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STUDIUJ PO SĄSIEDZKU!
FILIA WYDZIAŁ ZAMIEJSCOWY W KĘTRZYNIE

ADMINISTRACJA EKONOMIA PEDAGOGIKA

Trwa walka 3-letniego Janka z Kętrzyna z ciężką chorobą.
Mały wojownik toczy bój z neuroblastomą, jednak ma za sobą sztab ludzi, 
którzy gotowi są mu pomóc.

Dziewczęta z Morąga, Pasłęka i Braniewa, tańczące w Studio Tańca Hipnotic MBP,  
zaprezentowały się podczas Mistrzostw Europy Hip Hop Formacje, które odbyły się  
w Macedonii Północnej. Tancerki wytańczyły półfinał zajmując 13. miejsce.

W kalendarzu wydarzeń rolniczych, jak co roku, nie mogło zabraknąć spotkania  
polowego w gospodarstwie Państwa Pauperowiczów w Nowej Karczmie.

Walka (o) Janka Hipnotyzują parkiety 
krajowe i zagraniczne

Spotkania polowe rolników
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Czego potrzebujemy do dobrego życia? 
Zdrowia, rodziny, bliskich. Mieszkania, pracy, 
pieniędzy. Chcemy dobrych dróg, prostych 
chodników, ładnych placów zabaw. A jak często 
zdajemy sobie sprawę, że tak bardzo niezbędna 
jest nam szeroko rozumiana „przyroda”? Z ca-
łym jej dobrodziejstwem: drzewami, krzewami, 
kwiatami, trawą. I oczywiście z żyjącymi pośród 
niej ptakami, pszczołami, a nawet komarami, 
za którymi choć nie przepadam, to wiem, że 
też są potrzebne.

Coraz częściej media w całej Polsce donoszą 
o „zabetonowaniu” kolejnego placu, czy miej-
skiego rynku. Specjaliści tłumaczą, jakie niesie 
to za sobą konsekwencje. Nie tylko pozbycie 
się zieleni, która jest tak potrzebna w proce-
sie oczyszczania powietrza, ale także znaczące 
podniesienie temperatury, co przy panujących 
upałach jest nie tylko nieznośne, ale przede 
wszystkim niebezpieczne.

Dlatego cieszę się, że Braniewo nie idzie w tę 
stronę. Doceniam, że władze miasta i miejscy 
urzędnicy mają na uwadze fakt, jak bardzo po-
trzebujemy terenów zielonych. Choć czasami 

wymaga to kompromisów – jak miało to miejsce 
w przypadku ul. Kościuszki, gdzie choć trzeba 
było wyciąć drzewa, to jednak posadzono nowe.

Kolejnym miejscem, które zmienia swoje ob-
licze, jest park na stadninie przy ul. Moniuszki. 
Nie sposób nie zgodzić się z elbląskim kon-
serwatorem zabytków, który tak podsumował 
dotychczasową funkcję parku: „zarośnięty, z 
wieloma chorymi drzewami walczącymi o świa-
tło, ciemny i pełen komarów, zdecydowanie nie 
zachęcał mieszkańców miasta do odwiedzin”. 
Dzisiaj to się zmienia (piszemy o tym na str. 
15). Park przeszedł metamorfozę. Stał się miej-
scem, w którym można będzie nie tylko space-
rować, ale też organizować różne wydarzenia 
kulturalne. Już jest kolejną wizytówką naszego 
miasta, kolejną atrakcją, którą będzie można 
zaproponować odwiedzającym nasze miasto tu-
rystom. A także przestrzenią, w której każdy z 
nas odnajdzie ciszę, spokój i dostrzeże piękno 
otaczającej nas natury.

Wybierzcie się na spacer do parku na stadni-
nie – naprawdę warto! 

 Wojciech Andrearczyk

Ciągle odkładamy na „zusy”, ubezpieczenia 
i inne takie, tymczasem przy zwykłej wizycie 
u lekarza specjalisty musimy odczekać w dłu-
gaśnej kolejce jeszcze długaśniejsze miesiące, 
by dostąpić łaski i zostać przyjętym. Dobrze, 
jeżeli doczekamy się skutecznej porady lub 
leku, bo i z tym różnie bywa. Tymczasem 
koncerny medyczno-farmaceutyczne doją z 
nas ogromne pieniądze, zarówno bezpośred-
nio z naszych kieszeni, jak i pośrednio – nas, 
jako podatników. Czasem zastanawiam się czy 
gdyby przerwać ten łańcuszek pomocowy, nie 
zbierać na oficjalnych stronach ani do żadnych 
puszek, nie grać koncertów, nie robić imprez 
charytatywnych, nie piec ciast – czy koszty le-
czenia kogokolwiek by spadły? Pewnie, a raczej 
na pewno – nie! Bo to jest biznes. Trzeba sobie 
to uczciwie powiedzieć. Ktoś wykorzystuje cu-
dzą chorobę, by perfidnie zarobić. W zamian 
co prawda daje nam poczucie więzi i wyższych 
wartości, ale czy to uczciwy układ?

Z drugiej strony taki WOŚP – ile hejtu do-
staje się co roku Jurkowi Owsiakowi, wolon-
tariuszom, często też darczyńcom i samym 
uczestnikom imprez WOŚP-owych. Mimo to 
orkiestra nadal gra i nie robi sobie z tego nic, 
ba – już nie raz się okazywało, że im więcej 
hejtu i kłód pod nogi sztabowców WOŚP, tym 
większe kwoty udało im się zebrać. Na cele 
słuszne, podkreślmy to. Sprzęt, który kupuje 
fundacja dla WSZYSTKICH szpitali wielo-
krotnie ratował życie lub zdrowie człowieka. 
Nawet oponentów Jurka Owsiaka. Ale ten 
sprzęt to „tylko” uzupełnienie braków, na 
jakie narzekają polskie szpitale. A co takiego 
musi zwierać w sobie lekarstwo, które po-
może małemu Jasiowi z Kętrzyna? Nie mam 
pojęcia, jednak wierzę, że zdarzy się cud i Jaś 
poleci do Barcelony. Tam jego szanse na życie 
wzrastają z 15 do 90 procent. Tylko czemu tak 
dużo to wszystko kosztuje?

Marek Szymański

[OKIEM RADNEGO]

Zaniepokojony negatyw-
nymi sygnałami postano-
wiłem jako radny woje-

wództwa zgłosić na XXXVIII 
Sesję Sejmiku Województwa 
Warmińsko–Mazurskiego 
interpelację w sprawie skarg 
przedsiębiorców na niekon-
kurencyjne i krzywdzące 
przepisy  Regulaminu nabo-
ru i oceny wniosków o do-
finansowanie projektów Nr 
RPWM.13.01.00-IZ.00-28-001/22 
w trybie nadzwyczajnym w 

ramach Działania 13.1 Wy-
trzymałe MŚP. Podniosłem 
w niej, że potencjalni Benefi-
cjenci funduszy UE wskazują 
na niekonkurencyjne i krzyw-
dzące przepisy Regulamin 
naboru i oceny wniosków o 
dofinansowanie projektów Nr 
RPWM.13.01.00-IZ.00-28-001/22 
w trybie nadzwyczajnym w ra-
mach Działania 13.1 Wytrzy-
małe MŚP, a w szczególności 
dotyczące ilości wniosków 
podlegających ocenie. Prze-
pisy te stanowią, że wnioski 
o pomoc finansową podlegają 
weryfikacji w kolejności złoże-
nia wyłącznie do wyczerpania 
kwoty przewidzianej w we-
zwaniu naboru. O kolejności 
wniosków o dofinansowanie 
decyduje moment złożenia 
wniosku w systemie infor-
matycznym LSI MAKS 2. Za 
moment złożenia wniosku w 
systemie LSI MAKS 2 uważa 
się dzień, godzinę, minutę i 
sekundę wpływu wniosku w 
systemie. 

Należy zaznaczyć, że dodat-
kowa Oś 13 Odporna i zdrowa 
gospodarka przyszłości, w ra-
mach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa 
Warmińsko-Mazurskiego na lata 
2014-2020 (RPO WiM), została 
utworzona w wyniku przekaza-
nia przez Komisję Europejską 
dodatkowych środków z tzw. 
zasobów REACT-EU, z prze-
znaczeniem m.in. na odbudowę 
gospodarki w następstwie kry-
zysu związanego z COVID-19. 
W związku z tym, że ww. środki 
zostały przekazane przez KE 
na końcowym etapie wdrażania 
RPO WiM, priorytetem było 
zorganizowanie naboru w taki 
sposób, ażeby umożliwić jak 
największej ilości przedsię-
biorców szybkie skorzystanie 
ze środków REACT-EU, a tym 
samym zrealizowanie i rozlicze-
nie projektów do końca okresu 
kwalifikowalności obowiązują-
cego w obecnej perspektywie 
finansowej, tj. do 31 grudnia 
2023 r.

Krzywdzący dla przedsiębior-
ców jest fakt, że wnioski wraz z 
załącznikami, które wpłyną do 
Urzędu Marszałkowskiego, a 
nie zostaną poddane weryfika-
cji ze względu na wykorzystanie 
100% dostępnej alokacji w ra-
mach naboru w wyniku wyboru 
projektów do dofinansowania ze 
środków Regionalnego Progra-
mu Operacyjnego Województwa 
Warmińsko-Mazurskiego na lata 
2014-2020 są rejestrowane, nato-
miast nie podlegają weryfikacji 
warunków formalnych i pozo-
stają bez rozpatrzenia. Takie 
przepisy regulaminu ograni-
czają konkurencyjność i pozo-
stawiają wielu przedsiębiorców 
bez możliwości ubiegania się 
o dofinansowanie z Funduszy 
Unii Europejskiej. To kolejny 
konkurs, w którym obowiązują 
te dyskwalifikujące zasady.

Skarżący Przedsiębiorcy przy-
pominają, że z poprzednich tego 
typu naborów wiemy, że wyczer-
panie alokacji następuje nie dłu-
żej niż w ciągu kilku minut od 

otwarcia możliwości składania 
wniosków. Przeciążenia serwe-
ra Urzędu Marszałkowskiego 
powodują, iż mimo sprawnego 
łącza, profesjonalnego sprzętu  
nie da się złożyć wniosku, gdyż 
ilość chętnych, którzy „biją” się 
o miejsce na liście rankingowej 
jest tak duża. Przygotowanie i 
napisanie wniosku jest przedsię-
wzięciem, na które przeznaczyć 
trzeba dużo zarówno czasu jak i 
pieniędzy, dlatego nie do pomy-
ślenia jest, aby przez tak absur-
dalne przepisy regulaminu po-
prawnie przygotowane wnioski w 
ogóle nie zostały poddane ocenie 
warunków formalnych. 

Skarżący Przedsiębiorcy uwa-
żają takie działania i przepisy 
regulaminu za skandaliczne i 
ograniczające dostęp do środ-
ków unijnych. Słusznie twierdzą, 
że kryterium, które decyduje o 
możliwości poddania wniosku 
ocenie nie może być szybkość 
klikania. Możliwość złożenia 
przygotowanego wniosku i jego 
ocena powinny być bezwzględnie 

zagwarantowane dla wszystkich, 
który złożą wnioski we wskaza-
nym terminie, tj. w tym przypad-
ku od 26 do 28 kwietnia 2022 r., 
ponieważ dostęp do środków 
unijnych powinien być równych 
dla wszystkich wnioskodawców.

W odpowiedzi na moją inter-
pelację przedstawiciel Zarzą-
du Województwa uznał skargi 
przedsiębiorców z Wojewódz-
twa Warmińsko-Mazurskiego 
za niezasadne. Odnosząc się 
do kwestii pozostawienia wielu 
przedsiębiorców bez możliwo-
ści ubiegania się o środki, a także 
nakładu czasu i pieniędzy prze-
znaczonych na przygotowanie 
wniosku, zaznaczył, że ubieganie 
się o dotacje z funduszy unijnych 
jest prawem, a nie obowiązkiem 
potencjalnych beneficjentów i 
zawsze wiąże się z ryzykiem, że 
projekt nie otrzyma dofinanso-
wania, pomimo nakładu pracy i 
poniesionych kosztów na przy-
gotowanie dokumentacji apli-
kacyjnej.

Dr Marcin Kazimierczuk

W ostatnim czasie znowu zaczęły do mnie spływać skargi przedsiębiorców na stosowany w Urzędzie Marszałkowskim tak zwany system „olimpijski”,  
który uzależnia możliwość weryfikacji warunków formalnych wniosków o pomoc finansową z funduszy Unii Europejskiej od szybkości wypełnienia aplikacji  
w wersji elektronicznej za pomocą systemu informatycznego.

Radny Województwa 
Warmińsko-Mazurskiego

Skargi przedsiębiorców na krzywdzące zasady rozdziału środków unijnych w Urzędzie Marszałkowskim

O zieleni, 
nie tylko 
na stadninie

Kiedy widzę kolejne zrzutki 
na setki tysięcy czy miliony złotych 
inicjowane przez ludzi chorych 
lub ich najbliższych – trafia 
mnie szlag!

Co takiego musi zawierać 
w sobie lekarstwo, które pomoże 
małemu Jasiowi z Kętrzyna? 

Lekarstwo warte dwa miliony 
(SIC!!!) złotych…?
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www.facebook.com/tramwajnazalewie 

sezon 2022                     
od 30 kwietnia             

Infolinia: tel. 510 96-27-25     
(w godz. 9-18)  

z Tolkmicka (maksymalny pełny  
rozkład możliwy w szczycie sezonu,  

szczegóły danego dnia prosimy   
każdorazowo sprawdzać na stronie) 

08:00      

09:30  

11:00 

12:30 

14:00 

15:30 

17:00 

18:30 

Wycieczka do Fromborka (przez Tolkmicko, zwiedzanie samodzielnie): 70 PLN 
Krynica Tolkmicko Frombork  Tolkmicko Krynica 
„GENERAŁ KUTRZEBA” autokar TOLKO  czas na 

zwiedzanie 
autokar TOLKO   „GENERAŁ KUTRZEBA” 

odejście przyjście odjazd przyjazd odjazd przyjazd odejście przyjście 

10:15 ~10:55 ~11:00 ~11:15 3h00’ 14:15 ~14:30 15:30 ~16:10 

11:45 ~12:25 ~12:30 ~12:45 3h00 15:45 ~16:00 17:00 ~17:40 

z Krynicy (maksymalny pełny  
rozkład możliwy w szczycie sezonu,  

szczegóły danego dnia prosimy  
każdorazowo sprawdzać na stronie) 

08:45 

10:15 

11:45 

13:15 

14:45 

16:15 

17:45 

19:15  

Tramwaje Wodne Zalewu Wiślanego Sp. z o.o. 

Ceny wycieczek jednodniowych (on-line): pasażer z rowerem 

Tolkkmicko—Krynica Morska—Tolkmicko —  50 PLN 

Krynica Morska—Tolkmicko—Krynica Morska — 50 PLN 

Green Velo dwustronny on-line (z rowerem) 80 PLN — 

Green Velo jednostronny on-line (z rowerem) — 40 PLN 

Informacja o cenach biletów jednostronnych       
(dostępne wyłącznie na statku przed rejsem):  

relacja pasażer 
 rower/
zwierzę 

z Tolkmicka 30 PLN 20 PLN 

z Krynicy 30 PLN 20 PLN 

Efekty warsztatów seniorzy 
zaprezentowali następnego 
dnia. W sobotę na scenie 
kętrzyńskiego amfiteatru 

pojawił się także chór Wrzos i 
Melodia. Zwieńczeniem wie-
czoru był koncert Dziani, czyli 
gwiazd muzyki cygańskiej. 

Mimo kapryśnej aury nasi 
mieszkańcy nie zawiedli. Roz-
śpiewani seniorzy pokazali, że 
potrafią doskonale się bawić! 
Można by rzec, że urządzi-
li prawdziwą prywatkę. Były 
wspólny śpiew oraz tańce. 

– Cieszę się, iż kętrzyńscy 
seniorzy są aktywni, działają 
na rzecz lokalnej społeczności 
i chętnie uczestniczą w życiu 
miasta. Prężnie działa Rada 
Seniorów, wiele inicjatyw wy-

chodzi od osób tzw. 60 plus. 
Po raz kolejny z myślą o nich 
przygotowano bogatą ofertę 
atrakcji i wydarzeń – mówi Ry-
szard Niedziółka, burmistrz 
Kętrzyna.  

– To doskonały sposób na 
integrację i zabawę, bo prze-
cież wiek to tylko metryczka, 
na szczęście nigdy nie jest za 
późno – powiedział Maciej 
Wróbel, zastępca burmistrza 
Kętrzyna otwierając imprezę. 
– Jesienią planujemy kolejny 
Bal Seniora, a jeszcze tego 
lata 20 sierpnia prywatkę w 
amfiteatrze z zespołem Hap-
py End. Oferta kulturalnego 
lata jest na tyle zróżnicowa-
na, żeby każdy znalazł coś dla 
siebie – dodał.

Podczas jednego z lipcowych weekendów 
Miastem zawładnęli Seniorzy. Przyczynił się do tego 
niewątpliwie ciekawy repertuar atrakcji. 
W piątkowe popołudnie, 15 lipca, rozpoczęły się 
niezwykłe, dwudniowe, warsztaty pn. „Taniec w kręgu”. 
Uczestniczyli w nich nie tylko Seniorzy z Kętrzyna, 
ale i z sąsiednich miejscowości. 

Seniorzy bawili 
się świetnie
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Dobra kondycja finansów Kętrzyna

Jak mówi burmistrz Nie-
dziółka, wpłynęło na to 
kilka czynników, m.in. rzą-
dowa subwencja uzupeł-

niająca, oszczędności z tytułu 
poręczeń i gwarancji i mniej-
sze wydatki. 

— Ogromne znaczenie ma 
rozsądna polityka w zakre-
sie finansów miasta. Nie tyle 
oszczędna, co racjonalna, bo 
cały czas dopisujemy nowe za-
dania inwestycyjne do budże-
tu, pozyskujemy środki i mamy 
pieniądze na wkład własny — 
mówi Ryszard Niedziółka.

Jak dodaje burmistrz, 
zmniejsza się sukcesywnie 
zadłużenia miasta, które wy-
niesie 34 miliony złotych na 
koniec roku. Gdy kadencję 
kończył Krzysztof Hećman 
wynosiło ono niemal 38 milio-
nów. Celem jest zejście poni-
żej 30 milionów na koniec tej 
kadencji. 

— Czekamy na nową unijną 
perspektywę, która wypadnie 
na przełomie tej i przyszłej 
kadencji samorządu i miasto 
musi być gotowe także finan-
sowo by sięgać po te środki — 
dodaje burmistrz.

Brak spektakularnych 
InweStyCJI?

Radna Helena Szymkiewicz 
podczas sesji zarzuciła burmi-
strzowi brak spektakularnych 
inwestycji. Zarzut ten jest ab-
surdalny chociażby z jednego 
powodu. Nie da się zestawić 

20 lat rządów byłego burmi-
strza z 3 latami obecnego. Do 
tego ta kadencja jest chyba 
najtrudniejszą w dziejach sa-
morządu – pandemia, wojna na 
wschodzie, rekordowa inflacja 
i brak bieżących programów 
unijnych. 

— Dużo jest dezinformacji i 
fake newsów w przestrzeni pu-
blicznej, nie da się ich wszyst-
kich sprostować, bo są to dzia-
łania celowe oponentów, którzy 
chcą wrócić do władzy i to wła-

dzy dla władzy, nie dla miesz-
kańców – mówi burmistrz. - Ja 
przez 2 pierwsze lata tej kaden-
cji musiałem kończyć rozgrze-
bane projekty, na które nikt nie 
zapisał pieniędzy w budżecie. 
Potem ruszyła machina pisa-
nia wniosków i pozyskiwania 
środków i teraz nadchodzi czas 
ich realizacji. Najpierw trzeba 
posiać by móc zbierać plon — 
mówi burmistrz.

Jak wylicza włodarz Kętrzy-
na, samorząd prowadzi obec-

nie 26 projektów na sumę 
ponad 65 milionów. Więk-
szość jest już w realizacji lub 
oczekuje na uruchomienie. 
Pozyskane i oczekiwane dofi-
nansowania to w sumie ponad 
55 milionów, co daje wkład 
własny na poziomie ponad 8 
milionów. To rekord. Zaanga-
żowanie środków własnych to 
obecnie ok 15%. Wcześniej to 
było aż 65%. 

— To jest prawdziwy suk-
ces, realizacja tak dużych i 

kosztownych inwestycji przy 
tak małym obciążeniu budże-
tu miasta, naszych podatków! 
— dodaje Niedziółka. — Duże 
projekty, o które pyta radna 
Szymkiewicz są przed nami, 
bo są w realizacji jest ulica 
Ogrodowa, zagospodarowanie 
terenów wokół jeziorka z lo-
dowiskiem, torem rolkarskim, 
tężniami solankowymi, tara-
sem widokowym, parkiem li-
nowym i restauracją nad wodą, 
a także nowe drogi i bezpłat-
na elektryczna komunikacja 
miejska. Tu potrzebny jest 
czas i konsekwencja — mówi 
włodarz.

MaMy wiele atutów
Burmistrz wierzy, że zmia-

na wizerunkowa Kętrzyna jest 
już widoczna, a będzie jeszcze 
bardziej. 

— Mamy środki na różne 
działania, dodajemy do budżetu 
coraz więcej mniejszych zadań, 
typu podwórka, oświetlenie, 
place zabaw, remonty dróg. Ale 
zmiana potrzebuje czasu, jedna 
kadencja to za mało by zreali-
zować cały mój plan — dodaje 
burmistrz.

Samorząd czeka teraz na 
rozstrzygnięcie dotacji na drogi 
- Wiejska, Pieniężnego, Rynkowa 
i Górna. Aplikuje też o środki na 
dwa kolejne autobusy elektrycz-
ne i przebudowę ulic Jagiełły i 
Batorego. Wszystkie zadania 
muszą zostać wykonane do 2024 
roku. Kolejny projekt moderni-

zujący kętrzyńskie szkoły wszedł 
właśnie w fazę oceny meryto-
rycznej. Jeśli otrzyma dofinanso-
wanie, w każdej szkole powstaną 
nowoczesne pracownie językowe 
i doświadczania świata. Cyfryza-
cja urzędu wchodzi w ostatnią 
fazę i do końca miesiąca uru-
chomiona zostanie aplikacja dla 
mieszkańców. 

— Nasze miasto ma wiele 
autów, które nie są doceniane, a 
wręcz robi się z nich naszą ska-
zę. To, że leżymy z dala od Wiel-
kich Jezior to jest dziś nasz atut. 
Bo skoro położenia nie zmieni-
my, to możemy tak budować na-
szą pozycję, żeby tu dobrze się 
żyło i warto było przyjeżdżać. 
Relatywnie tanie mieszkania 
i działki pod budowę, czyste 
powietrze, tanie przedszkola i 
żłobki, bogata oferta sportowa i 
kulturalna no i wspaniali ludzie. 
Problemem może być praca, ale 
dla chcących pracować oferty są, 
a nowe miejsca pracy będą gdy 
zakończy się budowa fabryki 
Orlenu, obok tej inwestycji będą 
pojawiać się nowe — mówi Ry-
szard Niedziółka.

Jak informuje burmistrz Or-
len powinien rozpocząć prace 
budowlane jesienią tego roku, 
a wartość zadania to ćwierć mi-
liarda złotych. Kętrzyn czeka też 
na środki na budowę obwodnicy, 
która uwolni nowe tereny inwe-
stycyjne. Rząd przekazał ponad 
60 milionów złotych, ale według 
nowych szacunków brakuje jesz-
cze 100 milionów.

Podczas sesji Rady Miejskiej w Kętrzynie, która odbyła się 30 czerwca, burmistrz Ryszard Niedziółka otrzymał wotum zaufania i absolutorium za wykonanie  
ubiegłorocznego budżetu. Jak powiedział sytuacja miasta jest coraz lepsza, a ubiegły rok samorząd zakończył aż 10 milionową nadwyżką.

Podpisana w marcu umo-
wa na przebudowę ulicy 
Ogrodowej obejmuje 
wykonanie dokumentacji 

projektowej, uzyskanie decy-
zji o zezwolenia na realizację 
inwestycji drogowej oraz wy-
konanie robót budowlanych.

W ramach zawartej umo-
wy wykonane zostaną roboty 
budowlane wraz z niezbędną 
infrastrukturą towarzyszącą 
na odcinku od skrzyżowania z 
ulicą Chopina do skrzyżowania 
z drogą prowadzącą do miej-
scowości Jurki. Przebudowane 
zostaną skrzyżowania z ulicami 
Linki, Wiejską, Samulowskiego 
i drogi dojazdowej do miejsco-
wości Jurki, oświetlenie w tym 
doświetlenie przejść dla pie-
szych, sieci kanalizacji desz-
czowej, kanalizacji sanitarnej, 
wodociągowej oraz pozostała 
infrastruktura kolidująca z no-
wym układem drogowym. Wy-
konane zostaną nowe zjazdy z 
drogi, chodniki, ciąg pieszo-ro-
werowy i zatoki autobusowe z 
wiatami przystankowymi i bez-
pieczne przejścia dla pieszych 
z azylami.

– Duże projekty są przed nami, ale tu potrzebny jest czas i konsekwencja – mówi burmistrz Niedziółka
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Obecnie dokumentacja pro-
jektowa została złożona do uzy-
skania decyzji o zezwoleniu na 
realizację inwestycji drogowej. 
Rozpoczęcie robót dla powyż-
szego zadania, planowane jest 
niezwłocznie po uzyskaniu 

ostatecznej decyzji zezwalają-
cej na jej realizację ze Starostwa 
Powiatowego w Kętrzynie. 

Na realizację inwestycji 
Gmina Miejska Kętrzyn po-
zyskała środki z pierwszej 
edycji Rządowego Funduszu 

Polski Ład: Program Inwesty-
cji Strategicznych w wysokości   
8 061 912,66 oraz z Rządowego 
Funduszu Inwestycji Lokalnych 
w wysokości 2 000 000 zł. Cał-
kowita wartość inwestycji to                                         
10 494 549,15 zł brutto.

PROJEKT OGRODOWEJ NA UKOŃCZENIU. JESIENIĄ RUSZA BUDOWA
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WYDZIAŁ NAUK
HUMANISTYCZNO-SPOŁECZNYCH

ul. Jagiellońska 59, 10-283 Olsztyn
tel. 89 534 71 53, 519 062 013
email: dziekanat.wnhs@osw.edu.pl

WYDZIAŁ NAUK
O ZDROWIU

ul. Jagiellońska  59, 10-283 Olsztyn
tel. 607 443 757, 534 538 754
email: dziekanat.wnoz@osw.edu.pl

FILIA WYDZIAŁ
ZAMIEJSCOWY W KĘTRZYNIE

ul. Asnyka 10, 11-400 Kętrzyn
tel. 89 752 37 53, 519 062 014
email: dziekanat.fwz@osw.edu.pl

REKRUTACJA

2022/2023

Logistyka
Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna  

STUDIA I i II STOPNIA (LICENCJACKIE i MAGISTERSKIE)

  Administracja publiczna
  Ochrona danych osobowych
  Administracja bezpieczeństwa

STUDIA I i II STOPNIA (LICENCJACKIE i MAGISTERSKIE)

  Finanse i rachunkowość
  Zarządzanie zasobami ludzkimi

STUDIA JEDNOLITE MAGISTERSKIE

  Fizjoterapia w pediatrii
  Fizjoterapia w sporcie i rekreacji
  Fizjoterapia w pulmonologii

STUDIA I STOPNIA (LICENCJACKIE)

  Język angielski w biznesie - translatoryka
  Filologia angielska – studia nauczycielskie

STUDIA I STOPNIA (LICENCJACKIE)

  Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z terapią 
  pedagogiczną – studia nauczycielskie
  Pedagogika resocjalizacyjna z socjoterapią
  Doradztwo zawodowe – studia nauczycielskie 

STUDIA II STOPNIA (MAGISTERSKIE)

  Socjoterapia z profilaktyką uzależnień
  Resocjalizacja z elementami kryminologii
  Terapia pedagogiczna z wczesnych 
   wspomaganiem rozwoju dziecka

STUDIA I STOPNIA (LICENCJACKIE)

  Nutrikosmetyka
  Wellness & Spa

STUDIA II STOPNIA (MAGISTERSKIE)

  Zarządzanie w branży kosmetycznej
  Menedżer produktów kosmetycznych

STUDIA I STOPNIA (LICENCJACKIE)

 Wychowanie fizyczne – studia nauczycielskie 

STUDIA II STOPNIA (MAGISTERSKIE)

  Wychowanie fizyczne – studia nauczycielskie

ADMINISTRACJA

EKONOMIA

PEDAGOGIKA

FILOLOGIA

KOSMETOLOGIA

FIZJOTERAPIA

WYCHOWANIE FIZYCZNE

KIERUNKI W PRZYGOTOWANIU
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osw@osw.edu.pl
+48 (89) 534 71 53

ZARZĄDZANIE

INFORMATYKA

STUDIA I i II STOPNIA (LICENCJACKIE i MAGISTERSKIE)

STUDIA INŻYNIERSKIE
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Dziewczęta z Morąga, Pasłęka i Braniewa, tańczące w Studio Tańca Hipnotic MBP, zaprezentowały się podczas Mistrzostw Europy Hip Hop Formacje, które odbyły się w Macedonii 
Północnej. Tancerki wytańczyły półfinał zajmując 13. miejsce.

Hipnotyzują parkiety krajowe i zagraniczne

                                   MODUŁ I - CODZIENNA POMOC 
                                   OSOBOM POTRZEBUJĄCYM

                                   MODUŁ I - CODZIENNA POMOC 
                                   OSOBOM POTRZEBUJĄCYM

                               MODUŁ II – OPIEKA NA ODLEGŁOŚĆ
                               OPASKA BEZPIECZEŃSTWA

                               MODUŁ II – OPIEKA NA ODLEGŁOŚĆ
                               OPASKA BEZPIECZEŃSTWA

 ZGŁOŚ SIĘ DO PROGRAMU

 KORPUS WSPARCIA SENIORA

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Braniewie zaprasza mieszkańców miasta 

Braniewa w wieku 65+ do udziału w Programie „Korpus Wsparcia Seniorów” 

fnansowanego z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

● Jesteś Seniorem prowadzącym samodzielne gospodarstwo domowe lub

mieszkasz z osobami bliskimi, które nie są w stanie zapewnić

Ci wystarczającego wsparcia? Zadzwoń!

● Chcesz zostać wolontariuszem i pomagać Seniorom? Zadzwoń!

● Seniorze chcesz się czuć bezpiecznie? Jesteś zainteresowany opaską

bezpieczeństwa? Zadzwoń!

● Opaska wyposażona jest m. in. w przycisk SOS, detektor upadku, czujnik

zdjęcia opaski, lokalizator GPS, funkcje umożliwiające komunikowanie się

z centrum obsługi i opiekunami, funkcje monitorujące podstawowe czynności

życiowe (puls i saturacja).

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Braniewie
           poniedziałek - piątek w godzinach  7:00 - 15:00

                                                 ul. Rzemieślnicza 1, 14-500 Braniewo

                                   55 506 53 30                 www.mops.braniewo.pl

                       sekretariat@mops.braniewo.pl65+

Wyjazd turniejowy był 
dla nich nowym do-
świadczeniem. Wcze-
śniej swoje sukcesy 

odnosiły na krajowych parkie-
tach. W kwietniu 2022 r. Hipno-
tic MBP pierwszy raz w historii 
wziął udział w Mistrzostwach 
Polski w Janowie Podlaskim, ry-
walizując z aktualnymi i byłymi 
mistrzami świata. Formacja za-
jęła tam prestiżowe 9. miejsce, 
dzięki czemu otrzymali szansę 
wyjazdu na Mistrzostwa Europy 
do Macedonii jako jeden z pię-
ciu zespołów z Polski.

W maju br. dziewczęta wzię-
ły udział w turnieju ,,BALTIC 
DANCE CUP SZCZECIN 
2022 r.”. W stolicy wojewódz-
twa zachodniopomorskiego 
wytańczyły 1. miejsce. Między 
turniejami taneczny team wystą-
pił m.in.: podczas towarzyskiego 
meczu piłki ręcznej w Morągu. 
Podczas Ogólnopolskich Kon-
frontacji Tanecznych w Elblągu 
zespół zachwycił Elbląg dając 
rewelacyjny występ. Był to ko-
lejny sukces ich działalności. 
Potem przyszedł czas na mi-
strzostwa Europy poprzedzone 
intensywnymi treningami.

— Niecałe pół roku temu, 
kiedy zaczynaliśmy naszą współ-
pracę, nie byłyśmy świadome 
tego, jak daleko wspólnie zaj-

dziemy i ile wspaniałych wspo-
mnień wspólnie stworzymy — 
mówią tancerki z Hipnotic MBP. 
— Każdy wyjazd turniejowy był 
dla nas nowym doświadcze-
niem, kolejną cudowną lekcją. 
Dzisiaj z tego miejsca chciały-
byśmy podziękować osobom, 
bez których nie byłybyśmy tu, 
gdzie jesteśmy. Największe po-
dziękowania należą się naszemu 
trenerowi Piotrowi Beńko, za 
poświęcony czas i serce oddane 
w nasz rozwój. Jesteśmy ogrom-
nie wdzięczne, za szansę, którą 
nam Pan dał i wsparcie, na które 
zawsze mogłyśmy liczyć. Dzię-
kujemy pięknie niezastąpionej 
Pani Jolancie Kaźmierczak za 
stworzenie wspaniałej chore-
ografii, za czas, który nam Pani 
poświęciła i za cudowne lekcje, 
które tak wiele nas nauczyły.

Inf. Hipnotic MBP

wyjazd do Macedonii 
możliwy był dzięki 
pomocy i wsparciu:
1. PKN Orlen
2. Kaczkan Zakład Produkcji Drzewnej
3. Sebastian Schulz
4. Dam-Rob Sp. z o.o.
5. Zakład Drobiarski Lech Drób Sp z o.o.
6. Wipasz Spółka Akcyjna
7. Dave Design Studio Reklamy
8. KODO Emil Kopówka
9. UKS Jedynka KODO

10. TAILOR Hotel Adam Krawczyk
11. Gospodarstwo Rolne Wenecja II
12. Wd-Tech Dariusz Wyszogrodzki
13. Jerzy Szulc
14.  Roboty Drogowe i Ogólnobudowlane 

Marek Gołębiewski

15. P.H. Metal Złom
16. Due s.c.
17. Robert Czerwiński
18. Paged Morąg S.A.
19.  Zachariasz Mirosław  

Gospodarstwo Rolne

20. Wiktorzak Katarzyna
21. ZPUH Chaber Marek Sadowski
22. PPHU Marwood Marcin Miś
23. Jarosław Kutarba
24. Piotr Zbigniew Kanarkowski
25. Taranko-Paziewska Katarzyna

26. Piotr Szramowski
27. Sp 3 w Morągu
28. Sp 2 w Morągu
29.  Niepubliczna Szkoła 

Podstawowa w Jurkach
30. Bożena Szulaga
31.  Braniewsko-Pasłęcki Bank 

Spółdzielczy w Pasłęku
32. Nefryt Salon Masażu
33. Patryk Pszczółkowski
34. Anna Radlińska
35. Edyta Siemaszko
36. Dobry Fryzjer Anna Koźlakiewicz
37. Mejk
38. Sylwia Gniadek
39. Aleksandra Rutkowska
40. Danuta Jędrzejewska
41. Pozaplatane
42. Dorota Rudnicka
43. Rzecz Jasna
44.  Czas na pudełko Catering 

Dietetyczny
45. Maj Fitness Club
46. ZEBRA Morąg
47. Lipka Foto Make up
48. Rydzewski Michał
49. Krzysztof Kawa
50. Joanna Kołtek
51. Elżbieta Rupińska
52. Patryk Pawlak
53. Halina Pasternacka
54. Agnieszka Rajkowska
55. Monika Plebańczyk
56. Walery Ćwirko
57. Elwira Sosnowska
58. oraz wszyscy którzy wsparli nas 
na Zrzutka.pl :-)
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Dziewczęta z Morąga, Pasłęka i Braniewa, tańczące w Studio Tańca Hipnotic MBP, 
zaprezentowały się podczas Mistrzostw Europy Hip Hop Formacje

Program „Korpus Wsparcia Seniorów” skierowany jest   
do osób, które ukończyły 65 lat. O wsparcie mogą zwrócić 
się seniorzy, którzy mają problem z samodzielnym funk-
cjonowaniem ze względu na stan zdrowia, prowadzą sa-
modzielne gospodarstwa domowe lub mieszkają z osobami 
bliskimi, które nie są w stanie zapewnić im wystarczającego 
wsparcia. 

W ramach Korpusu Wsparcia Seniorów realizowane są 
dwa moduły działań. Pierwszy z nich polega na zapewnieniu 
wsparcia społecznego przez pracowników ośrodka pomocy 
społecznej i wolontariuszy, którzy m.in. pomagają w zaku-
pach, w wizytach u lekarza i w załatwianiu podstawowych 
spraw urzędowych. Pomoc obejmuje również dostarczenie 
ciepłych posiłków, produktów żywnościowych oraz paczek 
z podstawowymi artykułami pierwszej potrzeby. W ramach 
tego modułu seniorzy mogą uzyskać wsparcie psychologicz-
ne.

Moduł drugi ma poprawić bezpieczeństwo oraz samo-
dzielne funkcjonowanie osób starszych w miejscu zamiesz-
kania przez tzw. opiekę na odległość. Zapewniają ją „opa-
ski bezpieczeństwa”. Opaski wyposażone są w co najmniej 
dwie wybrane funkcje, np. przycisk bezpieczeństwa – sygnał 
SOS, detektor upadku, czujnik zdjęcia opaski, lokalizator 

MOPS wspiera braniewskich seniorów

GPS, funkcje umożliwiające komunikowanie się z centrum 
obsługi i opiekunami lub funkcje monitorujące podstawo-
we czynności życiowe.

Mając na względzie powyższe apelujemy do Seniorów, 
aby zgłaszali się na ogólnopolską infolinię 22 505 11 11 lub 
bezpośrednio do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Braniewie tel. 55 506 53 30.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 
w Braniewie, w roku 2022 przystąpił 
do programu „Korpus Wsparcia Seniorów” 
finansowanego z Funduszu 
Przeciwdziałania COVID-19.

Program będzie realizowany  
do 31 grudnia 2022 r.
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Malarska opowieść o Kętrzynie To będzie gratka dla pasjonatów fotografii

Organizatorem pleneru 
malarskiego jest Kętrzyń-
skie Centrum Kultury. 

Udział mogą w nim brać rów-
nież mieszkańcy, którzy pod 
okiem gości, fantastycznych 
artystów, mają okazję stworzyć 
swój własny obraz inspirowany 
Kętrzynem. Najlepsze obrazy 
trafią na zaplanowaną wystawę 
poplenerową. Tym samym moż-
na chyba powiedzieć, że Kętrzyn 
stanie się inspiracją dla artystów 
z całego świata.

Plener rozpoczął się w sobo-
tę 23 lipca. Udział w nim bio-
rą studenci oraz profesorowie 
z Wyższej Szkoły Informatyki 
Stosowanej i Zarządzania pod 
auspicjami Polskiej Akademii 
Nauk w Warszawie i Uniwer-
sytetu Lipawskiego na Łotwie. 
Kuratorem pleneru jest Sylwia 
Caban-Wiater. Wydarzenie jest 

ściśle związane z obchodami 
665-lecia  Kętrzyna. Zapewne 
czas twórczej, artystycznej at-
mosfery przełoży się na wyjąt-
kowe dzieła malarskie, które 

zostaną zaprezentowane na 
uroczystej wystawie w Galerii 
RastArt (dokładny termin będzie 
jeszcze podany). Cały plener po-
trwa do 30 lipca. Em

Kętrzyńskie Centrum Kul-
tury do udziału w 22. edycji 
konkursu zaprasza zarówno 

profesjonalnych fotografów, jak 
i amatorów. Malownicze krajo-
brazy oraz fotografia to idealne 
połączenie, by poznać Polskę od 
strony charakteru i ducha two-
rzących ją ziem. Do wygrania 
nagrody pieniężne i rzeczowe. 
W tym roku do udziału w kon-
kursie zaproszeni są miłośnicy 
fotografii przyrodniczej i ma-
cro. Organizatorzy postanowili 
wprowadzić dodatkową katego-
rię „Sekrety lasu”, która ma na 
celu prezentację różnorodności 
przyrodniczej polskich lasów. 
Temat pozostawia szerokie pole 
do interpretacji – od ukazania 
relacji, jaka istnieje między 
człowiekiem, a otaczającą go 
przyrodą, po zaprezentowanie 
najpiękniejszego oblicza natury.

– Uczestnicy konkursu mogą 
nadesłać do 4 zdjęć odpowied-
nio w dwóch kategoriach: „Pej-
zaż Polski” lub „Sekrety lasu”. 
Na fotografie czekamy do 30 
września (liczy się data stem-
pla) – zdradza Justyna Drozd, 
koordynatorka konkursu.

Wydrukowane prace należy 
przesłać pocztą lub dostarczyć 
osobiście do Kętrzyńskiego 
Centrum Kultury na adres 
ul. Wł. Gen. Sikorskiego 24 A, 
11-400 Kętrzyn (z dopiskiem 
na kopercie: „Pejzaż Polski 
2022”). Warunkiem udziału 
w konkursie jest dołączenie 
wypełnionej i podpisanej kar-
ty zgłoszenia.

Honorowy patronat nad wyda-
rzeniem objął marszałek Gu-
staw Marek Brzezin. Patronat 
medialny objęło Radio Olsztyn. 

 em

Każdy może wesprzeć 
zbiórkę dla Jasia. 
Wystarczy wejść na stronę: 
https://www.siepomaga.pl/
mazury-gorywalkajanka. 
Na Facebooku funkcjonuje 
też grupa „Licytacje 
dla Jasia”, na której 
można kupić lub wystawić 
cokolwiek, byle wesprzeć 
dzielnego chłopca.
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Trwa walka małego 
Janka z ciężką chorobą. 
Trzylatek z Kętrzyna 
toczy nierówny bój 
z neuroblastomą. 
Jednak mały wojownik 
ma za sobą sztab ludzi, 
którzy gotowi są 
mu pomóc.

Trwa walka (o) małego Janka

 
Regulamin i karta zgłoszenia 
na stronie Kętrzyńskiego 
Centrum Kultury.

Do końca lipca w Kętrzynie będzie można spotkać młodych artystów, którzy biorą  
udział w I Międzynarodowym Plenerze „Malarska opowieść o Kętrzynie”.

Chwyć za aparat, utrwal malownicze krajobrazy i zdobądź cenne nagrody! – takim 
hasłem zachęcają organizatorzy Ogólnopolskiego Konkursu Fotograficznego  
„Pejzaż Polski” do wzięcia w nim udziału.

Chłopiec choruje na no-
wotwór złośliwy drugie-
go stopnia. Ma zaledwie 
trzy latka,  a już został 

zmuszony do najważniejszej 
walki – walki o życie. Chłopiec 
największą szansę na przeżycie 
dostał w klinice w Barcelonie, ale 
koszt leczenia sięga przeszło 2 
mln złotych. Mimo starań ca-
łej rzeszy osób wpłacających 
na konto Jasia, koniec zbiórki 
wciąż jest odległy. W tych sta-
raniach o środki na leczenie ma 

pomóc Rajd Mazury – Góry. By 
nagłośnić zbiórkę tata i wujek 
chłopca wybrali się właśnie w 
podróż rowerową z Kętrzyna do 
Zakopanego. 

Rodzice i przyjaciele Jasia 
zebrali już blisko 800 tysięcy 
złotych, jednak potrzeba jesz-
cze ponad miliona, by uratować 
życie chłopca. Leczenie w Hisz-
panii daje mu aż 92% szans na 
wyzdrowienie, dlatego tata i oj-
ciec chrzestny trzylatka wybrali 
się na rowerach w podróż przez 

Polskę, by nagłośnić akcję. Im 
więcej osób dowie się o zbiórce 
tym większa szansa na szybkie 
uzbieranie środków.

Rodzice chłopca o jego cho-
robie dowiedzieli się w maju. 
Diagnoza była druzgocąca. 
– Jaś został zdiagnozowany w 
Wojewódzkim Specjalistycz-
nym Szpitalu Dziecięcym   w 
Olsztynie – mówi Dawid Kor-
shenrich. – Trafił do szpitala 
z zajętym szpikiem kostnym i 
licznymi zmianami nowotworo-

wymi na kościach. Obecnie che-
mioterapia została wstrzymana, 
bo Jaś ma słabe wyniki. Wyjazd 
za granicę jest konieczny, gdyż w 
Polsce mamy 15 procent szans 
na pełne wyleczenie dziecka, a 
w klinice w Barcelonie to ponad 
90 proc.

Trwa wyścig z czasem, ale 
wszyscy mobilizują siły do wal-
ki. Ważne, że rodzice Jasia i on 
sam nie są w tej najważniejszej 
dla chłopca walce osamotnieni.
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Gospodarze godnie przyjęli 
zaproszonych gości, a ci 
mieli okazje spotkać się 

z innymi rolnikami i wymienić 
doświadczeniami oraz zapo-
znać z nowinkami zaprezen-
towanymi przez wiodące firmy 
branży rolnej.

Spotkanie w gospodarstwie 
Państwa Pauperowiczów miało 
charakter bardzo merytorycz-
ny. W części konferencyjnej 
zaprezentowali się: Mariusz 
Szyczewski z firmy Bayer, 
Dariusz Fedyniak, Łukasz 

Smolanka. Warmińsko-Mazurskie Dni Pola. 
Tu praktyka rolna spotyka się z naukowym wsparciem

W kalendarzu wydarzeń 
rolniczych, jak co roku, 
nie mogło zabraknąć 
spotkania polowego 
w gospodarstwie 
Państwa Pauperowiczów 
w Nowej Karczmie.

Gmina Górowo Iławeckie – Spotkanie polowe rolników w Nowej Karczmie
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Warmińsko-Mazurskie 
Dni Pola wpisują się w 
wydarzenia towarzyszące 
Krajowym Dniom 
Pola, które w tym roku 
odbywały się pod hasłem 
przewodnim „rolnictwo 
przyszłości”. W powiecie 
bartoszyckim odbyły się 
w Smolance 
(gm. Sępopol). 
Zorganizował je 
bartoszycki odział 
Zespółu Doradców, 
Warmińsko-Mazurskiego 
Ośrodka Doradztwa 
Rolniczego w Olsztynie.

Przybyłych na spotkanie 
rolników z gmin: Barto-
szyce, Górowo Iławeckie, 
Bisztynek, Sępopol, a także 

naukowców, doradców, przed-
stawiciela handlowego firmy 
Wipasz, przedstawicieli KRUS, 
przywitali: dyrektor WMODR 
w Olecku mgr Robert Nowacki, 
kierownik PZDR nr 3 pani Justy-
na Zdolska oraz kierownik ZD 
w Bartoszycach pani Czesława 
Orłowska-Staniszewska. Uczest-
nicy wysłuchali wykładów pani dr 
hab. Marty Damszel z Uniwer-
sytetu Warmińsko-Mazurskiego 
„Kierunki współczesnej ochro-
ny zbóż przed patogenami” i 
mgr Urszuli Reszki „Sieć na 
rzecz innowacji w Rolnictwie i 
na obszarach wiejskich”. Było 
to przyczynkiem do dyskusji o 
nurtujących rolników proble-
mach związanych z technologią 
produkcji roślin. W dalszej części 
spotkania pani Adrianna Gaspe-
rowicz z KRUS przeprowadziła 
szkolenie na temat bezpiecznych 
i higienicznych warunków pra-
cy w gospodarstwach rolnych, 
zakończone konkursem wiedzy 
o bezpiecznej pracy w rolnictwie. 
Zwycięzcy konkursu otrzymali 
nagrody rzeczowe.

rolnicy prezentowali 
poletk

Część praktyczna spotkania 
odbyła się na polach we wsi 
Miedna w gospodarstwie pana 
Marcina Ździebło i w miejsco-
wości Romankowo w gospodar-
stwie pana Rafała Kubickiego. 
Marcin Ździebło w gospodar-
stwie o powierzchni 270 ha 
uprawia zboża: pszenica ozima, 
pszenżyto ozime, kukurydza, 
owies, rzepak ozimy, a także 
ziemniaki i bobik. Gospodarz 
wraz ze swoim doradcą panem 
Szymonem Krysiakiem z ze-
społu doradztwa, którego spe-
cjaliści na co dzień zajmują się 
doradztwem technologicznym 
dla rolników, zademonstrowali 
poletka o powierzchni o oko-
ło 2,8 ha, na której wysiano 
pszenicę ozimą „Spencer”, 
oraz porównawczą pszeni-
cę ozimą „RGT Reform”. 
Rodzinne gospodarstwo w Ro-
mankowie, które pan Rafał Ku-
bicki, prowadzi razem z ojcem 
Romanem, ma powierzchnię 
125 ha. Uprawia się tam głów-
nie pszenicę ozimą, pszenżyto 
ozime, kukurydzę na kiszonkę, 
rzepak ozimy. Znaczną część 
gospodarstwa stanowią łąki 
i pastwiska. Gospodarstwo 
specjalizuje się w hodowli by-
dła mlecznego w ilości ponad 
100 sztuk krów. Uprawa zbóż 
jest przeznaczona na paszę w 
hodowli bydła. Gospodarstwo 
posiada duże ilości obornika, 
wykorzystywane w nawożeniu 
słabszych gleb, co pozwala 
osiągać zadowalające plony. 
Wspólnie z doradcą panią Jo-
anną Szawłowską, gospodarz 
reprezentował poletko o po-
wierzchni 11 ha, na którym 
wysiano pszenżyto „Orinoko”, 
oraz porównawcze odmiany 
„Meloman” i „Probus”. Ana-
lizę ekspercką poletek w obu 
gospodarstwach przeprowa-
dzili i omówili dla zaintereso-
wanych rolników dr hab. Marta 
Damszel z UWM w Olsztynie i 
dr hab. inż. Paweł Bereś prof. 
IOR-PIB.
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eKSpeRCI pRzeKazuJą 
wIedzę, RoLnICy 
dośwIadCzenIe

Dzięki takim spotkaniom na-
wiązuje się współpraca uspraw-
niająca kontakt między nauką a 
praktyką rolniczą, a także zwrot-
ny przekaz wiedzy z praktyki do 
nauki. Podczas demonstracji 
eksperymentalnych poletek 
rolnicy obserwują aktualny 

stan upraw, pod względem po-
datności odmian na choroby i 
szkodniki, a także mogą porów-
nać w warunkach lokalnych, czy 
zbliżonych do występujących w 
ich gospodarstwach potencjał 
plonowania roślin uprawnych, 
rodzaj nawożenia i sposoby 
ochrony roślin, uwzględniając 
obecną, prawidłową techno-
logię produkcji, której zasady 

wpisują się w założenie Eu-
ropejskiego Zielonego Ładu, 
który uwzględnia ogranicze-
nie nadmiernie stosowanych 
środków ochrony roślin. To 
pozwala prawidłowo opraco-
wać technologię produkcji, 
trafnie dobierać odmiany zbóż 
oraz stanowiska do uprawy. 
Wydarzenie odbyło się pod 
patronatem Wiceprezesa Rady 

Ministrów Ministra Rolnictwa 
i Rozwoju Wsi Henryka Kowal-
czyka, wiceministra Aktywów 
Państwowych Andrzeja Śliwki, 
Wojewody Warmińsko-Mazur-
skiego Artura Chojeckiego. 
Partnerem generalnym była 
Krajowa Grupa Spożywcza, a 
partnerem branżowym firma 
Wipasz.  
 Ałła Zarembo

Część praktyczna spotkanie odbyła się na polach we wsi Miedna w gospodarstwie pana Marcina Ździebło i w miejscowości  
Romankowo w gospodarstwie pana Rafała Kubickiego 

Pan Roman Pauperowicz z synem Andrzejem, od lat testuje nowe 
uprawy, wdraża nowe technologie i chętnie dzieli się spostrzeżeniami 
i wnioskami właśnie podczas corocznych spotkań polowych

Maruszczak (Fricke), Mikołaj 
Sadowski (Fliegl), Krzysztof 
Kudaszewicz (ZZRol), Artur 
Michalczyk (KWS) oraz Rafał 
Banasiak, prezes stowarzysze-
nia Klaster Agroport.

W części polowej zaprezen-
towano technologię uprawy 
pszenicy, grochu oraz bobi-
ku. Gospodarstwo Państwa 
Pauperowiczów nieprzypad-
kowo jest miejscem spotkań 
rolników zainteresowanych 
wszystkim, co związane jest 
z roślinami strączkowymi. 

Pan Andrzej sam testuje na 
polach nowe uprawy, wdraża 
nowe technologie i dzieli się 
spostrzeżeniami i wnioskami 
właśnie podczas corocznych 
spotkań polowych.

— Nasze spotkania są znako-
mitą okazją do poszerzenia wie-
dzy teoretycznej i praktycznej w 
dziedzinie roślin strączkowych, 
włącznie z omówieniem stanu 
zasiewów na polach — mówi 
Rafał Banasiak, prezes stowa-
rzyszenia Klaster Agroport.

Mariusz Rolnicki
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Dofinansowanie na nowy sprzęt do modernizacji dróg Konferencja „Polska Strefa Inwestycji”

Dofinansowanie to pozwo-
li na zakup samochodu 
ciężarowego – wywrotki 

oraz koparko-ładowarki, któ-
re posłużą do wykonywania 
prac związanych z moder-
nizacją dróg powiatowych. 
Sprzęt wykorzystywany bę-
dzie przy remontach dróg o 
nawierzchniach gruntowych, 
oraz do renowacji rowów przy-
drożnych, poboczy dróg i na-
prawy przepustów w ciągach 
głównych szlaków komunika-
cyjnych Powiatu Braniewskie-
go. Sprzęt zostanie zakupiony 
do użytkowania przez jednostkę 
organizacyjną Powiatu – Zarząd 
Dróg Powiatowych w Branie-
wie, który posiada odpowiednie 
doświadczenie i kadrę do pro-
wadzenia robót remontowych w 
ciągach dróg. 

W trzeciej edycji naboru 
wniosków o bezzwrotne do-
finansowanie realizowanych 
inwestycji mogły ubiegać się 

gminy, powiaty, związki mię-
dzygminne i związki powiatowo
-gminne, na obszarze których 
funkcjonowały zlikwidowane 
państwowe przedsiębiorstwa 
gospodarki rolnej.

Wartość dofinansowania, o któ-
re można było wnioskować w tej 
edycji wynosiła maksymalnie do 
98 proc. wartości inwestycji.

 Inf. prasowa Starostwa 
Powiatowego w Braniewie

Przybyłych samorządowców 
i przedsiębiorców przywitał 
starosta braniewski Karol 

Motyka, wicestarosta Krzysz-
tof Kowalski, przewodniczący 
Rady Powiatu Braniewskiego 
Łukasz Korneluk oraz prezes 
Zarządu Warmińsko-Mazur-
skiej Specjalnej Strefy Eko-
nomicznej Krzysztof Żo-
chowski.

Polska Strefa Inwestycji (PSI) 
to program wsparcia firm inwe-
stujących w Polsce. Wsparcie to 
polega na zwolnieniu w podatku 
dochodowym firm realizujących 
nowe inwestycje.

W województwie warmińsko- 
-mazurskim wsparcie to może 
wynosi nawet do 70 procent 
wartości inwestycji. Obecnie 
nie ma już ograniczenia teryto-

rialnego, każdy teren może stać 
się terenem inwestycyjnym, na 
którym inwestorowi przysługi-
wać będą ulgi. Zatem inwestycje 
nie muszą być już lokowane na 
terenach wskazanych przez stre-
fy ekonomiczne, teraz to samo-
rządy mogą silniej wpływać na to, 
gdzie inwestycje będą lokowane.

Inf. prasowa Starostwa 
Powiatowego w Braniewie

Premier Mateusz Morawiecki ogłosił wyniki III edycji Programu Inwestycji  
Strategicznych – PGR. 15 lipca w Delegaturze Urzędu Wojewódzkiego w Elblągu  
Starosta Braniewski Karol Motyka odebrał promesę w wysokości 1 176 000 zł.  
Przyznane środki zostaną wykorzystane na realizację zadania pod nazwą  
„Zakup sprzętu niezbędnego do modernizacji infrastruktury drogowej  
Powiatu Braniewskiego”.

W sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Braniewie odbyła się konferencja 
pod tytułem „Polska Strefa Inwestycji – szansa na rozwój przedsiębiorstw i gmin”.
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Opis nieruchomości:
–  nieruchomość zabudowana: budynkiem administracyjno

-biurowym (budynek oświatowy po byłej szkole), budynkiem 
sali gimnastycznej oraz budynkiem łącznika łączącego salę 
gimnastyczną z budynkiem administracyjno-biurowym, położo-
na w strefie peryferyjnej miasta Pieniężna, przy ul. Szkolnej 11, 
obręb 3, obejmującą działkę oznaczoną w ewidencji gruntów  
i budynków nr 137/27 o pow. 0,7761 ha (Bi- inne tereny zabu-
dowane), KW EL1B/00040677/8. Ww. obiekty są w zabudowie 
zwartej.

–  bezpośrednie sąsiedztwo stanowi  niska rozproszona zabu-
dowa mieszkaniowa oraz obiekty zespołu szkolno-przedszkol-
nego,

–  nieruchomość posiada bezpośredni dostęp do drogi publicz-
nej, ul. Szkolnej, 

– kształt nieregularny, ukształtowanie terenu płaskie,
–  teren działki nr 137/27 jest  częściowo ogrodzony (ogrodzenie  

z siatki stalowej),
–  place i chodniki z płytek chodnikowych i trylinki.

Nieruchomość uzbrojona jest w sieć elektroenergetyczną, wo-
dociągową, kanalizacyjną, odgromową. Budynek posiada cen-
tralne ogrzewanie zdalaczynne. Od 2016 r. budynki są nieużyt-
kowane, stanowią pustostany. 

Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania prze-
strzennego:
Nieruchomość, działka nr 137/27 położona jest na obszarze, na 
którym nie obowiązuje żaden miejscowy plan zagospodarowa-
nia przestrzennego, nie znajduje się na obszarze rewitalizacji ani 
w Specjalnej Strefie Rewitalizacji o których mowa w ustawie z 
dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz.U. z 2021 r., poz. 
485), nie jest objęta uproszczonym planem urządzenia lasu lub 
decyzją, o której mowa w art. 19 ust. 3 ustawy z dnia 28 wrze-
śnia 1991 r. o lasach ( t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 672 ze zm).
W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania prze-
strzennego Miasta i Gminy Pieniężno, zatwierdzonego uchwałą  
Nr L/238/10 Rady Miejskiej w Pieniężnie z dnia 15 lipca 2010 r.  
w sprawie uchwalenia „zmiany studium uwarunkowań i kierun-
ków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Pienięż-
no” dla obszaru na którym położona jest działka nr 137/27 
przewiduje się utrzymanie i porządkowanie istniejącego zain-

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O III PRZETARGU  

Zarząd Powiatu Braniewskiego
ogłasza trzeci przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, stanowiącej własność Powiatu Braniewskiego, 

działki 137/27 o pow. 0,7761ha, KW EL1B/00040677/8 położonej w Pieniężnie przy ulicy Szkolnej 11, powiat braniewski, województwo warmińsko-mazurskie. 

I przetarg odbył się 26.11.2021 r., II przetarg odbył się 26.04.2022 r.

Starosta braniewski Karol Motyka odebrał promesę  
z rąk wojewody warmińsko-mazurskiego Artura Chojeckiego

Podczas konferencji przedstawiciele Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej 
przedstawili zasady korzystania ze zwolnień podatkowych w ramach PSI oraz możliwość 
przyciągania nowych inwestycji na teren gmin
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westowania. Dopełnienie funkcji mieszkaniowej w zabudowie 
jednorodzinnej z dopuszczeniem usług łącznie z zabudową 
mieszkaniową lub na odrębnej działce. Na terenie pozostałym 
ograniczenie  procesów inwestycyjnych.
Nieruchomość zabudowa – działka nr 137/27 znajduje się  
w ewidencji obiektów zabytkowych przesłanej w formie wy-
kazu  przez Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Olszty-
nie do Urzędu Miasta i Gminy Pieniężno celem przyjęcia do 
gminnej ewidencji zabytków. Gmina Pieniężno nie ma przyję-
tej ww. nieruchomości do gminnej ewidencji zabytków oraz 
nie prowadzi gminnej ewidencji zabytków.
Cena wywoławcza sprzedawanej nieruchomości wynosi 
1 950 000,00 zł (słownie: jeden milion dziewięćset pięćdzie-
siąt tysięcy złotych).

Na dzień ogłoszenia przetargu  sprzedaż  ww. nieruchomość 
jest zwolniona z podatku VAT, na podstawie  art. 43, ust.1, pkt 
10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku  od towarów  
i usług (t.j. Dz.U.2022, poz. 931 ze zm.).
Sprzedawana nieruchomość nie posiada obciążeń ani nie 
jest przedmiotem zobowiązań.
Nabywca ponosi koszty notarialne i sądowe, których wyso-
kość określi notariusz.
Przetarg może się odbyć, chociażby wpłynęła tylko jedna 
oferta spełniająca warunki określone w ogłoszeniu o przetargu  
i uczestnik zaoferuję cenę wyższą od ceny wywoławczej. 

Termin składania ofert: Oferty pisemne sporządzone  
w języku polskim, należy składać na formularzu ofertowym 

(załącznik 2 regulaminu) w zamkniętej kopercie oznaczonej: 
„Oferta na przetarg pisemny nieograniczony dotyczący sprze-
daży nieruchomości w Pieniężnie przy ul. Szkolnej 11” do dnia  
05 sierpnia 2022 r. do godz. 14.00.

Miejsce składania ofert: 
Starostwo Powiatowe w Braniewie, Plac Józefa Piłsudskiego 2, 
pokój 213 (sekretariat). 

Wadium: 
Uczestnik przetargu zobowiązany jest do wniesienia wadium  
w wysokości 200 000,00 złotych (słownie: dwieście tysięcy 
złotych) nie później niż do dnia 05 sierpnia 2022 r. 
Wadium należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Sta-
rostwa Powiatowego w Braniewie nr 58 8313 0009 0030 0009 
2000 0340 w Braniewsko Pasłęckim Banku Spółdzielczym  
z siedzibą w Pasłęku, Oddział w Braniewie. 

Termin i miejsce części jawnej przetargu: 09 sierpnia 2022 r., 
godzina 12.00, siedziba Starostwa Powiatowego w Braniewie, 
Plac Józefa Piłsudskiego 2, pokój 217, I piętro.

Informacje dodatkowe: Oględzin nieruchomości można doko-
nać po uprzednim skontaktowaniu się z Wydziałem Geodezji 
Kartografii i Nieruchomości  Starostwa Powiatowego w Branie-
wie, ul. Plac Józefa Piłsudskiego 2, tel. 55-6440251. 

Pełna treść ogłoszenia przetargu oraz regulamin przetargu do-
stępny jest na stronach internetowych bip.powiat-braniewo.pl,  
www.powiat-braniewo.pl w serwisie MonitorUrzędowy.pl   
www.monitorurzedowy.pl oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie 
Starostwa Powiatowego w Braniewie, Plac Józefa Piłsudskie-
go 2, 14-500 Braniewo, a ponadto na tablicy ogłoszeń Urzędu 
Miejskiego w Pieniężnie, w okresie 60 dni przed wyznaczonym 
terminem przetargu.

Dodatkowe informacje o przedmiocie i warunkach 
przetargu można uzyskać 

w Starostwie Powiatowym w Braniewie,  
ul. Plac Józefa Piłsudskiego 2, 14-500 Braniewo, pok. 301, 

tel. (55) 644 02 51, (55) 644 02 47.
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Regaty żeglarskie Dwa miliony 
złotych 
na drogi

Strażacy–ochotnicy z dofinansowaniem

Gmina Braniewo 
otrzymała niemal 
2 mln złotych 
z Polskiego Ładu.

www.portalbraniewo.pl

III. edycja Rządowego Pro-
gram Inwestycji Strate-
gicznych była skiero-

wana do gmin i powiatów, w 
których funkcjonowały tzw. 
PGR-y, czyli Państwowe Go-
spodarstwa Rolne. Wyklucze-
nie tych terenów było widocz-
ne gołym okiem. 

Ponad połowa wszystkich 
gmin w Polsce (czyli ponad 
1300 gmin) skorzysta z tej 
edycji Rządowego Programu 
Inwestycji Strategicznych. W 
gronie tym jest także Gmina 
Braniewo, która otrzymała 
niemal 2 mln złotych na mo-
dernizację dróg gminnych. 

To nowe szanse, które prze-
ciwdziałają pustoszeniu tych 
terenów. 

Symboliczny czek odebrał 
sekretarz Gminy Braniewo 
Krzysztof Łabuda.

— Dzięki funduszom zwięk-
szy się mobilności mieszkań-
ców i pozostałych podróżnych, 

zwiększy się także płynności ru-
chu czy chociażby poprawi się 
bezpieczeństwo ruchu drogo-
wego — podkreśla wójt Gminy 
Braniewo Jakub Bornus.

Niebawem przekażemy wię-
cej szczegółów.

Inf. prasowa UG
w Braniewie

Z Programu Priorytetowe-
go „Ogólnopolski pro-
gram finansowania służb 

ratowniczych – 2022. Część 
2 – Dofinansowanie zakupu 
sprzętu i wyposażenia jed-
nostek Ochotniczych Straży 
Pożarnych” – czyli tzw. Mały 
Strażak – wszystkie trzy jed-
nostki OSP z Gminy Bra-
niewo (OSP Gronowo, OSP 
Lipowina i OSP Żelazna 
Góra) otrzymały po 10 tys. 
złotych dofinansowania.

OSP w Gronowie otrzymała 10 
tys. złotych na zadanie pod na-
zwą „Poprawa bezpieczeństwa 

strażaków Ochotniczej Straży 
Pożarnej w Gronowie”.

OSP w Lipowinie otrzymała 
10 tys. złotych na zadanie pod 

nazwą „Doposażenie OSP Li-
powina”.

OSP w Żelaznej Górze otrzy-
mała 10 tys. złotych na zadanie 
pod nazwą „Zakup sprzętu i wy-
posażenia dla jednostki Ochotni-
czej Straży Pożarnej w Żelaznej 
Górze”.

— Gratulujemy prezesom 
oraz druhom za otrzymane 
środki finansowe — mówi 
wójt Gminy Braniewo Jakub 
Bornus. — Niebawem roz-
pocznie się realizacja wspo-
mnianych zadań.

Inf. prasowa UG 
Braniewo

pRogRaM XX. 
JubILeuSzowyCh 
MIędzynaRodowyCh Regat 
ŻegLaRSKICh IM. JaRKa 
RąbaLSKIego.
 
29.07.2022 (piątek) 
10:00-21:00 – przybycie uczestników 
16:00-21:00 – praca Biura Regat, 
rejestracja załóg i jachtów 
20:00-23:00 – biesiada żeglarska 
na przystani z poczęstunkiem i muzyką
 
30.07.2022 (sobota) 
7:30-8:30 – praca Biura Regat 

9:00 – ceremonia otwarcia 
9:30 – odprawa sterników 
ok. 11:00 – start pierwszego wyścigu 
– planowane jest rozegranie 3 wyścigów. 
ok. 16:00 – posiłek regenerujący 
dla zawodników 
18:00-23:00 – impreza końcowa 
na przystani, w trakcie dekoracja 
zwycięzców, biesiada żeglarska 
z poczęstunkiem i muzyką
 
31.07.2022 (niedziela) 
dzień rezerwowy 

Inf. prasowa 
Organizatorów

Sekretarz Gminy Braniewo 
Krzysztof Łabuda odebrał 
od wojewody warmińsko-
-mazurskiego Artura 
Chojeckiego symboliczny czek Fo
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Max Rozkrut, lider 
ukraińskiego zespołu 
Scream Inc., okazał się 
bardzo miłym rozmówcą. 
Dobrze mówi po polsku, 
jest w jednej czwartej 
Polakiem i na każdym 
kroku podkreśla, że jest 
wdzięczny za wsparcie, 
jakiego Ukraińcy od nas 
doświadczają. Okazją do 
naszego spotkania był 
koncert zorganizowany 
przez Kętrzyńskie Centrum 
Kultury, na którym 
pojawili się fani Metalliki 
z całego regionu. Zespół 
Maxa jest chyba jedynym 
coverbandem, grającym 
utwory amerykańskiej 
legendy w towarzystwie 
orkiestry symfonicznej. 
W Kętrzynie Scream Inc. 
zagrali bez orkiestry, 
ale i tak publiczność 
wychodziła z koncertu 
bardzo zadowolona.

Jesteśmy wdzięczni, że nam pomagacie

Jak to się stało, 
że znaleźliście się 
w polsce?
— Wojna zastała nas w Pol-

sce zaraz po powrocie z trasy w 
Niemczech. Byliśmy w Polsce 
21 lutego, a trzy dni później wy-
buchła wojna. Nie było szans, 
żebyśmy wrócili do swojego 
kraju. Mamy ważny kontrakt 
i nie mogliśmy go przerwać. 
Przy okazji w okolicy Działdo-
wa, gdzie obecnie mieszkamy 
zagraliśmy kilka koncertów 
charytatywnych, na których 
zbieraliśmy pieniądze na po-
moc Ukrainie.

obecnie w składzie 
z ukrainy jesteś ty 
i andrei, ale wcześniej 
było was czterech.
— Rok temu mieliśmy pro-

blem w zespole i musieliśmy się 
rozstać z chłopakami. Mieliśmy 
to szczęście, że spotkaliśmy w 
Polsce supermuzyków – Krzyś-
ka i Olka i teraz mamy skład pół 
na pół ukraińsko-polski.

Wspomniałeś, że mieszkacie 
w Polsce, na Mazurach...

— W Działdowie.

Jak was tam przyjmują 
polacy?
— Bardzo dobrze. Tu miesz-

ka kolega mojego ojca, a ja mam 
to szczęście, że najbliżsi są tutaj 
razem ze mną.

to teraz porozmawiajmy 
o zespole. dlaczego 
właśnie Metallica?
— Dlaczego Metallica? Kie-

dy w 2008 roku zaczęliśmy grać, 
byliśmy bardzo młodzi i nie 
mieliśmy jeszcze swoich piose-

nek. Musieliśmy coś grać, żeby 
się zgrywać jako zespół. Ja by-
łem zawsze wielkim fanem i to 
był jedyny zespół, który chcia-
łem grać (śmiech). Na próbach 
ćwiczyliśmy głównie ich utwory, 
ale na naszym pierwszym kon-
cercie zagraliśmy dwie swoje 
piosenki. Reszta była Metalliki. 
Wtedy zobaczyliśmy, że ludzie 
bardzo dobrze to przyjmują.  
I tak zostało.

Jesteście podobno jedynym 
na świecie rekomendowanym 
przez lidera zespołem 
grającym ich utwory?
— Tak, James Hetfield wie 

o nas. Nasz znajomy zna jego 
menagera, miał to szczęście 
spotkać Jamesa i chwilę z nim 
porozmawiać. Hetfield zobaczył 
nasze wideo i nawet zażartował, 
że jest super, ale mamy już nie 
ćwiczyć, bo będziemy lepsi od 
nich (śmiech). Nie mamy żad-
nego dokumentu, menager Ja-
mesa powiedział, że oni takiego 
potwierdzenia nie dają, ale też 
nikomu nie zabraniają. Gdyby 
ktoś nam nie wierzył, mamy pi-
sać i on to potwierdzi (śmiech).

wolicie grać koncerty
rockowe, jak w Kętrzynie
czy z orkiestrą?
— Trudno mi powiedzieć, 

bo lubię grać i tak i tak. Bez 
orkiestry jest więcej emocji, a z 
orkiestrą jest bardziej oficjalnie. 
Lubię muzykę klasyczną, dlate-
go granie z orkiestrą jest też dla 
mnie ważne.

tworzycie jeszcze czasem 
coś swojego czy zostaliście 
przy tych dwóch utworach,  

o których wspomniałeś 
na początku?
— Mamy 6-7 własnych piose-

nek, ale nasz materiał ludzi nie 
interesuje, kiedy gramy Metal-
likę (śmiech).

Mocno się różnią 
od twórczości Metalliki?
— Są zbliżone, ale brzmią 

bardziej nowocześnie.

a twój ulubiony ich utwór?
— Ja lubię wszystko (śmiech).

ok, to trzy utwory.
— Lubię późną Metallikę, z 

czasów płyt „Load” i „Reload”. 
„Czarny album” też. Dziś za-

gramy „No Leaf Clover”, pio-
senkę napisaną specjalnie na 
album symfoniczny – bardzo ją 
lubię. Albo „Bleeding Me” – ko-
lejna z moich ulubionych. No i 
oczywiście „Nothing Else Mat-
ters”.

Część fanów uważa, 
że Metallica skończyła się 
po pierwszej płycie 
(„Kill’em all”), inni uważają, 
że po „Czarnym albumie”. 
Ciebie ani jedno ani drugie 
nie dotyczy.
— Kiedy pierwszy raz usły-

szałem płytę „St. Anger” (z 
roku 2003) przeżyłem szok, 
nie chciałem tego dalej słu-

chać. Ale potem zrozumia-
łem ten album i zaczął mi 
się podobać. Ostatni album 
(„Hardwired… To Self-De-
struct”) jest dobry, lepszy 
niż poprzedni („Death Ma-
gnetic”) i „St. Anger”. Oni 
chyba chcieli brzmieć wtedy 
nowocześnie, ale Metallica to 
zespół, który ma swój własny 
styl i lepiej, żeby grali to co 
ludzie znają i lubią.

waszym marzeniem 
jest…?
— Spotkanie z Metalliką 

(śmiech). Marzy nam się, żeby 
przyszli na nasz koncert, najle-
piej z orkiestrą.

Nasz rozmówca podczas koncertu był zadowolony z reakcji publiczności

ale gracie tylko w europie?
— Tak, ale mamy już pro-

motorów, którzy planują nasze 
koncerty w Ameryce, w Abu 
Dhabi (stolica Zjednoczo-
nych Emiratów Arabskich) i 
może wkrótce będzie okazja 
się spotkać z chłopakami 
(śmiech). 

Kiedy już się to wszystko 
uspokoi, wróci 
do normalności – 
zamierzacie wracać 
do domu?
— Chciałbym wrócić. Nieste-

ty na razie nie mógłbym wyjeż-
dżać grać, zgodnie z kontrak-
tem. Robimy to, co możemy, 
żeby pomóc Ukrainie. Gramy i 
wysyłamy pieniądze z koncer-
tów, by wesprzeć naszych żoł-
nierzy. Nie jestem przeszkolony 
w walce, lepiej jak będę grał i 
w ten sposób ich wspierał, 
niż siedział tam w domu. Jeśli 
przyjdzie taki moment, kiedy 
wszyscy nasi mężczyźni będą 
musieli wracać i walczyć, wtedy 
i ja wrócę.

to chore, że w środku 
europy, w XXI wieku 
dzieją się takie rzeczy…
— Jesteśmy wam wdzięczni, 

że nam pomagacie. Polska jest 
numerem jeden w niesieniu 
pomocy, za co bardzo dzięku-
jemy.

wiem, że nagraliście płytę 
z utworami Metalliki…
— Tak, zrobiliśmy swój wa-

riant koncertu symfonicznego. 
Znalazły się tam między innymi 
piosenki, których Metallica ni-
gdy nie grała z orkiestrą – dwie 
części „Unforgiven” i „Turn 
The Page”.

Można ją znaleźć 
w Internecie?
— Jest dostępna na platfor-

mach Spotify, YouTube i iTu-
nes.

wasze plany?
— Największym planem jest 

zakończenie wojny. Jako zespół 
cały czas gramy koncerty sym-
foniczne w Europie (Grecja, 
Portugalia), a w październiku 
mamy zaplanowaną kolejną 
trasę w Niemczech.

Chciałbyś pożegnać 
się jakoś z naszymi 
czytelnikami?
— Chciałbym jeszcze raz 

podziękować za pomoc nam, 
Ukraińcom. Na każdym kro-
ku spotykam się z ciepłym 
przyjęciem i zrozumieniem. 
Jestem dumny, że mój dzia-
dek był Polakiem. Jestem w 25 
procentach Polakiem i Polska 
to także mój kraj. Dziękujemy 
też wszystkim, którzy nas słu-
chają i chodzą na nasze kon-
certy.

rozmawiał 
Marek Szymański
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Gmina Lelkowo 
pozyskała 2 mln złotych 
na wymianę instalacji 
elektrycznej, modernizację 
oraz bieżącą konserwację 
budynku wielorodzinnego 
w Dębowcu, zwanego 
domem starców.

Rywalizowali o puchar wójta
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P ieniądze pochodzą z Rzą-
dowego Funduszu Polski 
Ład: Program Inwestycji 
Strategicznych Edycja 

trzecia – PGR.
— Dotrzymałem słowa dane-

go mieszkającym tam osobom, 
że tragiczny stan tego budynku 
ulegnie poprawie i to wkrótce 
— mówi Łukasz Skrzeszewski, 
wójt Gminy Lelkowo. — Po 
ponad trzech latach intensyw-
nych starań uda się to. Dzię-
kuję moim współpracownikom 
za przygotowanie niezbędnej 
dokumentacji, szczególnie 
kierownik Referatu Rozwo-
ju Gospodarczego i radnym 
Rady Gminy.

doM StaRCów z hIStoRIą
Budynek mieszkalny w Dę-

bowcu – z przeznaczeniem na 
dom starców (niem. altershe-
im) – został wzniesiony ok. 
1910 r. Tradycja wznoszenia 
przez Kościół przytułków 
dla osób starszych, chorych, 
samotnych sięga średnio-
wiecza, gdy przy kościołach 
parafialnych wznoszono tego 
typu obiekty zwane wówczas 
szpitalami i utrzymywano z 
nadanych im uposażeń. Zwy-
czaj ten przetrwał do XX w. 
Obiekty te założone były ro-
́wnież w pobliżu kościoła, na 
działce będącej własnością pa-
rafii i podlegały opiece kościo-
ła. Po założeniu parafii w1946 
r. budynek pełnił funkcję 

plebani. Po wybudowaniu 
nowej plebani, budynek zo-
stał przejęty przez gminę, 
która przeznaczyła obiekt na 
mieszkania komunalne.

dLa dobRa MIeSzKańCów
Obecnie budynek ten także 

nazywany jest „domem star-
ców”, bowiem w 90 proc. za-
mieszkiwany jest przez  byłych 
pracowników państwowych 
gospodarstw rolnych. Są to 

Dom, któremu należy się remont

osoby starsze, schorowane, 
niepełnosprawne, korzysta-
jące w dużej mierze z pomo-
cy gminnego ośrodka pomo-
cy społecznej.

Stan techniczny obiektu nie 
jest najlepszy.

— Dlatego na początek ko-
nieczna jest naprawa dachu, 
kominów, wymiana zewnętrz-
nej stolarki okiennej i drzwio-
wej, odnowienie elewacji, w 
tym odtworzenie gzymsów — 
mówi wójt Skrzeszewski. — 
Niezbędna jest także wymiana 
całej instalacji elektrycznej.

Zakres szczegółowych prac 
określony zostanie w doku-
mentacji projektowej. Wyko-
nanie remontu przyczyni się 
z jednej strony do zachowania 
zabytkowych i historycznych 
walorów obiektu, zaś z dru-
giej strony zwiększy się bez-
pieczeństwo osób w nim za-
mieszkujących.

— Efektem niewymiernym 
planowanego przedsięwzięcia 
będzie poprawa bezpieczeń-
stwa, komfortu życia osób 
starszych, schorowanych, 
które dożyją swoich ostatnich 
lat w godnych warunkach — 
podkreśla Łukasz Skrzeszew-
ski.

Wojciech Andrearczyk

Konieczna jest naprawa dachu, kominów, wymiana zewnętrznej 
stolarki okiennej i drzwiowej oraz odnowienie elewacji

Dom starców w Dębowcu ma 112 lat. 
Budynek wymaga pilnego remontu

Projekt inwestycji przewiduje odtworzenie gzymsów, 
dodających uroku zabytkowemu domowi
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Wspólne zdjęcie zawodników i kibiców

W turnieju piłki nożnej wy-
startowało sześć zespo-
łów. Najlepszą została 

drużyna „Stara Szkoła”.
Najlepszym zawodnikiem 

wybrano Mateusza Bułata, 
najlepszym bramkarzem zo-
stał Artur Milewski, zaś kró-

lem strzelców – Adam Śnie-
gocki.

Organizatorem turnieju był 
LKS Granica Zagaje.

wyniki turnieju:
1. Stara Szkoła

2. Coco Jambo
3. Piele City
4. Szybka Zmiana
5. Wyszkowo Team
6. Bieńkowo

Inf. prasowa UG 
w Lelkowie

Na boisku w Zagajach rozegrano otwarty Turniej o Puchar Wójta Gminy Lelkowo 
Łukasza Skrzeszewskiego.
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Tak się zmienił park na stadninie

Prace związane z sadze-
niem roślin na terenie 
parku trwały od paździer-
nika 2021 r. do końca 

maja 2022 r. Realizowała je 
braniewska firma Ogrodnia.

od tRawnIKów I Runa...
Przez te osiem miesięcy po-

sadzono rośliny runa leśnego 
wkomponowanego w istnie-
jące nasadzenia (w celu za-
chowania bioróżnorodności). 
Spacerując po parku wyraźnie 
widać różnicę pomiędzy traw-
nikami, które będą regularnie 
koszone a obszarami pozasta-
wionymi w formie naturalnej. 
Odtworzono aleję z dębów 
przy głównej drodze oraz 
geometryczne ogrody, które 

pierwotnie znajdowały się w 
okolicy głównego budynku.

— Park zyskał nowe rośliny i 
to w ogromnej liczbie — mówi 
Anna Andrearczyk, archi-
tekt krajobrazu i właścicielka 
Ogrodni. — Samych roślin 
runa jest ponad 18 tysięcy. Ro-
ślin okrywowych – takich jak 
trzmielina i bluszcz – ponad 
6,5 tysiąca. Oprócz tego posa-
dziliśmy mniejsze rośliny do 
wypełnienia parterów ozdob-
nych w ogrodach geometrycz-
nych i te, które docelowo będą 
tworzyły żywopłoty.

...po dRzewa I KRzewy
Ciekawą formą są szpalery 

ze specjalnie formowanych 
grabów, tzw. palmaty. Powsta-

ną z nich formy geometrycz-
ne wydzielające przestrzeń 
ogrodu geometrycznego. 
— Posadziliśmy ponad 270 
drzew liściastych, w tym 160 
to wspomniane już palmaty — 
mówi architekt krajobrazu. — 
Wśród dobranych przez panią 
projektant [projekt wykonywała 
inna firma – przyp. red.] ga-
tunków znajdują się oryginalne 
okazy np. głóg o pstrych liściach 
lub pięknie kwitnące wiosną 
jabłonie ozdobne i magnolie. 
Również wśród krzewów ozdob-
nych (posadzonych w różnych 
miejscach w parku) znajdziemy 
ciekawe okazy, jak choćby jaśmi-
nowiec o biało-zielonych liściach 
czy różne odmiany bzu czarnego.

Marek Szymański

Osobom odwiedzającym park na stadninie w Braniewie w pierwszej kolejności rzuca się w oczy nowa roślinność. Park zmienił swoje oblicze, rozjaśniał i wypiękniał.

Fo
t. 

O
gr

od
ni

a

Niemal w każdym miejscu otaczają nas rośliny, które – gdy się 
rozrosną – będą tworzyć niesamowitą przestrzeń

Wkraczając do parku na stadninie wchodzimy do zupełnie innego miejsca, niż znane nam dotychczas

anna anDrearczyk
architekt krajobrazu,
właścicielka firmy ogrodnia:

Warto spacerując po parku zwrócić uwagę 
na otaczające rośliny. Można przyjść z kocem 
i odpocząć na trawniku, można spacerować alejkami, 
lub odpoczywać na ławkach licznie ustawionych 
na terenie całego parku. Część z ogrodem geometrycznym 
na pewno przypadnie do gustu osobom szukającym 
miejsc do zdjęć plenerowych – stary budynek 
z cegły będzie dla nich dodatkowym, pięknym tłem. 
Cieszymy się, że mogliśmy być częścią tej inwestycji. 
Chociaż powstawała czasami w trudnych warunkach 
pogodowych – zdarzył się i deszcz, i mróz, i śnieżyca. 
Cała ekipa Ogrodni włożyła bardzo dużo pracy 
w posadzenie tych wszystkich roślin. 
Teraz pozostaje jedno: niech rosną!

Nie zabrakło też trawników, ze starannie rozłożoną trawą; będzie można na nich rozłożyć koce 
i oddać się błogiemu spokojowi
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Nie pomógł nawet anonimowy sponsor
Zatoka Braniewo 
bardzo odpowiedzialnie 
przystępuje do realnego 
planowania przyszłości. 
I znacznie szybciej, 
niż to przewidywała, 
gdyż już w trzeciej części 
grudnia 1998 r. 
zawodnicy rozpoczynają 
zajęcia treningowe. 
Drużynie zależy na tym, 
aby pokazać, że wierzy 
w końcowy sukces, 
pomimo kłopotów klubu.

Dziennik trenera. Odcinek 22 (rok 1999)

Ruszyły zapisy na Bieg Hozjusza
4 września 
w Braniewie już 
po raz VII. wystartuje 
Braniewski Bieg Hozjusza. 
Termin zgłoszeń 
mija 1 września.

tym razem uczestnicy 
biegu będą mieli 
do wyboru trzy trasy: 
2,5 km – Hozjusz Sprint
5 km – Hozjusz na Piątkę
10 km – Bieg Główny

Na rozpoczęcie rundy re-
wanżowej sezonu 1998/99 
BKS Zatokę Braniewo 
czeka w Inowrocławiu 

trudny przeciwnik. Tą drużyną 
jest Goplania, z którą jak do tej 
pory nie potrafiliśmy wygrać. 
Nasze obawy okazały się niepo-
trzebne. Mecz kończy się na-
szym zwycięstwem 2:1.

13 marca 1999 r. – mecz 
goplania Inowrocław – 
zatoka 1:2 (0:0)
bramki: Sebastian Cierlicki (54 min.) 
i Andrzej Misarko (77 min.). 
Skład zatoki: Talik – Misarko, 
Górski, C. Brzeski (65’ Gawryś) – 
Cierlicki (87’ Żuralski), Woj. Barnat, 
Boros, Wal. Barnat, Graczyk – Spyra 
(90’ D. Brzeski), Włodarczyk.

pIeRwSzy MeCz, 
pierwsze punkty

Opierając się na relacjach pra-
sowych można stwierdzić, że 
mecz był wyrównany, ale nasi 
zawodnicy wykazali się większą 
skutecznością. Pierwsza bramka 
padła po zespołowej akcji Zatoki, 
przy odrobinie szczęścia, gdyż w 
końcówce tej akcji niefortunna 
interwencja obrońcy z Inowro-
cławia pozwoliła Cierlickiemu 
na celny strzał tuż przy słupku. 
Trzeba wspomnieć, że jeszcze 
przy stanie 0:0 Graczyk trafił w 

Uczestnicy Biegu Hozjusza 
pobiegną ulicami Braniewa 
już 4 wrześniaFo
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słupek a Waldek Barnat z dy-
stansu przymierzył w poprzecz-
kę. Drugi gol dla braniewian 
padł w 77 min. meczu za sprawą 
Andrzeja Misarko, który otrzy-
mał świetne podanie od Jacka 
Gawrysia i pokonał bramkarza 
gospodarzy Łuczaka.

Słowa pochwały należą się ca-
łej drużynie a do wyróżniających 
się zawodników należał Jarosław 
Talik. Zadowoleni ze zdobytych 
punktów w pierwszym meczu 
po zimowej przerwie wracamy 
do Braniewa.

taJeMnICzy daRCzyńCa
20 marca 1999 r. Zatoka ulega 

w Braniewie Okęciu Warszawa 
0:2 (0:0).

Taki wynik meczu był roz-
czarowaniem dla nas i naszych 
kibiców. Chociaż przyznam, że 
ocena naszej nieco słabszej for-
my sportowej miała wyraz w wy-
stawieniu przeze mnie czterech 
obrońców i jednego napastnika. 
Jednak, jak się okazało, to było 
za mało, żeby nie przegrać z 
warszawskim zespołem. Zwy-
cięstwo w Inowrocławiu trochę 
myliło w ocenie naszych możli-
wości. W meczu z Okęciem nie 
zagrał Waldek Barnat, który od-
bywał karę za żółte kartki. Moż-
na powiedzieć, że jego absencja 
miała wpływ na poczynania linii 
środkowej Zatoki.

W przerwie meczu spiker po-
dał informację, że anonimowy 
sponsor przeznaczył kwotę 3 
tys. złotych za zwycięstwo bra-
niewian. Niestety, na niewiele 
się to zdało i premia przeszła 
koło nosa.

Nie można też, jak zwykle, 
odmówić naszym zawodnikom 
ambicji i woli walki. Jednak tym 
razem to nie wystarczyło na 
dobrze dysponowanych w tym 
dniu gości.

zatoka: Talik – C. Brzeski (65’ Gawryś), 
Żuralski, Górski, Misarko – Cierlicki, 
Woj. Barnat, Boros, Graczyk, Spyra (81’ D. 
Brzeski) – Włodarczyk (86’ Ptak).
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27 marca 1999 r. Zatoka bez-
bramkowo remisuje z Arką Gdy-
nia. Opis meczu rozpocznę od 
interesującego fragmentu re-
lacji z zawodów zamieszczonej 
w wybrzeżowej prasie: „W 29 
min. Włodarczyk za jednym za-
machem wkręcił w trawę Tofla 
i Hoppego, który z różnym po-
wodzeniem opiekował się nim 
od początku gry. »Włodek«, który 
najbardziej rzucał się w oczy, do-
środkował spod linii końcowej i 
już wydawało się,  że skaczący 
szczupakiem Spyra musi z kilku 
metrów pokonać Stanika. Tylko 
się wydawało... Bramkarz gdy-
nian jakimś cudem skierował 
futbolówkę na korner”.

Kilka chwil przed przerwą 
miało miejsce wydarzenie, które 
powinno skutkować naszym pro-
wadzeniem. Niestety, ponownie 
po indywidualnej akcji Piotra 
Włodarczyka, ani nie było bram-
ki, ani choćby rzutu karnego, ja-
kiego oczekiwał faulowany nasz 
napastnik. Faul w mojej ocenie 
był, jednak o tym decyduje sę-
dzia. W tym przypadku arbiter 
Szymczyk z Suwałk nie użył 
gwizdka z korzyścią dla Zatoki.

Prawdę mówiąc, ponownie nie 
zagraliśmy na najwyższym po-
ziomie. Obiektywni obserwa-
torzy meczu też twierdzili, że 
spodziewali się po nas więcej, a 
najwyższą ocenę w ich przeko-
naniu powinien otrzymać Jaro-
sław Talik. Dodam od siebie, że 

Arka też nie zachwyciła, a remis 
z Zatoką był jej pierwszą stratą 
punktów w tej rundzie.

Nasza dotychczasowe jesienne 
osiągnięcia to jedno zwycięstwo, 
jeden remis i jedna porażka, co 
dawało w sumie 28 punktów  
i 10. pozycję w tabeli.

zatoka: Talik – C. Brzeski, Górski, 
Misarko – Woj. Barnat, Wal. Barnat, 
Boros, Graczyk, Cierlicki (70’ Furtak) – 
Sypra, Włodarczyk (85’ Nagórko).

Dwa potrzeBne 
zwyCIęStwa

Kolejne dwa mecze przynoszą 
właściwie oczekiwaną liczbą 
punktów. Wygrywamy 5:1 z War-
mią/Stomilem II Olsztyn oraz 
remisujemy 1:1 w Bydgoszczy, 

z zawsze niewygodnym i znaj-
dującym się wyżej w tabeli Che-
mikiem. Zdobyte punkty dają 
chwilę oddechu, ale presja rywali 
walczących z nami o utrzymanie 
jest coraz większa. 32-punktowa 
zdobycz na ten moment nie jest 
złym wynikiem, gdyż przed nami 
jeszcze 12. spotkań ligowych.

Wyjątkowo nie skupię się na 
szczegółach wymienionych za-
wodów. Spieszę się do następ-
nych wydarzeń sportowych, 
które  będą miały wpływ na finał 
mojej pracy w Zatoce.

i Dwie Bolesne 
poRaŻKI

Komfort pracy w klubie jest 
wciąż obciążony wątkiem finan-
sowym, którego skutki mniejsze 
i większe są coraz bardziej wi-
doczne. Sądziłem jednak, że na 
przekór wszystkiemu, najbliższe 
dwa mecze wzmocnią nasze 
zasoby punktowe i pozwolą na 
awans w tabeli.

Pierwsza okazja nadarza się 
już w połowie kwietnia w Bra-
niewie, gdzie gramy mecz z Wi-
grami Suwałki. Niestety, w tym 
dziwnym meczu nie sięgamy 
nawet po jeden punkt. Wigry z 
wyrachowaniem wygrywają 4:3. 
Zaskakujący wszystkich wynik 
wprowadza u niektórych zwąt-
pienie w siłę zespołu. To zły 
znak. Równolegle pojawia się 
nieracjonalna krytyka i deprecjo-
nowanie dotychczasowych osią-
gnięć.

Nie pozostaje nic innego jak 
wygrać kolejny mecz i uspokoić 
nastroje. W ciągu burzliwego 
tygodnia przygotowujemy się 
do meczu z lokalnym rywalem 
Błękitnymi Orneta. Dało się 
wyczuć, że przeciwnik – choć 
ostatni w tabeli i już od daw-
na bez szans na utrzymanie – 
zrobi wszystko, aby wypaść w 
tych zawodach jak najlepiej. 24 
kwietnia 1999 r. zawody nazwa-
ne „derbami” kończą się naszą 
porażką 0:1.

Lech Strembski

Propozycja ustawienia „Zatoki” na pierwszy mecz rundy wiosennej wg. „Dziennika Bałtyckiego” z 7.03.1999 r.

Oczywiście odbędzie się również bieg 
dla najmłodszych – czyli Mały Hozjusz.
Nowością będzie trasa biegu głównego – 
będą to cztery pętle po 2,5 km 
(w całości ulicami Braniewa). 
Start i meta – w Amfiteatrze Miejskim 
im. Henryka Mrozińskiego w Braniewie.
Wszyscy zawodnicy, którzy ukończą 
bieg, otrzymają pamiątkowe medale. 
Najlepsi zawodnicy i zawodniczki 
otrzymają statuetki oraz nagrody.

patronat medialny: 
Nowiny Północne
i Portal Braniewo.

harmonogram imprezy: 
8:30-11:45 – odbiór pakietów 
startowych (namiot Amfiteatr Miejski)
10:00 – start biegów Małego Hozjusza 
12:00-13:30 – start biegów 
2,5 km, 5 km, 10 km 
15:00 – przewidywany koniec imprezy

zgłoszenia, regulamin, opłaty
Zgłoszenia przyjmowane są 
do 4 września poprzez stronę 
www.time4s.pl 
(tam także REGULAMIN).

organizatorzy: 
Miejski Ośrodek Sportu ZATOKA, 

Stowarzyszenie Sportowe 
Rim Tim TEAM. 

współorganizatorzy: 
Stowarzyszenie Nasze Braniewo NBR 
2006, BLUKS „Maratończyk” przy 
Zespole Szkół Zawodowych w Braniewie, 
9 Braniewska Brygada Kawalerii 
Pancernej, Administracja Budynków 
Komunalnych w Braniewie, Państwowa 
Powiatowa Komenda Policji w Braniewie.


