyżackiego, zespołów pałacowo-parkowych w Drogoszach, Wielewie, 
Silginach, nad jezioro Arklickie ze sztuczną wyspą oraz świeżo zrewitalizowanego terenu 
wokół stawu w Gęsikach. Zawitajcie także do gospodarstw agroturystycznych z terenu 
naszej gminy oraz do fenomenalnej Zagrody Edukacyjnej Pszczelandia w Pastwiskach. 
Będąc w Barcianach nie zapomnijcie odwiedzić restauracji „Feniks”, gdzie serwowane 
są przepyszne pierogi i nie tylko. Korzystajmy z przygotowanych atrakcji i pięknej 
pogody. 

Dni Barciany 2021
Tradycyjnie przypadły na trzeci weekend lipca.(16-17 lipca).
Pierwszego dnia dla dzieci i młodzieży o godz.13:00
odbędą się zabawy i gry uliczne. Natomiast dla młodzieży
i osób dorosłych odbędą się turnieje:
- Turniej Piłki Nożnej o Puchar Wójta Gminy Barciany
-  Turniej Piłki Siatkowej o Puchar Dyrektor Gminnego  

Ośrodka Kultury w Barcianach
Drugi dzień rozpocznie się debiutami wokalnymi mieszkańców Gminy 
Barciany oraz wokalistów okolicznych miejscowości. Każdy uczestnik 
otrzyma upominek oraz szansę na zdobycie warsztatów wokalnych 
ufundowanych przez Wójt Gminy Barciany – Martę Kamińską.
Koncert rozpocznie Daniel Dobroszkiewicz ze swoimi utworami. Gwiaz-
dą wieczoru będzie występ zespołu MASTERS.
Zespół Masters, założony przez Pawła Jasionowskiego, na scenie pol-
skiej muzyki rozrywkowej obecny jest już… 10 lat! Największe hity: 
„Żono Moja”, „Bella”, „Serce do koperty”, „Szukam dziewczyny”, „Ja 
i ona”, „Ciebie mi trzeba” oraz „To jest miłość” , podbijają serca słucha-
czy i grane są na każdym koncercie zespołu.
W klimat disco wprowadzi na wokalistka – DEDE NEGRA
Następnie zaplanowana jest zabawa z Dj-em do rana.
Podczas Dni Barcian nie zabraknie animacji, konkursów oraz dmucha-
nych zjeżdżalni dla dzieci. Będzie można zakupić i skosztować lokalnych 
wyrobów przygotowanych przez Koła Gospodyń Wiejskich z terenu 
Gminy Barciany.

Bitwa o strażnice w Barten / Barcianach
Historia głosi, że w 1310 miał miejsce bunt mieszkańców, którzy spalili 
żywcem wójta Hermana von Harttangen i braci zakonnych. Bitwa bę-
dzie rekonstrukcją tego wydarzenia w dniu 21 sierpnia 2021r. 
Przewidziane atrakcje:
•  pokaz walk rycerskich,
•  obóz rzemieślników
•  turniej łuczniczy dla publiczności,
•  kram ( namiot tematyczny z grami dla dzieci)
•  garncarnia
•  biesiada średniowieczna – pokaz kulinarny
•  zespół średniowieczny
•  konkursy dla publiczności: Bieg Dam, Bieg Wojownika, Bitwa na Pa-

telnie
•  jarmarki średniowieczne ze straganami
•  pokaz fireshow
Organizatorzy wydarzenia: Stowarzyszenie „Masuria”, Urząd Gminy 
Barciany oraz Gminny Ośrodek Kultury w Barcianach.

ASUNIADA
27 sierpnia 2021r. w Asunach w Gminie Barciany odbędzie się Festyn 
Ludowy zwany popularnie „Asuniadą”. Jest to muzyczne wydarzenie 
poświęcone kultywowaniu tradycji ukraińskiej.
Zapraszamy wszystkich do małej ukraińskiej wsi, w której można po-
czuć ducha i poznać historię kultury ukraińskiej.
Na scenie wystąpi zespół The Ukrainian Folk, który w tym roku obcho-
dzi swój 30 – letni jubileusz. The Ukrainian Folk - to formacja folk-roc-
kowa, która powstała we Lwowie w 1990r. Cieszy się popularnością 
wśród wielbicieli ukraińskiej muzyki folkowej od ponad 20 lat.

Dożynki Gminne 2021
18 września 2021 odbędą się Dożynki Gminne w Barcianach.
Uroczystość Dożynkowa rozpocznie się Mszą Święta w Kościele Nie-
pokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny w Barcianach. Tradycyjnie 
zostaną ogłoszone wyniki konkursów dożynkowych na Najpiękniejszy 
Wieniec Dożynkowy oraz Najpiękniejszą Ozdobę Wsi.
Przewidziane atrakcje:
•  Zespól Folklorystyczny Kalina
•  ZESPÓŁ TAŃCA LUDOWEGO PERŁA WARMII
•  Racisova
•  Future Folk

w Barcianach
Wójt Gminy Barciany Marta KamińskaWAKACJE
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Kultura

Międzypokoleniowy 
spektakl

To był teatralny czerwiec w 
Gminnym Centrum Kul-
tury w Lelkowie. Miesz-

kańcy Lelkowa, zarówno 
dzieci jak i dorośli, zagrali w 
spektaklu pod tytułem: „O do-
brej Marcysi, krasnoludkach i 
złych czarownicach”.

Premiera spektaklu miała 
miejsce 6 czerwca, w Lelkowie. 
Kolejne przedstawienia pre-
zentowano w innych terminach. 
W sumie zagrano dziewięcio-
krotnie: m.in. dla Środowi-
skowego Domu Samopomocy 
„Bajka” z Pieniężna, Szkoły 
Podstawowej w Lelkowie, Szko-
ły Podstawowej w Zagajach i 
kilkakrotnie dla mieszkańców 
Lelkowa i przyjezdnych gości.

— Pracownicy GCK roz-
poczęli próby do spektaklu w 
styczniu — mówi Ewa Żury-
ło, dyrektor GCK. — Wkrótce 
wyłoniono obsadę dziecięcą, 
z grona uczestników imprez 
online organizowanych przez 
GCK i od marca rozpoczę-
to wspólne próby wielopo-
koleniowej grupy aktorów. 
Najmłodszy aktor miał 5 lat, 
najstarszy – prawie 60. Jed-
nocześnie z próbami trwały 
przygotowania scenografii i 
własnoręczne szycie kostiu-
mów przez załogę GCK.

Premiera spektaklu zakoń-
czyła się owacjami na stojąco. 

Natomiast wójt Gminy Lelko-
wo nagrodził najmłodszych 
aktorów koszem słodyczy.

Patronat nad spektaklem 
objął Wójt Gminy Lelkowo 
Łukasz Skrzeszewski. Patro-
nat medialny: Portal Braniewo 
i Nowiny Północne.

Obsada:
Gąski: Alicja Wasiuta, Iza-
bela Makara, Kinga Lipka, 
Hanna Lewko.
Krasnale: Wojciech Stem-
powski, Kacper Lipka, Emi-
lia Łuczak, Mateusz Wasiu-
ta, Lena Hamada, Łukasz 
Makara, Bartosz Wieczo-
rek.
Czarownice: Dorota Wie-
czorek, Jolanta Grablew-
ska, Małgorzata Kołodziej.
Marcysia: Ewa Żuryło.
Królewicz: Mirosław Heber-
lej.
Drzewa: Justyna Czarnec-
ka, Anna Terebieniec-Mą-
dra.

Operator dźwięku: Renata 
Łuczak.
Operator świateł: Marek 
Klisz.
Scenariusz i reżyseria: Ewa 
Żuryło.
Kostiumy i scenografia – 
załoga GCK.

Inf. prasowa GCK w Lelkowie

Wójt z absolutorium
Wójt Gminy Lelkowo Łukasz Skrzeszewski otrzymał od radnych wotum zaufania. Większość radnych zagłosowała 
również za udzieleniem wójtowi absolutorium.

Modernizacja i przebudowa dachu remizy

Droga z nową nawierzchnią
Gmina Lelkowo pozyskała 400 tys. złotych dotacji na modernizację drogi gminnej w Głębocku. Całkowity 
koszt inwestycji to ponad 700 tys. złotych.

Dotacja pochodzi z pie-
niędzy z Rządowego 
Funduszu Inwestycji 
Lokalnych dla gmin, w 

których funkcjonowały PGR-y. 
Przy wkładzie własnym wyno-
szącym 300 tys. złotych (war-
tość całkowita projektu to 711 
tys. złotych) pozwoli to na 
wykonanie pierwszego etapu 
modernizacji odcinka drogi – 
od asfaltu przy świetlicy w Głę-
bocku w kierunku wyjazdu na 
drogę powiatową prowadzącą 
do Grabowca. To odcinek o 
długości około 900 metrów.

— Uzyskana dotacja i nasz 
wkład własny pozwolą nam 
wykonać pierwszy etap inwe-
stycji — mówi Łukasz Skrze-
szewski, wójt Gminy Lelko-
wo. — Wiem, że potrzeby są 
duże, dlatego też sukcesywnie 
prowadzimy remonty dróg, w 
miarę posiadanych środków w 
budżecie. Warto podkreślić, że 
istotne jest tutaj pozyskiwanie 
zewnętrznych finansowań, aby 
w jak najmniejszym stopniu 
wydawać pieniądze z własne-
go budżetu.

RZąDOWE WSPARCIE 
DLA GMIN
Wsparcie gmin popege-
erowskich z Rządowego 
Funduszu Inwestycji Lokal-

nych to pieniądze przezna-
czone na sfinansowanie lub 
dofinansowanie inwestycji i 
zakupów inwestycyjnych w 
gminach, w których funk-

cjonowały niegdyś zlikwido-
wane państwowe przedsię-
biorstwa gospodarki rolnej.

Wojciech Andrearczyk

Umowę ze strony Urzędu 
Marszałkowskiego podpi-
sał marszałek Marek Gu-

staw Brzezin i wicemarszałek 
Marcin Kuchciński.

— OSP Lelkowo jako jedyne 
w naszej gminie wpisane jest 

do Krajowego Rejestru Ra-
towniczo-Gaśniczego, dlatego 
też ważne jest zabezpieczenie 
prawidłowego funkcjonowania 
jednostki, co przełoży się na po-
prawę bezpieczeństwa miesz-
kańców — mówi wójt Gminy 

Lelkowo Łukasz Skrzeszew-
ski. — Remontu wymaga cały 
obiekt jednakże ze względów 
finansowych inwestycja musi 
zostać rozłożona w czasie.

Dach remizy jest w złym sta-
nie technicznym i najpilniejszy 

jest właśnie jego remont. W ra-
mach inwestycji m.in. zostanie 
ocieplony, odpowiednio wypro-
filowany, aby odprowadzał wody 
deszczowe, a także wymienione 
zostanie jego pokrycie.

Wojciech Andrearczyk

W imieniu radnych wójto-
wi pogratulował prze-
wodniczący Rady Gmi-

ny Lelkowo Jarosław Koziej.
— Życzę owocnej dalszej 

pracy, ja osobiście jestem 
dumny z takiego wójta — po-
wiedział w trakcie sesji prze-
wodniczący RG.

Wójt Skrzeszewski podzię-
kował za dobrą współpracę 
radnym, którzy udzielili mu 
absolutorium. Słowa podzię-
kowania skierował także do 
sołtysów, pracowników urzę-
du gminy i pracowników jed-
nostek gminnych.

— Prawda jest taka, że wójt 
sam jest w stanie niewiele zro-
bić, albo nawet nic nie jest w 
stanie sam wykonać — mówi 
wójt Skrzeszewski. — Jest 
potrzebna mu dobra, rozumie-

jąca rada, są potrzebni sołtysi, 
którzy również dobrze z wój-
tem współpracują, jak również 

niezawodni urzędnicy czy pra-
cownicy w podległych jednost-
kach.

ŻyCZę SOBIE 
TAKICH BUDŻETóW
— Wójt otrzymuje absoluto-
rium za wykonanie budżetu, 
za to, jak zarządza pieniędz-
mi gminy i jak je wydatkuje 
— mówi wójt Skrzeszewski. 
— Lelkowo jest małą gminą, 
z niewielkim budżetem. Ale 
dzięki temu, że pozyskaliśmy 
pieniądze z zewnątrz, mogli-
śmy wykonać lub rozpocząć 
szereg inwestycji – m.in. 
przebudowę gminnych dróg, 
modernizację infrastruktury 
wodno-kanalizacyjnej, czy 
działania związane z cyfry-
zacją urzędu. I raz jeszcze 
podkreślę: takie działania są 
możliwe tylko dzięki dobrej 
współpracy z radnymi i dzięki 
zrozumieniu z ich strony.
 Wojciech Andrearczyk

Na podstawie porozumienia z Komendą Powiatową Poli-
cji w Braniewie Gmina Lelkowo udzieliła Komendzie Wo-
jewódzkiej Policji w Olsztynie dotacji celowej w wysokości 
5 tys. złotych na zakup samochodu służbowego
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Najmłodszy aktor miał 5 lat, najstarszy – prawie 60
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Około 90 tys. złotych kosztować będzie modernizacja wraz z przebudową dachu w OSP Lelkowo. Gmina Lelkowo 
pozyskała na ten cel 30 tys. złotych. Dotacja pochodzi z budżetu Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Bukiet kwiatów i gratulacje — tak w imieniu radnych Rady Gminy 
Lelkowo podziękował wójtowi Łukaszowi Skrzeszewskiemu prze-
wodniczący RG Jarosław Koziej
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Kolejna inwestycja drogowa przed nami – to dobra informacja dla mieszkańców Gminy Lelkowo 
i mieszkańców Głębocka — mówi Łukasz Skrzeszewski, wójt Gminy Lelkowo (z lewej)
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SZCZEP SIĘ 

W GÓROWIE 

IŁAWECKIM

GÓROWO IŁAWECKIE

Górowo Iławeckie. Pierwszy w kraju punktu 
szczepień masowych przeciwko COVID-19

Jacek Kostka: Naszym priorytetem jest zdrowie i bezpieczeństwo mieszkańców

Władze Górowa Iławeckie-
go jako pierwsze w  kraju 
uruchomiły samorządowy 
punkt szczepień masowych 
przeciwko COVID-19. Po-
wstał od razu, jak tylko 
rząd zapowiedział taką 
możliwość. Znajduje się na 
Stadionie Miejskim w Góro-
wie Iławeckim. W  mieście 
w pełni zaszczepiło się pra-
wie 35 proc. mieszkańców.

W Górowie Iławeckim działa 
punkt szczepień masowych. 
Jest zlokalizowany w budynku po 
dawnej restauracji „Pracownia” 
na Placu Ratuszowym w Góro-
wie Iławeckim.

– Naszym priorytetem jest 
zdrowie i  bezpieczeństwo 
mieszkańców – jasno stawia 
sprawę Jacek Kostka, burmistrz 
Górowa Iławeckiego. – Sam 
przechodziłem Covid, dosyć 
ciężko i dlatego zaangażowałem 
się mocno w umożliwienie jak 
najszybszego zaszczepienia chęt-
nych mieszkańców. I myślę, że to 
widać w statystykach. Górowo Iła-
weckie jest na 11 miejscu w woje-
wództwie, jeśli chodzi o procent  
zaszczepionych mieszkańców.

– To wielkie udogodnienie, 
zwłaszcza dla osób starszych, 
które mają trudności z dojazdem 

na szczepienie do Bartoszyc lub 
Lidzbarka Warmińskiego. Za-
szczepiłam się od razu, jak to 
było możliwe i to niedaleko swo-
jego domu – mówi pani Grażyna, 
mieszkanka Górowa Iławeckiego.

W Górowie Iławeckim do tej 
pory zaszczepiono 1 804 osób, 
z  czego 1 338 drugą dawką. 
Oznacza to, że prawie 35 proc. 
mieszkańców miasta jest w peł-
ni zaszczepiona.

– Sam przechodziłem Covid, dosyć ciężko i dlatego zaangażowałem się mocno w umożliwienie jak najszybszego zaszczepienia chętnych mieszkańców – mówi Jacek Kostka, 
burmistrz Górowa Iławeckiego

NA TERENIE MIASTA GÓROWO IŁAWECKIE SĄ AKTUALNIE TRZY PUNKTY SZCZEPIEŃ:
STADION
Ul. Sikorskiego 11
530 773 080

GENOMICS
Pl. Ratuszowy 6
883 668 861

PRZYCHODNIA MEDYK
Ul. Sikorskiego 19
89 761 10 54
Rejestracja na szczepienia 
w Górowie Iławeckim poprzez 
e-rejestrację jest dostępna na 
pacjent.Gov.Pl

Dla osób niepełnosprawnych 
oraz osób, które nie są w stanie 
samodzielnie dotrzeć do punktu 
szczepień istnieje możliwość 
skorzystania z transportu 
zorganizowanego przez urząd 
miasta górowo iławeckie. 

Wszelkie niezbędne informacje 

w sprawie transportu można 

uzyskać pod numerem tel: (89) 

762 70 20 (czynny pon.-Pt. 

W godz. 8:00-15:00)

Górowo Iławeckie. Miasteczko wyróżnione w ogólnopolskim rankingu

Tu każdy uczeń dostaje szansę na lepsze życie
Przedszkola dla wszystkich chętnych dzieci i niewielkie różnice pomiędzy najlepszymi i najsłabszymi uczniami to znak rozpoznawczy górowskich placówek oświatowych. Miasto zostało 
wyróżnione w rankingu Pisma Samorządu Terytorialnego Wspólnota i Fundacji Naukowej Evidence Institute pod nazwą „Miejsca Edukacyjnych Szans

Górowo Iławeckie zajęło VI 
miejsce w  Polsce w  ka-
tegorii – małe miasta 

w ogólnopolskim rankingu Pi-
sma Samorządu Terytorialne-
go „Wspólnota” oraz Fundacji 
Naukowej Evidence Institute 
„MIEJSCA EDUKACYJ-
NYCH SZANS”. Wyróżnie-
nie przyznano za efektywne 
wyrównywanie szans eduka-
cyjnych górowskich uczniów. 

Władze miasta stawiają na 
rozwój młodych mieszkańców.

- Idea, jaka mi przyświeca 
to wykształcenie w  górow-
skich szkołach człowieka 
samodzielnego, zdolnego 
do kierowania własnym ży-
ciem i  wpływania na bieg 
spraw publicznych –mówi 
Jacek Kostka, burmistrz 
Górowa iławeckiego. – Nasz 
samorząd wspiera słabszych 
uczniów, wyrównuje ich 
szanse, dzięki czemu po-
magamy im zbudować udane 
i szczęśliwe życie.

Ranking uwzględniał trzy 
składowe:
• zróżnicowanie wyników 
uczniów na egzaminie ósmo-
klasisty.
• wyniki najsłabszych 
uczniów w gminie na tym 
samym egzaminie.
• procent dzieci w wieku 
3-5 lat objętych edukacją 
przedszkolną.

Szacując powyższe składo-
we wzięto również pod uwa-
gę: dochody własne gmin 
w  przeliczeniu na miesz-
kańca oraz wskaźnik udzia-
łu bezrobotnych w  ogóle 
mieszkańców w wieku pro-
dukcyjnym. W  analizie wy-
korzystano dane za ostatnie 
cztery lata.

Końcowa pozycja w  ran-
kingu została obliczona jako 
średnia trzech składowych. 
Co więcej, ze względu na 
specyfikę funkcjonowania 
gmin, ranking podzielono 

na 5 kategorii: miasta woje-
wódzkie, miasta na prawach 
powiatu, miasta powiatowe, 
czyli gminy z  siedzibą po-
wiatu, małe miasta i gminy 
wiejskie. W każdej kategorii 
wyróżniono 10 miejscowości.

W kategorii małych miast, 
w  której znalazło się Mia-
sto Górowo Iławeckie, wy-
różniono : Podkowę Leśną, 
Kowal, Pilicę, Piastów, Łebę, 
Górowo Iławeckie, Kock, 
Milanówek, Polanicę-Zdrój 
i Boguchwałę.

- Niewątpliwie cieszy fakt, 
że wysiłki władz miasta Gó-
rowo Iławeckie i miejskich 
instytucji edukacyjnych zo-
stały dostrzeżone w Polsce 
przez niezależne instytucje. 
Jest to powód do zadowole-
nia, ale jednocześnie wielka 
odpowiedzialność i motywa-
cja do dalszego działania - 
podkreśla Dariusz Hawrylec, 
dyrektor Szkoły Podstawowej 
w Górowie Iławeckim.

W imieniu władz miasta nagrodę odebrał Daniel Stelmach, inspektor ds. oświaty Urzędu Miasta w 
Górowie Iławeckim
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Potrzeby pogranicza będą bardziej zauważane 
w Olsztynie, Warszawie i Brukseli
Gminy położone przy granicy z obwodem kaliningradzkim walczą o swoje lepsze jutro. Nie ma tam dobrych dróg i infrastruktury społecznej, ale jest chęć i 
determinacja, by to wszystko zmienić. Przedstawiciele samorządów skupionych w Stowarzyszeniu Warmińsko Mazurskich Gmin Pogranicza ostatnio spotkali się na 
warsztatach strategicznych w Sępopolu.

S towarzyszenie Warmiń-
sko-Mazurskich Gmin 
Pogranicza tworzą samo-
rządy leżące przy granicy 

z obwodem kaliningradzkim, 
czyli: Barciany, Bartoszyce, 
Braniewo, Budry Dubeninki, 
Górowo Iławeckie, Lelkowo, 
Sępopol, Srokowo.

— Zrzeszyliśmy się po to, 
by reprezentować wspólne 
interesy naszych gmin i ra-
zem rozwijać się oraz rozwią-
zywać problemy. Będziemy 
realizować przedsięwzięcia 
i projekty istotne dla po-
granicza oraz promować się 
nasze walory turystom, po-
tencjalnych mieszkańcom i 
inwestorów — tłumaczy Ire-
na Wołosiuk, gospodarz spo-
tkania.

Spotkanie w Sępopolu było 
kolejnym etapem prac nad 
Strategią dla Pogranicza do 
roku 2030.

— Na warsztatach skupi-
liśmy się na identyfikacji i 
definiowaniu wspólnych dla 
pogranicza projektów stra-
tegicznych, które mogą w 
ciągu kilku najbliższych lat 
pozytywnie zmienić sytu-
ację społeczno-gospodarcza 
w tej części Polski — mówi 
Piotr Łazar, zastępca burmi-
strza Sępopola.

Wcześniej przedstawiciele 
gmin pracowali w Barcia-
nach i Górowie Iławeckim. 
Do tej pory powstał raport 
diagnostyczny dla pogranicza 
zawierający główne problemy, 
potrzeby i wyzwania rozwojo-
we. Jest on podstawą do stwo-

rzenia strategii, która będzie 
z kolei podstawą do realizacji 
wspólnych projektów rozwo-
jowych. Będą one zasilane 
środkami Unii Europejskiej.

– Do tej pory było tak, że 
mimo tego, iż składaliśmy 
sporo wniosków na remonty 
i inwestycje infrastruktury 
gminnej, nasze były często 

pomijane podczas przyzna-
wania środków z Unii Eu-
ropejskiej. Myślę, że teraz 
nas wspólny głos będzie 
bardziej słyszalny w Olsz-

tynie, Warszawie i Brukseli. 
To uruchomi trwałe pozy-
tywne zmiany na pograniczu, 
przede wszystkim w zakresie 
usług publicznych, integra-

cji społecznej, pobudzenia 
aktywności gospodarczej — 
dodaje Irena Wołosiuk, bur-
mistrz Sępopola.

Tomasz Miroński

Przez cztery godziny „machali wędką”, w Masunach
Przy przystani „Zbychówka” w Masunach, odbyły się, organizowane przez klub WKS „CIERNIK” - otwarte zawody w wędkarstwie spławikowym. Udział w zawodach wzięło 23 
wędkarzy z Bartoszyc, Sępopola, Lidzbarka Warmińskiego, Dobrego Miasta, Szczytna, Ełku, Węgorzewa, Górowa Iławeckiego i Kętrzyna.

Spotkanie, objęte patrona-
tem Pani burmistrz Sępo-
pola Ireny Wołosiuk, ofi-

cjalnie otworzył,sędzia główny 
Prezes klubu „CIERNIK” kol. 
Jerzy Tołoczko, następnie przy 
pomocy sędziego sektorowe-
go kol. Grzegorza Dowgiałło, 
przeprowadził losowanie sta-
nowisk i przypomniał regu-
lamin zawodów. Zawodnicy 
rozeszli się na stanowiska. 
Zaczęły się przygotowania do 
łowienia. W powietrzu dało 
się wyczuć zapach wanilii, 
nostrzyka, anyżu, kolendry, 
kozieradki, piernika i wiele in-
nych, których nawet nie potra-
fię określić, to przyprawy do 
zanęt. Godz. 10:50 pierwszy 

sygnał – można „grubo” nę-
cić. Woda w rzece „zagotowała 
się” i podniósł się jej poziom, 
to efekt wrzucanej zanęty. 
Każdy z uczestników jest 
pewien, że jego „towar” jest 
najlepszy, co da zwycięstwo. 
Drugi sygnał 11:00 – można 
łowić. Teraz przez 4 godziny 
będzie słychać świst wędek. 

Warunki atmosferyczne dość 
dobre, ale ryba bierze „wyryw-
kowo” i rozrzut „urobku” jest 
duży, 500 – 12500 pkt. Minął 
czas przeznaczony na „macha-
nie wędką”, słychać sygnał – 
koniec zawodów. 

Sędziowie przystąpili do wa-
żenia i przeliczenia na pkt., zło-
wionych ryb. Koniec obliczeń, 

arbitrzy ogłaszają wyniki – I 
miejsce kol. Sławomir Purtak 
12760 pkt. (Szczytno), drugie 
kol. Ryszard Bureta blisko 6000 
pkt. (Szczytno), na trzecim 
stopniu „pudła” stanął kol. Ra-
fał Narkiewicz 5955 pkt. (koło 
90 Bartoszyce), za największą 
rybę dnia – leszcz 44,5 cm — 
statuetkę odebrał kol Zbigniew 
Śledziński (Kleń Sępopol). Ko-
niec zawodów. Rozjeżdżamy się. 
Dziękujemy Pani Burmistrz za 
patronat i ufundowane puchary, 
dziękujemy również wszystkim 
sponsorom, dzięki który zawod-
nicy otrzymali upominki. Do 
zobaczenia za rok.

Z wędkarskim pozdrowieniem – 
Stara Rybitwa– Pamiątkowe zdjęcie zwucięzców zawodów
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- Myślę, że teraz nas wspólny głos będzie bardziej słyszalny w Olsztynie, Warszawie i Brukseli. To uruchomi trwałe pozytywne zmiany na pograniczu — mówi Irena Woło-
siuk, burmistrz Sępopola
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Pan Franciszek jest miesiąc starszy od niepodległej 
Polski. Był kołodziejem i zakładał bank w Sępopolu
– Bardzo dotkliwa była bieda. Gdy kierownik szkoły, Pan Badykuła, zapraszał uczniów na świąteczny poczęstunek do swojego domu, to nie miałem odpowiedniego 
ubrania. Pożyczał mi je syn sołtysa, za którego odrabiałem lekcje – wspomina swoje dzieciństwo Pan Franciszek Pakuła, najstarszy mieszkaniec gminy Sępopol.

P ana Franciszka pozna-
łam w  październiku 
2018 roku, w  miej-
scowości Smolanka, 

(gmina Sępopol), kiedy to 
z Warmiankami Sępopolski-
mi winszowaliśmy zacnemu 
jubilatowi z okazji jego set-
nych urodzin. Pełen energii 
i  radości śpiewał i  tańczył 
razem z nami. Wszyscy po-
dziwialiśmy jego doskonałą 
formę. Dzisiaj za bramką 
drewnianego płotu przywitał 
mnie sędziwy pies. Podprowa-
dził do drzwi domu, wpuścił, 
a pan Pakuła zaśmiał się, że 
są w  podobnym wieku. Pan 
Franciszek, stutrzyletni senior 
jest najstarszym mieszkańcem 
w gminie Sępopol. Jak przy-
szło na bankowca, wylicza, że 
urodził się w roku odzyskania 
niepodległości przez Polskę, 
tylko jeden miesiąc, jeden ty-
dzień i jeden dzień przed tak 
ważną datą, czyli 2 paździer-
nika 1918 roku.

PIORUN SPAlIł CAłY 
DOBYTEK

Przyszedł na świat w miej-
scowości Wrzosowo, woje-
wództwo lubelskie, w rodzi-
nie Józefa i  Feliksy. Ojciec 
był cieślą i  razem z  mamą 
prowadzili maleńkie gospo-
darstwo i wychowywali dzie-
ci: starszego od Franciszka 
brata Wacława i  młodszego 
Sylwina oraz najmłodszą 
siostrę Eleonorę. W  wieku 
siedmiu lat Franio poszedł 
do pierwszej klasy szkoły 
powszechnej we Wrzosowie. 
Był bardzo zdolnym chłop-
cem, lubił się uczyć. Nie 
było przedmiotu, który nie 
ciekawiłby pilnego ucznia. 
W nauce wspierała go bab-
cia, która w  domu uczyła 
dodatkowo języka polskiego. 
Kiedy w 1927 roku ukończył 
dział II (2 klasa), w czerwcu 
wydarzyło się nieszczęście. 
Piorun uderzył w dom sąsia-
da, pana Morawika, w którym 
rodzina Pakułów mieszka-
ła na czas budowy własnej 
izby. Dom spłonął z  całym 
dobytkiem. Poparzona mama 
i starszy brat z trudem ura-
towali młodsze rodzeństwo. 
Franek po tym wydarzeniu 
stracił słuch na dwa tygo-
dnie. Do trzeciej klasy szkoły 
powszechnej chłopiec musiał 
pójść w miejscowości Tchó-
rzewko. Chodził do pierw-
szych mrozów, potem prze-
stał, bo nie miał butów, ani 
ubrań. Kiedy wiosną wznowił 
naukę, szybko nadrobił zale-
głości. Jako prymus zdał do 
IV oddziału Szkoły Powszech-
nej w Tchórzewku.

PIERWSZY RAZ Z WłASNEGO 
TAlERZA, A NIE ZE 
WSPólNEJ MISKI

Pan Franciszek wyciągnął 
z  szuflady pudełko z  doku-
mentami. Pokazał oryginal-
ne świadectwo szkolne z roku 
1929/30, że ukończył oddział 
IV z  wynikiem bardzo do-
brym. Nie ma tam ani jednej 
innej oceny oprócz piątek. 
Drugie ważne zaświadczenie 
z roku szkolnego 1932/33 Pu-
blicznej Polskiej Szkoły Po-
wszechnej w  Tchórzewku, 
powiat Radzyń świadczy, że 
Franciszek Pakuła ukończył 
oddział VII z wynikiem do-
brym i z wyróżnieniem.

– W  naszej szkole sied-
mioklasowej były wysokie 
wymagania – wspomina. – 
Niewielu uczniów kończyło 
siódmą klasę. W  VI klasie 
było nas razem trzynaścioro, 
ale siódmą skończyło już tyl-
ko siedmioro. Bardzo dotkli-
wa była bieda. Jak kierownik 
szkoły, Pan Badykuła, zapra-
szał uczniów na świąteczny 
poczęstunek do swojego 
domu, to nie miałem odpo-
wiedniego ubrania. Pożyczał 
mi je syn sołtysa, za którego 
odrabiałem lekcje. Dostawa-
łem od niego nieraz brystol 
i  ołówki, i  wtedy mogłem 
pisać i rysować mapy. Na ta-
kim poczęstunku pierwszy 
raz jadłem z własnego tale-
rza, a nie ze wspólnej miski. 
Pani Badykuła pokazała jak 
posługiwać się sztućcami. 
Tam dowiedziałem się, do 
czego służy cukier.

Franek bardzo chciał uczyć 
się dalej, ale rodzice nie mieli 
pieniędzy. Wysłali go w oko-
lice miejscowości Siemienia, 
do stelmacha i  kołodzieja, 
gdzie nauczył się sztuki ro-
bienia kół i  wozów drew-
nianych. Latem, ze swoim 
stryjem pracował przy sta-
wianiu domów w okolicznych 
miejscowościach jako cieśla, 
a zimą wyrabiał koła do wo-
zów. Bardzo lubił prace koło-
dzieja, starannie wykonywał 
koła. Klienci z okolic chętnie 
kupowali i składali więcej za-
mówień.

PODCZAS OKUPACJI
ZATRUDNIAł 
PRACOWNIKóW

W  1939 roku stanął na 
komisję wojskową, ale do 
wojska nie został powoła-
ny i  pracował już w  swoim 
warsztacie. Franciszek miał 
tak dużo zamówień, że mu-
siał podczas okupacji za-
trudniać „po cichu” dwóch 
pomocników. W  warsztacie 
były wykonywane naprawy, 

ale i  robiono dużo nowych 
elementów. 4 lipca 1943 
roku Franek złożył egzamin 
czeladniczy i  został miano-
wany czeladnikiem rzemio-
sła kołodziejskiego. Otrzymał 
dyplom mistrza wypisany po 
polsku i po niemiecku, który 
został zarejestrowany w AR-
BEITSAMT. Wówczas dostał 
nakaz pracy w  majątku we 
Wrzosowie i  mógł legalnie 
zatrudnić pracownika.

BRAT ZłAPAł ZA GRANAT
– Przez sześć tygodni „jak 

bombardowali Norwegię” 
w warsztacie pracowali nie-
mieccy żołnierze – opowiada 
pan Franciszek, - którzy kwa-
terowali w pałacu we Wrzo-
sowie i  wyrabiali skrzynie. 
Nie mówili do czego będą 
służyły. Mnie do pracy ani do 

pomocy nie dopuszczali. Za 
korzystanie z warsztatu przy-
nosili zupę. Skrzynie robili 
w dzień, a w nocy po cichu 
dorabiałem naszym party-
zantom drewniane kolby do 
karabinów. Często z bratem 
przekazywaliśmy do dowód-
cy naszych partyzantów taj-
ne dokumenty. Jednego razu 
w  naszej wsi zatrzymał nas 
patrol niemiecki. Dokumenty 
miałem schowane w rękawie. 
Baliśmy się, że Niemcy prze-
prowadzą kontrolę osobistą. 
Widziałem jak brat sięgnął za 
pazuchę. Niemcy spytali tyl-
ko dokąd idziemy, wsiedli na 
rowery i odjechali. Przerażeni 
wielkimi oczami patrzyliśmy 
na siebie. Brat powiedział 
później, że był gotów wycią-
gnąć granat nie zważając na 
nasze życie.

ZAłOżYł BANK W SĘPOPOlU
W  1947 roku nasz bohater 

przyjechał na Mazury i osie-
dlił się w Smolance, w gminie 
Sępopol. Prowadził czterna-
stohektarowe gospodarstwo, 
hodował bydło, trzodę. Su-
miennie i rzetelnie pracował 
w  swoim gospodarstwie, za 
co niejednokrotnie bywał wy-
różniany. Posiada dyplom za 
uzyskanie dobrych wyników 
produkcyjnych w roku gospo-
darczym 1968/69 i uznanie go 
przez wieś przodującym rol-
nikiem.

– Żeby załatwiać sprawy fi-
nansowe, rachunkowe, trzeba 
było jeździć do Bartoszyc – 
mówi pan Franciszek. – Nasze 
gminne miasteczko Sępopol, 
było o wiele bliżej. Zacząłem 
rozmawiać w  Bartoszycach 
jak można utworzyć w Sępo-
polu chociaż Kasę Bankową. 
Odbyłem sześciotygodniowy 
kurs dla księgowych w  Bar-
toszycach. Znalazłem jesz-
cze kilka osób i  założyliśmy 
Gminną Kasę Spółdzielczą 
w  Sępopolu. Ze wzrusze-
niem pan Franciszek pokazuje 
oprawiony w ramkę dokument 
Dziennik Ustaw Rzeczpo-
spolitej Polskiej nr 82, który 
dostał z  okazji swoich set-
nych urodzin od przedstawi-
cieli Banku Spółdzielczego 
w  Bartoszycach, z  którego 
wynika, że 23 grudnia 1949 
roku powstała „Gminna Kasa 
Spółdzielcza w  Sępopolu”. 
Założycielami jej byli: pan 
Dużyński Edmund (Sępopol), 
pan Sielewicz Wincenty (Dłu-
ga Wieś), pan Bohun Michał 
(Wiatrowiec), pan Bącik Jó-
zef (Smolanka), pan Żyła Jan 
(Sępopol), pan Todorowski 
Franciszek (Roskajny), pan 
Stanel Jan, pan Pakuła Fran-
ciszek (Smolanka), pan Ga-
domski Antoni (Sępopol). Po 
roku pracy Franciszek Pakuła 
został oddelegowany na mie-
sięczny centralny kurs w Świ-
drze pod Warszawą, który jako 
jeden z nielicznych ukończył 
pomyślnie. Został pierwszym 
kierownikiem Gminnej Kasy 
w Sępopolu, która przekształ-
ciła się w  Bank Ludowy, 
a obecnie jest częścią Banku 
Spółdzielczego w  Bartoszy-
cach.

ZOSTAł KOłODZIEJEM
Po kilku latach, z  powodu 

nadmiaru obowiązków i prze-
ciążenia żony pracą w gospo-
darstwie, zrezygnował z pra-
cy w banku. Były też naciski 
zwierzchników, by wstąpił 
do PZPR, czego nie uczynił. 
Wiedział też, że znalazły się 
kompetentne osoby, które po-

prowadzą bankowość. Jednak 
dalej wspierał swoją wiedzą, 
doświadczeniem i mądrymi 
radami pracowników KS. Po 
tym fakcie postanowił wrócić 
do swojego jednak ukochanej 
zawodu kołodzieja. Wynajął 
wagon kolejowy i przetrans-
portował z  Wrzosowa do 
Smolanki swój warsztat, to-
karnię i materiały, które tam 
jeszcze zostały. 5 września 
1956 roku złożył egzamin 
mistrzowski w  rzemiośle 
„kołodziejstwa”, otrzymał 
dyplom mistrzowski z  pra-
wem używania tytułu mistrz 
kołodziejstwa (pojazdowe), 
wydany przez Komisję Eg-
zaminacyjną Mistrzowską 
przy Izbie Rzemieślniczej 
w Olsztynie.

Pan Franciszek wykonał 
mnóstwo bryczek, wozów 
i kół. Był bardzo znanym i ce-
nionym mistrzem kołodziej-
stwa w okolicznych miejsco-
wościach gminy Sępopol. 
Z  naszej rozmowy wynikło, 
że w swoim gospodarstwie po-
siadam drabiniasty wóz, który 
zrobił na zamówienie mojego 
teścia, Rafała Zarembo. Wóz 
był używany przy pracach 
w czasie sianokosów.

BóG KARZE TAK DłUGO żYć
Pan Franciszek dzisiaj jest 

na zasłużonym odpoczynku, 
cieszy się, że zdrowie w  te 
103 lata jeszcze „nie najgor-
sze”, a Bóg karze tak długo 
żyć. Ma doskonałą pamięć 
i jasny umysł. Bardzo szcze-
gółowo i emocjonalnie opo-
wiada o umiłowanym Wrzo-
sowie, o  tamtych czasach, 
ludziach i wydarzeniach. Kie-
dy obchodził swój zacny jubi-
leusz setnych urodzin, otrzy-
mał podziękowania i życzenia 
od Pana Prezydenta RP, An-
drzeja Dudy, od Prezesa Rady 
Ministrów, Mateusza Mora-
wieckiego, od Pani Burmistrz 
Miasta i Gminy Sępopol, Ire-
ny Wołosiuk i moc życzeń od 
rodziny, znajomych, sąsiadów, 
mieszkańców gminy Sępopol. 
2 października 2018 roku Ka-
pituła BPS przyznała dla pana 
Pakuły Odznaczenie Diamen-
towe za Zasługi dla Polskiej 
Bankowości Spółdzielczej.

– Czuję się spełniony w swo-
im życiu, bo mimo dramatów 
wojny, udało się przyczynić do 
uratowania narodowej dumy 
i tożsamości. Młode pokolenia 
dostały wolną i demokratycz-
ną Polskę. Teraz mogę życzyć 
wszystkim zdrowia i mądrości 
w dokonywaniu ważnych ży-
ciowych wyborów – wzrusza 
się pan Franciszek.

Ałła Zarembo 

– Czuję się spełniony w swoim życiu, bo mimo dramatów wojny, 
udało mi się przyczynić do uratowania narodowej dumy i tożsa-
mości – wzrusza się pan Franciszek
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Dyplom uznania za pracę w gospodarstwie rolnym
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Masz pytania  Dzwoń do dowolnie wybranego dziekanatu :)?
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Zadbaj o swoje zdrowie
W reszcie lato! Choć 

długo czekaliśmy na 
piękną pogodę, nie 

należy zapominać, że jest to 
wymagający czas dla skóry 
i  powinniśmy szczególnie 
zadbać o jej potrzeby. W po-
niższym artykule zdradzimy 
kilka urodowych trików, któ-
re pomogą cieszyć się wa-
kacjami zachowując zdrowy 
i promienny wygląd skóry. Na 
początek kilka słów o złusz-
czaniu naskórka, które jest 
kluczem do świetlistej i gład-
kiej cery. Czy wiesz, że sto-
sowanie peelingów wpływa 
na poprawę jakości i wyglą-
du skóry? Powoduje, że staje 
się ona rozświetlona, bardziej 
napięta, a kosmetyki zostają 
wchłonięte do głębszych 
warstw, dzięki czemu mogą 
działać lepiej.  To świetny, 
a  przede wszystkim łatwy 
sposób na domową pielęgna-
cję. Poniżej przedstawiamy 
kilka prostych i skutecznych 
sposobów na wykonanie pe-
elingu korzystając z  domo-
wych składników. 

DOMOWY PEElING 
CUKROWY DO CIAłA
•  szklanka cukru białego lub 

brązowego
•  2 łyżki oleju rycynowego 
•  1 łyżka olejku awokado
•  2-3 krople olejku eterycz-

nego 
Drobiny cukru są duże 

i dlatego świetnie radzą so-
bie z usuwaniem martwego 
naskórka. Do przygotowania 
domowego peelingu świet-
nie nadaje się zarówno cu-
kier brązowy, jak i biały, lub 
po prostu ich mieszanka. 
Olejek rycynowy  doskonale 
usuwa toksyny ze skóry, a olej 
z  awokado  to istna “bomba 
witaminowa” dla pozbawio-
nej gładkości skóry.

PEElING Z KAWY 
•  1/3 filiżanki fusów po kawie 
•  1/3 filiżanki oleju kokoso-

wego lub oliwy
•  1/4 filiżanki cukru trzcino-

wego 
•  1 łyżeczka cynamonu 

Wystarczy wszystko razem 
wymieszać i peeling gotowy. 

Nie tylko pięknie pachnie, ale 
również wykonany jest zgod-
nie z filozofią „Zero waste”, 
polegającą na generowaniu jak 
najmniejszej ilości odpadów.

Kawowy peeling złuszczy 
martwy naskórek, wygładzi 

skórę i  ją ujędrni. Wzboga-
cony dodatkowo o  wybrany 
olej, np. kokosowy, przyczy-
ni się do poprawy jej nawil-
żenia. Natomiast drobne 
ziarenka kawy nie tylko po-
magają  złuszczyć naskórek 

i  oczyścić pory, ale także 
pobudzają mikrokrążenie 
i ujędrniają skórę.

TRUSKAWKOWY PEElING 
DO CIAłA
•  3/4 szklanki cukru
•  1/4 szklanki rozpuszczone-

go oleju kokosowego
•  5 kropli olejku eterycznego 

o zapachu wanilii
•  Garść truskawek lub malin

Do słoiczka przesyp cukier, 
następnie dodaj olej kokoso-
wy. Do mieszaniny, dodaj 
olejek eteryczny oraz całość 
wymieszaj. Gotowe!

Owoce truskawek są źró-
dłem wielu cennych sub-
stancji czynnych oraz kwasów 
owocowych, a  także pektyn 
i błonnika. Składniki te peł-
nią m.in. rolę antyoksydantów 
i znakomicie odżywią skórę.

PEElING Z RĘCZNIKIEM 
lNIANYM

Dzięki swojej struktu-
rze ręcznik lniany nie tylko 
masuje i działa jak peeling, 
ale także pobudza krążenie 

w  tkance tłuszczowej, co 
prowadzi do zmniejszenia 
cellulitu.  Regularnie maso-
wana skóra staje się bardziej 
sprężysta i  dłużej zacho-
wuje młodość. Tym samym 
przyjemnie drapiący ręcznik 
śmiało możemy nazwać „ko-
smetykiem w tkaninie”. 

Peeling z ręcznikiem lnia-
nym można stosować zarów-
no przed, jak i  po kąpieli. 
Len sprawia, że ręcznik nie 
tylko doskonale absorbuje 
wodę, ale także bardzo szyb-
ko schnie, co ułatwia szybkie 
ponowne użycie i zapobiega 
rozwojowi bakterii.

dr inż. Katarzyna Boradyn 
(Opiekun Koła Naukowego „Zdro-

wie i uroda”, Kierownik 
Katedry Kosmetologii; 

Wydział Nauk o Zdrowiu, Olsztyń-
ska Szkoła Wyższa)

Samsel Paulina
Studentka I roku, II°; 

Kierunek Kosmetologia; 
Wydział Nauk o Zdrowiu, 

Olsztyńska Szkoła Wyższa
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[OKIEM RADNEGO] 

Walka z wykluczeniem komunikacyjnym
Szacuje się, że na Warmii i Mazurach wykluczenie transportowe dotyka około dwustu tysięcy osób. Część z nich, która np. ze względów ekonomicznych nie może 
pozwolić sobie na posiadanie i utrzymanie samochodu, zmuszona jest do radzenia sobie innymi sposobami. Remedium na tę sytuację może stać się rządowy 
Fundusz Rozwoju Przewozów Autobusowych, z którego może być dofinansowywane przywracanie lokalnych połączeń autobusowych.

Na XXVII Sesję Sejmi-
ku Województwa War-
mińsko–Mazurskiego 
złożyłem interpelację 

skierowaną do Marszałka 
Województwa Warmińsko
-Mazurskiego w  sprawie 
uruchomienia linii komuni-
kacyjnych, na których będą 
wykonywane przewozy auto-
busowe o  charakterze uży-
teczności publicznej w powia-
tach: elbląskim, bartoszyckim, 
braniewskim i  lidzbarskim 
z  wykorzystaniem środków 
rządowego Funduszu Roz-
woju Przewozów Autobuso-

wych. Przedmiotowe wsparcie 
dotyczy linii komunikacyjnych 
nie funkcjonujących od co 
najmniej 3 miesięcy przed 
wejściem w  życie ustawy 
z dnia 16 maja 2019 r. o Fun-
duszu rozwoju przewozów 
autobusowych o charakterze 
użyteczności publicznej i na 
które umowa o  świadczenie 
usług dotyczących publicz-
nego transportu zbiorowego 
zostanie zawarta po jej wej-
ściu w  życie. Dzięki temu 
mieszkańcy, przede wszystkim 
z  mniejszych miejscowości, 
będą mogli dotrzeć środkami 
transportu publicznego do 
pracy, szkół, placówek zdrowia 
i instytucji kultury. Zwiększe-
nie siatki połączeń autobuso-
wych stworzy także możliwość 
znalezienia pracy w miejsco-
wościach, do których dojazd 
był dotychczas utrudniony 
lub niemożliwy. Środki zgro-
madzone w  Funduszu są 
przeznaczane w innych woje-
wództwach na dofinansowa-
nie zadań zapewnianiających 
funkcjonowanie przewozów 
autobusowych o  charakte-

rze użyteczności publicznej, 
z  wyłączeniem komunikacji 
miejskiej. Dofinansowanie 
jest przyznawane w  formie 
dopłaty do kwoty deficytu po-
jedynczej linii komunikacyjnej 
w przewozach autobusowych 
o  charakterze użyteczności 
publicznej. 

Sposób i  terminowość wy-
konania zadania, na które 
zostało udzielone dofinanso-
wanie  oraz prawidłowość wy-
liczenia dopłaty pod względem 
zgodności z umową o dopłatę 
kontroluje właściwy wojewoda. 
Wśród kryteriów, na podstawie 
których wojewoda dokonuje 
podziału środków Funduszu 
na rzecz samorządów teryto-
rialnych, jest m.in. realizacja 
potrzeb osób niepełnospraw-
nych i  osób o  ograniczonej 
sprawności ruchowej. Przepisy 
ustawy mają zwiększyć dostęp-
ność połączeń autobusowych 
o  charakterze użyteczności 
publicznej dla tych osób.

W odpowiedzi  na moją in-
terpelację Marszałek wskazał, 
iż Samorząd Województwa,  
jako  organizator publiczne-

go   transportu   zbiorowego,   
planuje   uruchomienie   linii   
komunikacyjnych m.in. w po-
wiatach braniewskim i  lidz-
barskim. Dotyczyć to będzie 
łącznie czterech  wojewódz-
kich  autobusowych  linii  ko-
munikacyjnych  z   udziałem  
środków Funduszu  Rozwoju  
Przewozów  Autobusowych  
o  charakterze  użyteczności 
publicznej, o którym mowa w  
ustawie  z  dnia 16 maja  2019  
r.  (Dz.U.  z   2019  r.,  poz. 
113, z późn. zm.). Warunkiem  
uruchomienia  tych linii bę-
dzie przyznanie Samorządowi 
Województwa środków przez 
Wojewodę Warmińsko-Mazur-
skiego, który w rozmowie ze 
mną zadeklarował przekazanie 
przedmiotowego wsparcia pod 
warunkiem złożenia popraw-
nych i kompletnych wniosków. 
Chodzi tu o linie autobusowe:

1.Braniewo –Orneta  p.  Pło-
skinię,  Pieniężno  (powiat  
braniewski  i  powiat lidzbar-
ski)

2.Gołdap –Olecko –Ełk (po-
wiat gołdapski, powiat olecki 
i powiat ełcki)

3.Iława –Lubawa –Nowe 
Miasto Lubawskie p. Mortęgi 
(powiat Iławski i powiat nowo-
miejski)

4.Węgorzewo –Giżycko p. 
Harsz, Pozezdrze, Kruklanki 
(powiat węgorzewski i  po-
wiat giżycki).

Planowane na początek lipca 
2021 r. połączenia będą kom-
plementarnym uzupełnieniem 
istniejącej sieci autobusowej 
i kolejowej - stworzą możli-
wość dojazdu do miejscowości 
stanowiących węzły komuni-
kacyjne, z  których pasażer 
będzie mógł dogodnie kon-
tynuować podróż koleją lub 
komercyjnym transportem 
autobusowym. Zgodnie z  art.  
7  ustawy  z  dnia  16  grudnia  
2010  r.  o  publicznym  trans-
porcie  zbiorowym (Dz.  U.  z  
2020  r.  poz.  1944  z  późn.  
zm.)  organizatorami publicz-
nego  transportu zbiorowego, 
właściwymi ze względu na 
obszar działania lub zasięg 
przewozów, są: gmina, zwią-
zek międzygminny, powiat, 
związek powiatów, związek 
powiatowo-gminny, związek 

metropolitalny, wojewódz-
two (dla linii wojewódzkich, 
czyli przebiegających przez 
teren co najmniej 2 powiatów 
i linii międzywojewódzkich). 
Po przeanalizowaniu potrzeb 
zgłaszanych przez poszcze-
gólne jednostki samorzą-
du terytorialnego z  terenu  
powiatów:  bartoszyckiego,  
braniewskiego, elbląskiego 
i lidzbarskiego w latach 2019-
2021 – w odpowiedzi na skie-
rowane do nich przez Mar-
szałka Województwa zapytania 
- w większości sygnalizowały 
one konkretne zapotrzebo-
wanie wyłącznie  w  zakresie  
lokalnych  połączeń  komu-
nikacyjnych, które  zgodnie 
z   właściwością miejscową, 
zobowiązani są zorganizo-
wać odpowiednio –wójtowie 
gmin,  burmistrzowie miast 
lub starostowie powiatów – 
samodzielnie  lub  w  ramach 
związków międzygminnych, 
związków powiatowo-gmin-
nych lub związków powiatów.

Dr Marcin Kazimierczuk
Radny Województwa 

Warmińsko-Mazurskiego

Dr Marcin Kazimierczuk 
radny wojewódzki
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Należy jednak pamiętać, 
że teoretyczne rozwa-
żania często nie mają 
pokrycia w piłkarskich 

potyczkach. Martwi kontuzja 
Adama Borosa. Dużo pewniej 
czujemy się z  dwoma Ada-
mami na boisku. Blok pięciu 
meczów, które przedstawię 
w  tym odcinku wspomnień, 
powinien rozstrzygnąć o na-
szej sportowej przyszłości.

3 maja 1998 r., Zatoka – Czar-
ni Nakło 2:1 (1:0)
Zdobywcy bramek: Graczyk 
w 26’ i lisiewicz  w 81’.

To był pierwszy z serii pięciu 
meczów, w  których musieli-
śmy maksymalnie punktować. 
Zakończył się naszym zwycię-
stwem. Choć wynik nie był 
zbyt imponujący to ważne, że 
mogliśmy do swojego konta 
dopisać trzy punkty. W zawo-
dach tych zawodnicy Zatoki 
mogli zdobyć więcej bramek. 
Oprócz zdobywców goli (Gra-
czyka i Lisiewicza) okazje mie-
li: Reginis, Zawada, Fedoruk, 
czy ponownie Lisiewicz. Na 
wyróżnienie zasługuje Robert 
Żuralski, który w tym meczu 
był „nie do przejścia”, wygry-
wając wszystkie pojedynki z na-
pastnikami rywala.

Zatoka: Wasiewski – C. 
Brzeski, żuralski, Barnat 
– Cierlicki (75’ Spyra), 
Fedoruk, Graczyk – Gawryś 
(65’ D. Brzeski), Zawada, 
lisiewicz – Reginis (85’ 
Podbielski).

9 maja1998 r., Goplania Ino-
wrocław – Zatoka 1:1 (0:0).
Bramkę w 58 min. zdobywa 
Spyra.

Z  przebiegu meczu lepszą 
drużyną była Zatoka. W pierw-
szej połowie gospodarzy trzy-
krotnie ratował z opresji bram-
karz Łuczak. Jego interwencje 
po strzałach Spyry, Lisiewicza 
i Zawady były najwyższej klasy. 
Po przerwie Maciej Spyra wy-
korzystał dośrodkowanie, bę-
dącego w dobrej formie Jacka 
Graczyka i zdobył bramkę. Wy-
nik na dwa do zera mógł pod-
wyższyć Adam Boros a później 
Marek Zawada.

W składzie drużyny zabrakło 
Tomka Reginisa. Zawodnik 
za zgodą klubu przeszedł do 
Świtu Nowy Dwór Mazowiec-
ki. Jeżeli ktoś prześledzi dalsze 
piłkarskie losy Tomka, to bez 
problemu stwierdzi, że to była 
jego bardzo dobra decyzja. Ja 
również nie miałem najmniej-
szego problemu ze zrozumie-
niem tego ruchu. Przecież 
bardzo pomógł swojej macie-
rzystej drużynie w pozostaniu 
w III lidze i racjonalnie myślał 
o swojej przyszłości.

Na boisku w Inowrocławiu 
Zatoka grała w następują-
cym zestawieniu: Wasiew-
ski – C. Brzeski, Fedoruk, 
żuralski (65’ Gawryś), 
Barnat – Cierlicki (75’ D. 
Brzeski), lisiewicz, Boros 
(85’ Podbielski), Graczyk – 
Spyra, Zawada.

Po meczu rozmawiałem z re-
daktorem Pawłem Osmańskim. 
Wywiad zatytułowany „Czwarta 
siła”, który ukazał się w lokal-
nej prasie, przedstawiam po-
niżej:

– Przed rundą wiosenną 
zakładał pan zdobycie około 
40 punktów i poprawę gry 
na wyjeździe.
– I nadal twierdzę to samo. 

Jesteśmy blisko realizacji celu 

punktowego, a nasze wyniki na 
wyjazdach też są coraz lepsze.

– Coraz częściej Zatoka 
jest nazywana czwartą siłą 
grupy „Pomorze”. Co pan 
o tym sądzi?
– Jest to miłe, zwłaszcza że 

w tabeli faktycznie plasujemy 
się od pewnego czasu na 4-5 
pozycji, która zapewnia nam 
grę w przyszłym roku w nowej 
III lidze. I sądzę, że ten układ 
odzwierciedla obecny układ sił 
w tej grupie.

– Mówił pan przed 
spotkaniami z Wierzycą, 
Czarnymi i Goplanią, że po 
tych meczach będzie można 
określić o co w końcówce 
ligi będzie walczyć Zatoka.
– Jak każdy trener zakłada-

łem wywalczenie kompletu, 

ale za mało skutecznie i stąd 
remisy z Wierzycą i Goplanią. 
Teraz gramy z trzema benia-
minkami i  liczę na komplet 
punktów. W końcówce zagramy 
wtedy o wszystko z Chemikiem 
u  siebie oraz Arką i  Lechią 
na wyjeździe.

– Zatem Zatoka powalczy 
o II ligę?
– Słyszałem i  ja takie gło-

sy. Nie kryję, że jeśli chodzi 
o umiejętności czysto piłkar-
skie, to tę drużynę, po nie-
wielkich wzmocnieniach, stać 
na rywalizację w drugoligowym 
towarzystwie. Natomiast mam 
ogromne obiekcje, jeśli chodzi 
o stronę organizacyjną klubu 
i finanse. Patrząc z tego punktu 
widzenia raczej Braniewa nie 
stać na II ligę.

16 maja 1998 r., Zatoka – 
Jantar Ustka 5:0 (3:0)
Bramki: Zawada – 2, Spyra, 
Cierlicki, Fedoruk.

Jantar ustawił się wybitnie 
defensywnie i  dzięki temu 
nie przegrał w wyższym wy-
miarze.

Skład: Rybarczyk – C. 
Brzeski (75’ D. Brzeski), 
żuralski, Barnat – Cierlicki 
(85’ Gawryś), lisiewicz, 
Fedoruk, Boros, Graczyk 
(67’ Podbielski) – Zawada, 
Spyra.

23 maja 1998 r., Rodło Kwi-
dzyn – Zatoka 1:5 (0:2)
Bramki: Zawada – 2, Spyra, 
Cierlicki, lisiewicz.

Choć gospodarze odgrażali 
się, że srogo pomszczą po-
rażkę 1:9 z  rundy jesiennej, 
to jednak wynik końcowy nie 
potwierdził tych chęci.

Skład: Wasiewski – C. 
Brzeski, żuralski, Barnat 
(82’ D. Brzeski) – Cierlicki, 
lisiewicz, Boros, Graczyk 
– Spyra (65’ Gawryś), 
Fedoruk, Zawada.

30 maja 1998 r., Zatoka – 
Olimpia Grudziądz 7:0 (4:0)
Bramki: Spyra – 2, Zawada 
2, Fedoruk – 2, Cierlicki.

Olimpia Grudziądz była 
drużyną, która traciła najwię-
cej bramek. Już przed naszym 
meczem na koncie strat mia-
ła ponad 130 bramek. Zatoka 

z  kolei przewodziła w  ilości 
zdobytych, miała ich na kon-
cie 80. Nie da się też ukryć, że 
w naszym zespole mamy super 
strzelca. Jest nim Marek Za-
wada, który do tej pory strzelił 
już 25 bramek i jest drugi na 
liście najlepszych strzelców 
w  III lidze. Prowadzi Mejer 
z Kaszubi z 30 bramkami.

Skład: Rybarczyk – C. 
Brzeski, żuralski, Bar-
nat – Cierlicki, Fedoruk, 
lisiewicz, Boros, Graczyk 
– Spyra, Zawada. 

W wygranych ostatnio trzech 
meczach piłkarze Zatoki 
strzeli 17 bramek. To wskaź-
nik różnicy pomiędzy zespo-
łem z czołówki III ligi a dru-
żynami z  końcówki tabeli. 
Z całą pewnością możemy już 
stwierdzić, że stawiany przed 
nami sportowy cel został osią-
gnięty z nawiązką.

Aktualna czołówka tabeli 
(1998 r.)
Kaszubia Kościerzyna 71 84 – 28
Arka Gdynia 69 79 – 20
Lechia Gdańsk 66 76 – 19
Zatoka Braniewo 65 87 - 32
Chemik Bydgoszcz 65 73 – 20
Goplania Inowrocław  55 61 - 43

W 13 odcinku: bez niespo-
dzianki w Gdyni, dobre me-
cze z Chemikiem i lechią, 
Puchar Polski – ostatnia 
para w gwizdek.

Lech Strembski

Dziennik trenera. Odcinek 12 (rok 1998)

Były umiejętności, nie było pieniędzy
Jest maj 1998 roku. Sytuacja Zatoki jest dobra. Do końca rozgrywek sezonu 1997/98 pozostało osiem kolejek. Perspektywa realizacji naszego celu jest dość 
optymistyczna. Zwłaszcza kalendarz meczów z nieco słabszymi przeciwnikami (poza Goplanią) otwiera przed nami możliwości zdobycia sporej liczby punktów.

Robert Żuralski, filar braniewskiej obrony
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Lech Strembski, były trener Zatoki Braniewo
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„Atosiaki” nie schodzą poniżej dobrego poziomu Kielecki finał bilardowego 
Grand Prix PolskiPięciu lekkoatletów UKS Atosa Woźnice reprezentowało województwo warmińsko-mazurskie podczas ogólnopolskich 

zawodów LDK w Sieradzu. Z kadrą naszego regionu pojechał również trener UKS – Wojciech Brodowski.
79 zawodników rywalizowało przy stołach bilardowych 
w Kętrzynie i Mrągowie. W turnieju Grand Prix Polski 
wzięło udział pięciu zawodników KS SEVEN Kętrzyn: 
Łukasz Niemczyk, Kacper Winiarski, Wojciech Groch, 
Michał Popławski i Dawid Tonojan.

W drużynie Warmii i Ma-
zur musiało się znaleźć 
miejsce dla ”Atosia-

ków”, osiągających w tym se-
zonie naprawdę świetne wy-
niki. Fabian Młynarczyk  jest 
obecnie najlepszy w  rzucie 
piłeczką palantową w kategorii 
wiekowej U-12. Przed zawo-
dami w Sieradzu rzucił nią na 
odległość 43 metrów, ale to nie 
jest już najlepszy tegoroczny 
wynik w kraju. W ostatni week-
end czerwca Fabian „prze-
rzucił” sam siebie, osiągając 
wynik 47 metrów!

NA MAJĘ NIE MA 
KONKURENCJI!

Podczas ogólnopolskich 
zawodów LDK klasę po raz 
kolejny pokazała  Maja Mu-
rach, która w dal oddała skok 
na odległość 5,31 metra! Dało 
jej to zwycięstwo w kategorii 
U-16. Ale dobre starty zali-
czyła pozostała trójka młodych 
lekkoatletów z terenu gminy 
Mikołajki –  Wiktoria Wądo-
łowska była czwarta w wielo-
skoku w kategorii U-16 (wynik 
– 10,40, tylko dwie mierzone 
próby), Amelia Jaszczur jede-
nasta w skoku w dal w katego-
rii U-14 (wynik – 4,60, tylko 
jedna mierzona próba), a Ma-
ciej Wilan, który w Sieradzu 
pobił swój rekord życiowy, był 
dwunasty w biegu na 60 me-
trów (9,40 sek.).

„ATOSIAKI” NIE SChODZą 
PONIżEJ DOBREGO POZIOMU

Przed wyjazdem do Siera-
dza lekkoatleci z woźnickiego 
klubu udanie zaprezentowali 
się też w  Białymstoku na 3. 
Mityngu Kwalifikacyjnym do 
Mistrzostw Polski w katego-
riach młodzieżowych. Nasze 
województwo reprezentowało 
siedem klubów: Sokół Węgo-
rzewo, Korab Olecko, MOSiR 
Działdowo, AZS UWM Olsz-
tyn, Jurand Szczytno, Masu-
ria Jęcznik i oczywiście UKS 

Atos Woźnice. Padło wiele 
życiowych rekordów, a  kilka 
rezultatów stwarza nadzieje 
na niezłe występy w mistrzo-
stwach.

Bardzo dobrze wypadł 
w  zawodach  Bartosz Tu-
rek (UKS Atos), który na 100 
metrów uzyskał czas 11.18 
sek., wśród pań tradycyjnie 
już wyróżniała się jego klu-
bowa koleżanka  Maja Mu-
rach, która na 100 metrów 
uzyskała 12.90, a  w  skoku 
w dal 5.25. Ten drugi wynik 

jest jej rekordem życiowym. 
„Życiówki” w  Białymstoku 
pobili też:  Wiktoria Wądo-
łowska w wieloskoku i w skoku 
w dal, Kinga Pielka w wielo-
skoku i w skoku w dal, Gabriel 
Wawrzynowicz w wieloskoku 
i w biegu na 300 m, Kacper 
Krawcewicz  w  rzucie dys-
kiem, Oliwia Biegaj w biegu 
na 400 m oraz  Dawid Waw-
rzynowicz w biegu na 400 m 
przez płotki.

Marek Szymański
(www.info.mragowo.pl)

Najwyższe miejsce z za-
wodników SEVEN w 
turnieju zajął Dawid To-

nojan (17 miejsce). Pozostali 
zawodnicy odpadli w grupie, 
zbierając cenne doświadcze-
nie na przyszłość, które mamy 
nadzieję, że wykorzystają w 
meczach II Polskiej Ligi Bi-
lardowej. Zwycięzcą zawodów 
został Karol Skowerski wy-
grywając w finale ze swoim 
kolegą klubowym z Nosanu 
Kielce Tomaszem Kapłanem 
6:4. Brązowe medale zdobyli 
Radosław Babica (Akademia 
Bilardowa Rokietnica) i Woj-
ciech Szewczyk (Dekada Bi-
lardo.pl Sosnowiec).

W niedzielę dla osób, które 
odpadły z turnieju bilardo-
wego został zorganizowany 
turniej w Karambol 3-bandy. 

Wzięli w nim udział również 
zawodnicy KS SEVEN: Michał 
Popławski, Kacper Winiarski 
i Łukasz Niemczyk. Michał 
Popławski po bardzo dobrej 
grze zajął 3 miejsce minimal-
nie ulegając w półfinale 10:11 
z późniejszym zwycięzcą za-
wodów Tomaszem Bąkiem 
(MUKS IKS Tarnów). Łukasz 
i Kacper w 1 rundzie odpadli z 
turnieju nieznacznie przegry-
wając ze swoimi przeciwnika-
mi. Zwycięzcą zawodów został 
Tomasz Bąk (MUKS IKS Tar-
nów) wygrywając w finale 10:8 
z Michałem Muklewiczem 
(Green Club Gdańsk). Trze-
cie miejsca zajęli Michał Po-
pławski (KS SEVEN Kętrzyn) 
i Grzegorz Tabor (Zakręcona 
Bila Poznań).

MOSiR Kętrzyn

Sporty walki. Brąz Kuźniaka, ale przed mistrzostwami 
Polski jeszcze dużo znaków zapytania
Michał Kuźniak zdobył brązowy medal na Mistrzostwach Polski K1 Seniorów w Legnicy. Zadebiutował w wadze ciężkiej. Zawodnik klubu Kickboxing Bartoszyce 
wywalczył brązowy medal i to tylko dlatego, że musiał poddać walkę półfinałową przez kontuzję kręgosłupa.

Bartoszycki kickbokser po 
raz drugi wystąpił w ka-
tegorii seniorów i po raz 
drugi zdobył brązowy 

medal. Jednak tym razem Mi-
chał Kuźniak zadebiutował w 
wadze ciężkiej. Okres przygo-
towawczy dla zawodnika klubu 
Kickboxing Bartoszyce też nie 
był lekki. Michał w tym cza-
sie pisał maturę, w weekendy 
uczył się w szkole rolniczej, a 
to wszystko uzupełniał week-
endową służbą w wojskach 
obrony terytorialnej.

— Przed mistrzostwami 
było dużo znaków zapytania. 
Michał nie zawsze mógł być 
na treningu, dlatego nie zre-
alizowaliśmy startów kontro-
lnych, odbyliśmy mała ilość 
sparingów i nie wiedzieli-
śmy do końca, w jakiej jest 
formie. Do tego debiut w 
kategorii ciężkiej, w której 
pomimo 190 cm wzrostu i 
100 kg wagi wcale nie impo-

nował parametrami — mówi 
Tomasz Zaremba, trener 
zawodników Kickboxing 

Bartoszyce. — Taktycznie 
musieliśmy rozgrywać walki 
opierając się na walce w pół-

dystansie, wywieraniu presji, 
mocnym boksie i korzystaniu 
z każdego błędu przeciwnika.

— Pierwsza na mistrzo-
stwach odbyła się od razu po 
8 godzinach podróży z Bar-
toszyc do Legnicy. Michał 
już początku zdominował 
przeciwnika i pojedynek za-
kończył się już w pierwszej 
rundzie, kiedy z narożnika 
przeciwnika na ring poleciał 
ręcznik poddający walkę. 
Kolejna walka miała miej-
sce następnego dnia rano. 
Taktyka była podobna, a że 
Michał zrealizował ją do-
skonale to walka zakończyła 
się przed czasem w drugiej 
rundzie. Michał znokautował 
przeciwnika. Niestety dała o 
sobie znać kontuzja kręgo-
słupa i pomimo starań, ma-
saży, leków czy zabiegów w 
hotelowym jakuzzi nie udało 
się złagodzić bólu i walkę 
półfinałową musieliśmy pod-
dać — relacjonuje Tomasz 
Zaremba. — Szkoda tego 
faktu, bo dwie walki elimi-

nacyjne pokazały, że Michał 
mógł sporo namieszać w tej 
kategorii — dodaje.

To drugi brązowy medal 
Mistrzostw Polski K1 Senio-
rów Michała Kuźniaka.

— Pokazał ogromny po-
tencjał, a to w połączeniu z 
jego młodym wiekiem daje 
doskonałe perspektywy na 
kolejne starty. Teraz czas na 
krótki odpoczynek, naprawę 
kręgosłupa i zabieramy się 
za przygotowania do sezonu 
jesiennego, w którym między 
innymi planujemy organiza-
cję Gali K1 Battle Of Barcja. 
Pokażemy tam walki K1 na 
najwyższym poziomie. War-
to też wspomnieć, że kick-
boxing został uznany przez 
MKOL za dyscyplinę olim-
pijską i będzie rozgrywany 
podczas igrzysk więc jest cel 
do pracy na najbliższe lata — 
podsumował trener.

Miron


