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Wakacje
w mundurze

Po raz kolejny mieszkańcy naszego regionu mogą w wakacje 
odbyć szkolenie podstawowe i zostać żołnierzami Wojsk Obrony 
Terytorialnej. Szkolenia odbywać się będą w braniewskiej jednostce. 
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Żyjemy w wieku emocji. 
O ile XX wiek był wiekiem 
rozumu, to XXI wiek należy 
właśnie do emocji. Wyni-
ka to z tego, że dzisiaj wie-
my, że emocje są pierwotne 
względem poznania, że bez 
emocji ciężko jest podjąć 
najprostsze nawet decyzje 
i że to właśnie inteligencja 
emocjonalna odpowiada za 
największe życiowe sukcesy, 
w tym szczęśliwość i długo-
trwałość związków, wyższe 
dochody, pozycję społeczną, 
a także ogólne poczucie za-
dowolenia z życia. Rozumem 
się szczycimy. W końcu to 
rozumowi zawdzięczamy 
naukę, a nauce podróże lot-

nicze, elektryczność czy ulu-
biony serial. To dzięki rozu-
mowi wreszcie mamy źródło 
wszelkich współczesnych 
uciech – Internet. Mimo tego 
ten sam rozum stał się zagro-
żeniem samym dla siebie. Do 
roku 1980 ludzie pochłania-
li średnio około 28 tys. słów 
dziennie. Obecnie liczba słów, 
którą przyswajamy każdego 
dnia, wynosi ponad 100 500. 
W każdym miesiącu pochła-
niamy tyle informacji, ile 
nasi dziadkowie czy w wielu 
wypadkach rodzice nie prze-
tworzyli przez całe swoje 
życie. Tymczasem nasz mózg 
nie różni się zbytnio od mó-
zgu naszych plejstoceńskich 
przodków. Współczesny na-
tłok informacji stanowi dla 
mózgu nie lada wyzwanie. 
Oczywiście tak, jak to dyktu-
ją prawa ewolucji, zaadaptu-
je się do tych zmian. Jednak 
nie wiadomo, czy będzie to 
wyglądało tak, jakbyśmy 
tego chcieli.

Na to wszystko nasz rozum 
sam sobie zapracował. I to 
właśnie rozum może sam się 

uratować. Jeśli zacznie rozu-
mieć swoje emocje, panować 
nad nimi, zaprzęgać do bu-
dowania wspólnoty, doskona-
lenia siebie i tolerancji wobec 
wyborów innych. To chwila, 
kiedy warto odrzucić pogar-
dę, nienawiść, agresję. Tylko 
od nas zależy, czy chwili tej 
nie zmarnujemy.

Najpopularniejszą obecnie 
klasyfikację uzewnętrznia-
nia emocji podał Paul Ek-
man. Wyróżnił on 6 stanów: 
radość, smutek, strach, złość, 
obrzydzenie i zaskoczenie. 
Warto zwrócić uwagę, że 
w tej klasyfikacji tylko jedna 
jest emocja pozytywna, pozo-
stałe natomiast są negatywne. 
No bo takie właśnie są nasze 
emocje: Łatwiej jest nam wy-
rażać (w różny sposób) nega-
tywne nastawienie do świata 
i innych ludzi – niż po prostu 
się cieszyć. Może spróbujemy 
to zmienić? Na pewno lektu-
ra majowych «Nowin» w tym 
Państwu pomoże.

Tomasz Miroński
redaktor naczelny 

Z drugiej strony

Wydarzenia ostatnich mie-
sięcy pokazują nam dobit-
nie, że nic nie jest wieczne, 
a szybkie zmiany zwykle są 
szokujące. Zarówno dla nas, 
jak i dla naszych portfeli. Czy 
ktokolwiek z nas jeszcze kil-
ka lat temu spodziewał się, 
że rosyjskie pociski uderzą 
w tak bliski nam Lwów? Czy 
dopuszczaliśmy myśl, że 
cena benzyny może zbliżyć 
się do 8 złotych za litr? Czy 
braliśmy pod uwagę fakt, że 
największe przejście granicz-
ne z Rosją, na którym miały 
być odprawiane tysiące cię-
żarówek będzie świeciło 

pustkami? Nie, niemal nikt 
z nas nie brał pod uwagę ta-
kich wydarzeń.

A czy myśleliśmy o tym, 
żeby definitywnie pożegnać 
się z ogrzewaniem naszych 
mieszkań węglem? Tu od-
powiedź nie jest jednoznacz-
na. Tak, wielu z nas myślało 
o tym, a nawet wdrożyło to 
w życie, zamieniając ogrze-
wanie węglowe na inne formy 
pozyskiwania ciepła. I wy-
znacznikiem nie była cena, 
a ochrona środowiska, czy-
stość, czy wygoda.

Fundacja WWF Polska, 
z którą współpracuję od po-
nad 7 lat, od 2017 roku pro-
wadzi intensywną kampanię 
mówiącą o konieczności 
odejścia od spalania paliw 
kopalnych (warto tu wspo-
mnieć nie tylko o węglu, ale 
także o gazie, który nie jest 
surowcem odnawialnym). 
Głównym argumentem jest 
nie tylko ochrona klimatu 
i zminimalizowanie szkodli-
wych skutków zmian klima-
tycznych. Argumentem była 
(i jest) także cena węgla. 

Krajowy węgiel nigdy nie był 
tani. Zawsze był obciążony 
olbrzymimi kosztami dota-
cji z budżetu państwa (czyli 
naszych kieszeni). Dopłaca-
my i dopłacaliśmy tak do jego 
wydobycia, jak i do spalania, 
dotując elektrownie. Stąd 
nie było przypadkiem, że jak 
grzyby po deszczu zaczęły 
wyrastać w naszym regionie 
firmy sprowadzające znacz-
nie tańszy węgiel z Rosji. 
W I połowie 2021 r. sprowa-
dziliśmy do Polski (nie tylko 
z Rosji) 6,2 mln ton węgla. 
To o 15 proc. więcej niż rok 
wcześniej. Dzisiaj przyszedł 
czas na pożegnanie się z tym 
surowcem. To bolesny fakt 
dla osób utrzymujących się 
z handlu węglem. Ale nie 
możemy mówić o zaskocze-
niu. Bo od spalania węgla 
powinniśmy odejść już daw-
no temu. Domagając się od 
rządu, aby dotacje do jego 
wydobycia i spalania były 
przeznaczone na rozwój od-
nawialnych źródeł energii.

Wojciech Andrearczyk
redakcja@portalbraniewo.pl

Pożegnanie z węglem

Marszałek zmieni szkodliwe uchwały antysmogowe
[OKIEM RADNEGO]

Marszałek Województwa 
odpowiadając na moją 
interpelację z dnia 15 

marca 2022 r., w sprawie za-
przestania prac nad opraco-
wywaniem dotychczasowych 
projektów tak zwanych uchwał 
antysmogowych, o których 
mowa w art. 96 ust. 1 usta-
wy z dnia 27 kwietnia 2001 
r. Prawo ochrony środowiska 
(Dz.U. z 2021 r. poz. 1973, 
ze zm.), poinformował, że 
Zarząd Województwa jako 
organ wykonawczy samorzą-
du stale pracuje nad wieloma 

ważnymi dla regionu zagad-
nieniami. Zaznaczył jedno-
cześnie, że wstępne projekty 
tzw. uchwał antysmogowych, 
dotyczących województwa 
warmińsko-mazurskiego, są 
na etapie roboczym i będą 
podlegały modyfikacjom po-
konsultacyjnym, w celu do-
stosowania ich zapisów do 
panujących warunków geo-
politycznych, społecznych 
i gospodarczych, tak aby były 
zgodne z możliwościami fi-
nansowymi mieszkańców 
województwa, nie pogłębiały 
zjawiska ubóstwa energe-
tycznego oraz nie obniżały 
poziomu życia mieszkańców 
Warmii i Mazur, przy jedno-
czesnym osiągnięciu zakłada-
nych efektów ekologicznych.

Taka wstępna odpowiedź 
Marszałka Województwa 
wychodzi naprzeciw oczeki-
waniom zdecydowanej więk-
szości mieszkańców regionu 
Warmii, Mazur i Powiśla. Pier-
wotnie sejmikowa większość 
z koalicji PO-PSL chciała 
wprowadzić przepisy stano-
wiące obowiązek opalania tyl-

ko gazem naszych mieszkań 
i domów. Jednocześnie wpro-
wadzić one miały ograniczenia 
i zakazy w zakresie instalacji, 
w których używane są mię-
dzy innymi węgiel i drewno. 
Sprawiłoby to, że wiele osób 
nie byłoby na to zwyczajnie 
stać. W tym przypadku należy 
zwrócić szczególną uwagę na 
osoby narażone na ubóstwo 
energetyczne, pozyskujące 
opał we własnym zakresie po-
przez np. samodzielne groma-
dzenie drewna i odpowiednie 
jego sezonowanie. Pamiętać 
należy również, że gaz to na-
rzędzie w rękach Federacji 
Rosyjskiej, która jest agreso-
rem na Ukrainie

Analizując dane Głównego 
Inspektoratu Ochrony Śro-
dowiska dotyczące jakości po-
wietrza na terenie wojewódz-
twa warmińsko-mazurskiego 
można stwierdzić, że jest to 
jedno z najmniej zanieczysz-
czonych województw na tere-
nie Polski. Jednocześnie jest 
ono w czołówce najbardziej 
zalesionych województw. Dla-
tego też, jako Państwa radny 

wojewódzki, zgłosiłem na 
XXXVI Sesję Sejmiku Woje-
wództwa Warmińsko–Mazur-
skiego interpelację w sprawie 
zaprzestania prac dotyczących 
opracowywania dotychcza-
sowych projektów uchwał, 
o których mowa w art. 96 
ust. 1 ustawy Prawo ochrony 
środowiska, tzw. uchwał anty-
smogowych, biorąc pod uwagę 
bezpieczeństwo energetyczne 
naszych mieszkańców w kon-
tekście agresji Federacji Ro-
syjskiej na Ukrainie.

Marszałek Województwa 
w swojej odpowiedzi na inter-
pelację wspomniał, że w celu 
poznania stanowiska społe-
czeństwa oraz samorządów 
szczebla gminnego i powiato-
wego dotyczącego wstępnych 
projektów ww. uchwał, w ter-
minie od 22 grudnia 2021 r. 
do 21 stycznia 2022 r. prze-
prowadzono konsultacje spo-
łeczne oraz poddano przed-
miotowe wstępne projekty 
uchwał opiniowaniu przez 
właściwe organy. Po analizie 
i weryfikacji uwag i wniosków 
z konsultacji i opiniowania, 

uwzględnieniu ich zasadno-
ści, a także mając na uwadze 
rosnące ceny nośników energii 
i aktualną niekorzystną sytu-
ację międzynarodową spowo-
dowaną zbrojną agresją Fede-
racji Rosyjskiej w Ukrainie, 
zostaną podjęte przez Zarząd 
Województwa decyzje odno-
śnie ostatecznego kształtu 
tzw. uchwał antysmogowych.

Przypomnieć należy, że 
w trakcie wspomnianych kon-
sultacji społecznych wpłynęło 
kilkaset negatywnych opinii 
kwestionujących zasadność 
uchwalania przez Sejmik 
Województwa Warmińsko-Ma-
zurskiego przedmiotowych 
uchwał. Zgodnie z ust. 1 art. 
96 ustawy z dnia 27 kwietnia 
2001 r. Prawo ochrony środo-
wiska (Dz.U. z 2021 r. poz. 
1973) Sejmik województwa 
może, w drodze uchwały, 
w celu zapobieżenia negatyw-
nemu oddziaływaniu na zdro-
wie ludzi lub na środowisko, 
wprowadzić ograniczenia lub 
zakazy w zakresie eksploatacji 
instalacji, w których nastę-
puje spalanie paliw. Podkre-

ślić należy w tym miejscu, że 
nie ma żadnego ustawowego 
obowiązku uchwalenia przez 
Sejmik Województwa Warmiń-
sko-Mazurskiego tak rygory-
stycznych w swych przepisach 
aktów prawa miejscowego po-
tocznie zwanych uchwałami 
antysmogowymi składającymi 
się z :

• projektu uchwały 
Sejmiku Województwa War-
mińsko-Mazurskiego w spra-
wie wprowadzenia na obsza-
rach miast w województwie 
warmińsko-mazurskim ogra-
niczeń i zakazów w zakresie 
eksploatacji instalacji, w któ-
rych następuje spalanie paliw;

• projektu uchwały 
Sejmiku Województwa War-
mińsko-Mazurskiego w spra-
wie wprowadzenia na terenach 
poza obszarami miast w woje-
wództwie warmińsko-mazur-
skim, ograniczeń i zakazów 
w zakresie eksploatacji in-
stalacji, w których następuje 
spalanie paliw.

Dr Marcin Kazimierczuk
Radny Województwa 

Warmińsko-Mazurskiego

Jest nadzieja na poprawę szkodliwych uchwał antysmogowych. Pierwotnie koalicja PO-PSL w Sejmiku chciała wprowadzić przymus dla mieszkańców naszego regionu 
będących w zasięgu sieci, by korzystali tylko z gazu jako opału. Na takie projekty uchwał nie było zgody większości mieszkańców Warmii, Mazur i Powiśla.

Dr Marcin Kazimierczuk
Radny Województwa 
Warmińsko-Mazurskiego
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Stowarzyszenie Braniewski 
Instytut Rozwoju otrzymał 
środki finansowe z Kancela-
rii Prezesa Rady Ministrów 
na bezpłatną pomoc oraz 
wsparcie dla naszych gości 
z Ukrainy na realizację zada-
nia publicznego: 

„Wsparcie osób dotkniętych 
kryzysem humanitarnym 
w wyniku rosyjskich działań 
wojennych na Ukrainie”.

Co zapewnia wsparcie?
• naukę języka polskiego dla 

dzieci i dorosłych
• finansowanie niezbędnych 

tłumaczeń
• wsparcie psychologa, 

prawnika, innych specjalistów
•  wsparcie doradcy zawodo-

wego i pomoc w poszuki-
waniu zatrudnienia

• szkolenia zawodowe
Zapraszamy od Poniedziałku 

do Piątku w  godz. 8.00-16.00 
Kontakt tel. 721- 495-445 

oraz 723-441-289
Adres e-mail a.szydlowska@

instytutbraniewo.pl, 
www.instytutbraniewo.pl
Stowarzyszenie Braniewski 

Instytut Rozwoju

Plac Piłsudskiego 5 ( na ry-
neczku)

Шановні 
громадяни України,

маємо для вас фантастичну 
новину. Будь ласка, передай-
те її далі, щоб вона дійшла 
до всіх, хто потребує зараз 
допомоги і підтримки!

Товариство Бранєвський 
Інститут Розвитку отрима-
ло фінансування від Голо-
ви Ради Міністрів Польщі 
для реалізації безкоштовної 
допомоги та підтримки на-

ших українських гостей в 
рамках публічного проекту 
“Підтримка громадян по-
страждалих від  гуманітарного 
кризису в результаті дій 
російських військових на 
терені України”.

Допомога, яку ми можемо 
вам надати:

• вивчення польської мови 
для дітей та дорослих,

•  ф і н а н с у в а н н я 
необхідних перекладів,

• супровід психолога, юри-
ста, інших спеціалістів за 
необхідністю

• підтримка профконсуль-
танта та допомога в пошуках 
роботи

• професійне навчання за 
обраними спеціальностями

Запрошуємо звертатись від 
понеділка до п’ятниці в год. 
8.00-16.00 

Номер тел. 721- 495-445 та 
723-441-289

Електронна пошта e-mail
 a.szydlowska@instytutbra-

niewo.pl, 
www.instytutbraniewo.pl
Товариство Бранєвський 

Інститут Розвитку 
Площа Пілсудського 5 (на-

впроти ринку)
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Remont oczyszczalni w Zagajach Strażackie święto w Głębocku

Zakres prac obejmuje mo-
dernizację bloku biolo-
gicznego oczyszczalni, 

kapitalny remont budynku 
technicznego wraz z jego wy-
posażeniem oraz zagospoda-
rowanie terenu oczyszczalni.

Prace zgodnie z planem 
powinny zakończyć się do 30 
listopada 2022 r.

— Całkowita wartość in-
westycji związanej z moder-
nizacją infrastruktury wod-
no-kanalizacyjnej w gminie 

Lelkowo to prawie 1,6 mln 
złotych, z czego 1,3 mln 
złotych pochodzi z Rządo-
wego Funduszu Inwesty-
cji Lokalnych, a pozostała 
kwota to pieniądze pocho-
dzące z budżetu gminy — 
mówi wójt Gminy Lelko-
wo, Łukasz Skrzeszewski. 
— To początek inwestycji 
w gminne wodociągi, które 
zaplanowaliśmy na najbliż-
sze lata.

Inf. prasowa UG w Lelkowie
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Wójt Gminy Lelkowo Łukasz Skrzeszewski podpisał 
umowę z Adamem Szulczewskim, prezesem AdPoint 
Sp. z o. o na wykonanie inwestycji „Modernizacja 
infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w Gminie Lelkowo 
w systemie zaprojektuj i wybuduj na modernizację 
oczyszczalni ścieków w miejscowości Zagaje”.

W tym roku druhny i druhowie z Ochotniczych Straży Pożarnych z gminy Lelkowo świętowali w Głębocku.

Umowę podpisali: Adam Szulczewski, prezes AdPoint Sp. z o. o. 
(z lewej) i Łukasz Skrzeszewski, wójt Gminy Lelkowo

Mszę św. ku czci św. Flo-
riana – patrona stra-
żaków – odprawił ks. 

druh Paweł Roszyński. Na 
zakończenie padło wile gorą-
cych słów dotyczących ruchu 
pożarniczego od zaproszo-
nych gości – bryg. Ireneusza 
Ścibiorka, komendanta po-
wiatowego Państwowej Straży 
Pożarnej w Braniewie i wój-

ta Gminy Lelkowo Łuka-
sza Skrzeszewskiego.

Po mszy św. odbyła się część 
oficjalna, podczas której Za-
rząd Oddziału Gminnego 
Związku OSP RP w Lelkowie 
wspólnie z wójtem Łukaszem 
Skrzeszewskim uhonorowali 
zasłużonych druhów i wete-
ranów pożarnictwa. Podzię-
kowano także wieloletniemu 

komendantowi gminnemu 
druhowi Januszowi Świdrowi 
za strażacką służbę.

Wójt gminy Lelkowo prze-
kazał strażakom nie tylko ży-
czenia, ale także prezenty. Po-
dziękował za codzienną służbę, 
wsparcie i podejmowane dzia-
łania. Zapewnił także o dalszym 
wspieraniu pożarnictwa w gmi-
nie Lelkowo.

— Choć z różnych powodów 
wielu z was nie może brać czyn-
nego udziału w akcjach ratow-
niczych, jesteście doskonałym 
przykładem odwagi i męstwa 
dla młodszych pokoleń — mówi 
wójt Skrzeszewski. — Pamiętaj-
cie, że jestem zawsze gotowy do 
współpracy. Dziękuję wszystkim 
za waszą wytrwałą służbę.

Inf. prasowa UG w Lelkowie

Gminne obchody Dnia Strażaka były okazją do podziękowania zasłużonym druhom

 Uczestnicy strażackiej uroczystości w Głębocku
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Uroczyście i patriotycznie

Świętowanie rozpoczęto 
mszą św. za Ojczyznę, 
w kościele rz.-kat. pw. 
Najświętszej Maryi Pan-

ny w Lelkowie, z udziałem 
kompanii honorowej 9 Bra-
niewskiej Brygady Kawalerii 
Pancernej, pocztów sztanda-
rowych, mieszkańców i za-
proszonych gości. Mszy św. 
przewodniczył ks. ppor. Artur 
Miziej, wspólnie z ks. ppor. 
rez. Pawłem Roszyńskim.

Po zakończeniu mszy prze-

maszerowano pod kamień 
upamiętniający 100. rocznicę 
odzyskania niepodległości 
przez Polskę w asyście kom-
panii honorowej 9BBKPanc. 
i Orkiestry Wojskowej z El-
bląga. Tam odśpiewano hymn, 
podniesiono flagę RP a niesio-
na przez mieszkańców ponad 
trzydziestometrowa ręcznie 
szyta biało-czerwona flaga 
została podniesiona ku niebu 
przez podnośnik strażacki 
Państwowej Straży Pożarnej 

w asyście Ochotniczych Stra-
ży Pożarnych z terenu gminy.

Następnie odczytano apel 
pamięci, orkiestra zagrała 
pieśni patriotyczne i uda-
no się na plac przed Gmin-
ne Centrum Kultury, gdzie 
czekały stoiska promocyjne 
służb mundurowych oraz 
grochówka przygotowana 
przez Koło Gospodyń Wiej-
skich „Pograniczanki” z Zagaj. 
W Gminnym Centrum Kultu-
ry w Lelkowie rozstrzygnięto 

konkurs plastyczny „Barwy 
Mojej Ojczyzny” oraz odbył się 
koncert pieśni patriotycznych 
w wykonaniu solistki Natalii 
Mularonek.Po koncercie czekał 
bufet kawowy przygotowany 
przez Koło Gospodyń Wiej-
skich „Pograniczanki” z Zagaj 
i „Wyszkowianki” z Wyszkowa.

Wydarzenie dofinansowa-
ne ze środków Krajowego 
Ośrodka Wsparcia Rolnictwa 
w Olsztynie.

Inf. prasowa UG w Lelkowie

W Lelkowie odbyły się uroczystości z okazji Gminnego Święta Flagi i Święta Narodowego Trzeciego Maja.

W Święto Flagi zaangażowali się także najmłodsi mieszkańcy gminy Lelkowo

Trzydziestometrowa flaga została podniesiona na strażackim 
podnośniku
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Piękna uroczystość poświęcona patronowi sępopolskiej szkoły

U czniowie, realizując 
projekt, badali po-
czucie patriotyzmu 
wśród społeczności 

lokalnej, debatowali wraz 
z mieszkańcami i przed-
stawicielami władz samo-
rządowych szukając od-
powiedzi: „Współczesny 
lokalny patriotyzm” — „Jak 
jest?, Jak być powinno?, Co 
możemy zrobić? W efekcie 
wypracowano kilka cieka-
wych pomysłów, m.in. in-
tegrowanie społeczności 
szkolnych poprzez reali-
zację wspólnych przedsię-
wzięć. W związku z tym 
uczniowie z naszej szkoły 
zaproponowali organizację 
gry szkolnej, w czasie Świę-
ta Szkoły, aby ich koledzy 
z Dzietrzychowa i Ponik 
poznali postać Ireny Sen-
dlerowej. I tak też się stało.

Gra pod hasłem „W poszu-
kiwaniu Rycerzy ostatniego 
stulecia” została rozegrana 
tuż przed akademią. Zada-
niem mieszanych zespołów 
było rozwiązanie zadań do-
tyczących życia i działalno-
ści Ireny Sendlerowej. Za 
każde dobrze rozwiązane 
zadanie mogli zdobyć jedną 
kartę postaci. Konkurencje 
wzbudziły wiele zaintere-

sowania i emocji. Ostatnie 
zadanie polegało na odblo-
kowaniu kłódki do ukrytej 
wiadomości. Kluczem była 
wartość obywatelska – od-
waga, która łączy Sendlero-
wą oraz Janusza Korczaka, 
Stefana Wyszyńskiego, Wi-

tolda Pileckiego, Tadeusza 
Mazowieckiego oraz Jerzego 
Popiełuszkę. W odkodowa-
nej wiadomości kryło się 
przesłanie do wszystkich 
zgromadzonych „Wielcy lu-
dzie nie rodzą się wielkimi, 
tylko się nimi stają...”.

Jednak kluczowym pomy-
słem, debaty było wdroże-
nie działań promujących 
osoby zaangażowane na 
rzecz środowiska lokal-
nego. Młodzież wyszła 
z inicjatywą, aby co roku 
przyznawać tytuł „Lokal-

Zespół Szkół w Sępopolu, 10 maja obchodził uroczyście Święto Patrona – Ireny Sendlerowej. Wydarzenie to było dobrym momentem, aby podsumować 
międzyszkolny projekt „Ja i Ojczyzna to jedno” realizowany pod patronatem Burmistrza Sępopola

Ulica Dworcowa w Sępopolu odzyskała blask

Młodzież będzie zapobiegać 
pożarom

Ulica od wielu lat wymagała 
remontu, dlatego władze 
gminy intensywnie zabie-

gały o środki zewnętrze na ten 
cel. Realizacja inwestycji była 
możliwa dzięki pozyskaniu, 
przez Urząd Miejski w Sę-
popolu, środków z Rządowe-
go Funduszu Rozwoju Dróg 
w kwocie 360 382,24 zł oraz 
Rządowego Funduszu Inwe-
stycji Lokalnych w pozostałej 
kwocie 399 366,58 zł. Cała in-
westycja kosztowała 759 748,82 
zł i sfinansowana została w 100 
proc. ze środków zewnętrz-
nych.

Podczas prac zmodernizowa-
no podbudowę oraz nawierzch-
nię jezdni. Ułożono nowe, 
estetyczne chodniki z kostki 
betonowej. Zbudowane zosta-
ły również zatoki parkingowe 
i autobusowe. Wymieniono 
sieć wodociągową oraz wybu-
dowaną zupełnie nową kana-
lizację deszczową. Wykonane 
prace wpłynęły pozytywnie 
na usprawnienie ruchu sa-
mochodowego oraz poprawę 
bezpieczeństwa pieszych. Od 
tej chwili do Miejsca Obsługi 

Rowerzystów wybudowanego 
w ciągu ścieżki rowerowej Gre-
en Velo, a zlokalizowanego na 
sępopolskim dworcu, do które-
go prowadzi ścieżka rowerowa.

Wykonawcą robót budowla-
nych była firma ALTOR  Sp. 
z o.o. z Mińska Mazowieckiego.

Niebawem dzięki środkom 
z programu Polski Ład zosta-
nie przebudowane kolejne 11 
ulic w Sępopolu i 2 Dzietrzy-
chowie, a także dzięki środ-
kom z Rządowego Funduszu 
Rozwoju Dróg oraz Rządo-
wego Funduszu Inwestycji 

Lokalnych — droga w Wia-
trowcu. Zakończone zosta-
ną również prace na drodze 
w Smolance, a na wyłonienie 
wykonawcy czekają kolejne 
odcinki dróg w tej miejsco-
wości.

Tomasz Miroński

Nie do poznania zmieniła się ulica i plac Dworcowy w Sępopolu. Zniknęły stare krawężniki, płyty chodnikowe 
i dziurawa nawierzchnia jezdni. Teraz chodniki są z kostki betonowej, natomiast na jezdni i ścieżkach 
rowerowych ułożony został nowy asfalt, w pełnej 4-warstwowej konstrukcji.

Dominik Macuk i Wikto-
ria Stelmach z Zespołu 
Szkolno-Przedszkolne-

go w Sępopolu to zwycięzcy 
eliminacji gminnych Ogól-
nopolskiego Turnieju Wiedzy 
Pożarniczej „Młodzież Zapo-
biega Pożarom” w Sępopolu. 
Konkurs odbył się 8 kwietnia 
2022 roku w Zespole Szkolno
-Przedszkolnym w Sępopolu, 
a jego organizatorami była 
Komenda Powiatowa Pań-
stwowej Straży Pożarnej oraz 
Urząd Miejski w Sępopolu. 
Patronat nad konkursem ob-
jęła Irena Wołosiuk, burmistrz 
Sępopola. W turnieju uczest-
niczyli uczniowie z Zespo-
łu Szkolno-Przedszkolnego 
w Sępopolu oraz Szkoły Pod-
stawowej w Dzietrzychowie 
w dwóch grupach wiekowych 
tj. gr I (klasy I – IV) i gr II 
(klasy V – VIII). Uczestni-
cy zmagali się z pisemnym 
testem z dziedziny ochrony 
przeciwpożarowej, wykazując 
się dużą znajomością wiedzy, 
która przełożyła się na uzy-

skanie wysokiej punktacji. 
W wyniku rozgrywki finałowej 
kolejność miejsc przedstawia 
się następująco:
Grupa I (kl. I-VI):
1. Dominik Macuk – ZS-P w 
Sępopolu,
2. Dawid Młyński – ZS-P w 
Sępopolu,
3. Oliwia Zaj – ZS-P w 
Sępopolu.

Grupa II – (kl. VII-VIII)
1. Wiktoria Stelmach – ZS-P 
w Sępopolu,
2. Kamil Moczydłowski SP 
Dzietrzychowo,
3. Filip Szadziun – ZS-P w 
Sępopolu.

Zwycięzcy wezmą udział 
w eliminacjach powiato-
wych turnieju, które odbędą 
się w Bartoszycach. Wszy-
scy uczestnicy uhonorowani 
zostali okolicznościowymi 
dyplomami oraz nagrodami 
rzeczowymi, które wręczy-
ła Burmistrz Sępopola Ire-
na Wołosiuk.

Tomasz Miroński

Wszyscy uczestnicy uhonorowani zostali okolicznościowymi 
dyplomami oraz nagrodami rzeczowymi, które wręczyła Burmistrz 
Sępopola Irena Wołosiuk

nego Patrioty”. W związku 
z tym ogłoszono plebiscyt. 
Chętni uczniowie i dorośli 
mogli zgłaszać nominacje 
osób działających na rzecz 
środowiska  loka lnego , 
a następnie przyznawać im 
gwiazdki. Decyzją uczniów 
postanowiono uhonorować 
wszystkich kandydatów: p. 
Mariana Rygielskiego, ks. 
Leszka Śpiewaka, p. Janu-
sza Bandurę, p. Grzegorza 
Borowskiego.  Laureaci 
w czasie części oficjalnej 
uroczystości otrzymali pa-
miątkowe statuetki wręczo-
ne w imieniu p. Burmistrz 
przez Sekretarza Gminy p. 
Beatę Pakułę. Serdecznie 
gratulujemy nagrodzonym. 
Pamiętajcie „To, co najcen-
niejsze każdy ma w sobie. 
W sercu”. (I. Sendlerowa).

Emila Deleżuch
ZS-P w Sępopolu

Ulica od wielu lat wymagała remontu, dlatego władze gminy intensywnie zabiegały o środki zewnę-
trze na ten cel
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Zespół Szkół w Sępopolu, 10 maja obchodził uroczyście Święto Patrona – Ireny Sendlerowej



6 Nowiny Północne
nr 5/2022 (28)

www.nowiny24.net
www.portalbraniewo.plPŁOSKINIA

U twory o tematyce pa-
triotycznej wykonali 
seniorzy śpiewający 
w Zespole Honoratki 

i młodzież z sekcji wokalnej 
działającej przy bibliotece.

Gościnnie z patriotycznym 
montażem słowno-muzycz-
nym wystąpił zespół Patrioci 
z Elbląga.

DołącZ Do Seniorów
— Przypominamy, że 
przy bibliotece działa 
grupa seniorska, która 
nie tylko tworzy zespół 
Honoratki ale spędza razem 

wspólnie czas — mówi 
Marta wychowaniak, 
dyrektorka Biblioteki 
Publicznej Gminy Płoskinia. 
— Spotkania odbywają się 
w poniedziałki o godz. 13:00. 
Zapraszamy wszystkich 
chętnych seniorów na 
spotkania.

oBSerwuj na FaceBooKu
chcesz wiedzieć co dzieje 
się w Bibliotece Publicznej 
Gminy Płoskinia? Zapraszamy 
do odwiedzania fanpage na 
Facebooku: www.facebook.
com/GBPPloskinia

Seniorzy w przepięknym koncercie
3 maja w Bibliotece Publicznej Gminy Płoskinia, w ramach obchodzonych świąt narodowych, odbył się koncert pod nazwą „Niepodległość trudne słowo”.

www.portalbraniewo.pl

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 
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Budżet Obywatelski. Będzie jadłodzielnia

Lodówka zostanie umiej-
scowiona przy Miejskim 
Ośrodku Pomocy Spo-
łecznej, co ułatwi do 

niej dostęp szczególnie jej 
potrzebującym. „To ogrom-
ny krok w kierunku idei »no 
waste« oraz »food sharing« dla 
mieszkańców przy jednocze-
snym wsparciu osób potrze-
bujących” — informuje Urząd 
Miasta w Braniewie.

Projekt zakłada zakup witry-
ny chłodniczej, która zostanie 
postawiona przy MOPS wraz 
z szafą/regałem na produkty, 
które nie wymagają przecho-
wywania w warunkach chłod-
niczych np. makaron, ryż, olej, 
mąka. Ponadto  w  projekcie 
uwzględniony został zakup 
zestawu do  monitoringu 
obejmującego nagrywarkę 
wraz z  kamerą na wypadek 
aktów wandalizmu.

W tym roku nie było ko-
nieczności przeprowadzania 
głosowania nad wyborem 
projektów. Drugi ze złożo-

nych projektów („Zapobie-
ganie bezdomności zwierząt 
poprzez zapewnieniem kotom 
po zabiegu kastracji kilku dni 
rekonwalescencji w odpo-
wiednich warunkach lokalo-

wych z opieką weterynaryjną 
oraz edukacja społeczeństwa 
dotycząca zasad i zalet ka-
stracji, wspomagania kotów 
wolnożyjących oraz tworzenia 
bezpiecznych i estetycznych 

miejsc dokarmiania”) nie 
spełniał bowiem wymogów 
formalnych i nie został skory-
gowany w wyznaczonym ter-
minie.

Inf. prasowa UM Braniewa

W tym roku w ramach budżetu obywatelskiego zrealizowany zostanie projekt „Jadłodzielnia – 
Braniewska Lodówka Społeczna”. Zakłada on stworzenie pierwszej braniewskiej lodówki społecznej 
dostępnej dla wszystkich mieszkańców miasta.

Konkurs fotograficzny

Punkt Informacji Turystycz-
nej Miejskiej Biblioteki 
Publicznej w Braniewie 

zaprasza wszystkich miło-
śników fotografii do udziału 
w trzynastej edycji konkursu 
fotograficznego „Piękno Zie-
mi Braniewskiej”.

Konkurs odbywa się w 
dwóch kategoriach wieko-
wych: do 15 roku życia (włącz-
nie) i powyżej 15 roku życia.

Fotografie należy przesłać/
dostarczyć do 4 czerwca 2022 

r. na adres Punktu Informacji 
Turystycznej MBP w Branie-
wie.
Szczegóły i regulamin 
na stronie internetowej 
informacji Turystycznej (it.
braniewo.pl).
wszelkie informacje o 
konkursie można otrzymać 
pod numerem tel.  55 644 33 
03 lub wysyłając pytania na 
adres e-mail: it_braniewo1@
poczta.onet.pl

Inf. prasowa IT w Braniewie

Jadłodzielnie znajdują się w wielu miastach Polski, do których dołączy obecnie Braniewo

Stypendystki nagrodzone

Podinspektor poszukiwany

Burmistrz Braniewa Tomasz Sielicki wręczył dwóm uczennicom z Braniewa stypendia za wybitne osiągnięcia sportowe.

Burmistrz Braniewa ogłosił nabór na stanowisko podinspektora ds. inwestycji w Urzędzie Miasta Braniewa. Kandydaci na to 
stanowisko mogą składać dokumenty do 30 maja.

Za osiągnięcia sportowe jed-
norazowe stypendia w wyso-
kości 1,5 tys. złotych otrzy-

mały dwie zawodniczki: Natalia 
Nosek i Ewelina Świderska.

Natalia Nosek zajęła 1. miej-
sce w bokserskich Mistrzo-
stwach Polski Młodziczek i 
Młodzików (Jedwabno 2021) 
w kategorii 51 kg.

Ewelina Świderska zdobyła 
1. miejsce w bokserskich Mi-
strzostwach Polski Młodziczek 
i Młodzików (Jedwabno 2021) 
w kategorii 70 kg.

— Podtrzymuję to, co mó-
wiłem w listopadzie ubiegłego 
roku, gdy ogłaszałem rozpoczę-
cie nadawania tych stypendiów: 
szczególnie uzdolnionych na-
leży odpowiednio wspierać — 
mówi burmistrz Braniewa To-
masz Sielicki. — To zasłużona 
nagroda za włożony wysiłek 
i jednocześnie motywacja do 
dalszego rozwoju i osiągania 
kolejnych sukcesów. I właśnie 

tego z całego serca życzę na-
szym utalentowanym młodym 
pięściarkom: rozwijania talen-
tu, wielu sukcesów, osiągnięcia 
zamierzonych celów i – przede 
wszystkim – by wciąż czerpały 

ogromną satysfakcję z uprawia-
nia sportu. Należy podkreślić, 
że te sukcesy i docenienie w 
postaci stypendiów to wielka 
zasługa zawodniczek i rodzi-
ców wspierajacych ich pasję. 

Nie byłoby ich jednak bez 
świetnego trenera, a takim jest 
bez wątpienia Roman Kruszyń-
ski, któremu również należą się 
podziękowania i słowa uznania. 
Brawo!  Inf. prasowa UM Braniewa

Do obowiązków podin-
spektora ds. inwestycji 
będzie należał m.in. ak-

tywny udział w przygotowaniu 
i realizacji inwestycji, monito-
rowanie realizacji inwestycji i 
remontów czy opracowywanie 
planów przedsięwzięć inwe-

stycyjnych, w tym w szcze-
gólności opracowywanie lub 
nadzór nad opracowywaniem 
założeń techniczno-ekono-
micznych przedsięwzięć.

Kandydaci muszą mieć oby-
watelstwo polskie, wykształ-
cenie wyższe techniczne, 

pełną zdolność do czynności 
prawnych oraz korzystania 
z pełni praw publicznych, 
brak skazania prawomocnym 
wyrokiem sądu za umyśl-
ne przestępstwo ścigane z 
oskarżenia publicznego lub 
umyślne przestępstwo skar-

bowe oraz nieposzlakowa-
ną opinię.

Szczegółowe informacje na 
temat naboru znajdują się w 
Biuletynie Informacji Publicz-
nej (bip.braniewo.pl) w dziale 
„Ogłoszenia o naborze”.

Inf. prasowa UM Braniewa
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Braniewskie stypendystki otrzymały jednorazowe stypendia w wysokości 1,5 tys. złotych
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Remonty chodników

Jak pomóc uczniom w kryzysie

Papieskie sadzonki w klasztornym ogrodzie

Trwają prace związane z naprawami uszkodzonych 
chodników w Braniewie. Są one wykonywane wzdłuż 
ulic powiatowych.

W Starostwie Powiatowym w Braniewie odbyła się konferencja pod tytułem „Uczeń w kryzysie – pomoc 
interdyscyplinarna”. Wydarzenie zorganizowane zostało przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Braniewie.

Starosta braniewski Karol Motyka i wicestarosta Mirosław Kudliński uczestniczyli w sadzeniu sadzonek drzew 
pobłogosławionych przez Ojca Świętego Franciszka.

Trwające prace będą wy-
konywane w ciągach ulic: 
Staszica, Plac Strażacki 

i Plac Wolności.
— Większe naprawy wykony-

wane będą w ciągu ul. Armii 
Krajowej oraz ul. Malinowej 
— mówi wicestarosta bra-
niewski Mirosław Kudliński.

Prace remontowe wykonuje 
jednostka powiatu – Zarząd 
Dróg Powiatowych w Bra-
niewie, a finansowe koszty 
remontów i napraw pokryje 
Powiat Braniewski.

Inf. prasowa Starostwa 
Powiatowego w Braniewie

Starosta braniewski Karol 
Motyka i wicestarosta Mi-
rosław Kudliński podpi-

sali porozumienie w sprawie 
przekazania 50 tys. złotych 
na dofinansowanie zakupu 
samochodów służbowych dla 
Komendy Powiatowej Policji 

w Braniewie. Porozumienie 
w imieniu Policji podpisał 
komendant powiatowy Policji 
w Braniewie nadkom. Tade-
usz Telenga.

Inf. prasowa Starostwa 
Powiatowego w Braniewie

Zdemontowano 45-metrowy 
komin znajdujący się na 
terenie siedziby Zarzą-

du Dróg Powiatowych. Stary 
system grzewczy zastąpiła 
nowoczesna kotłownia zasi-
lana gazem.

— Zmiany były możliwe 
dzięki dofinansowaniu in-
westycji pod nazwą „Termo-

modernizacja budynku ZDP 
w Braniewie”, na którą Powiat 
Braniewski otrzymał z Rzą-
dowego Funduszu Inwestycji 
Lokalnych pieniądze w wyso-
kości 2 mln złotych — mówi 
wicestarosta braniewski Miro-
sław Kudliński.

Inf. prasowa Starostwa
 Powiatowego w Braniewie

Celem turnieju było po-
pularyzowanie wśród 
młodzieży szkolnej wie-
dzy o przepisach ruchu 

drogowego, upowszechnianie 
wiedzy motoryzacyjnej oraz 
propagowanie kulturalnego 
i partnerskiego zachowania 
w ruchu drogowym. Szczegól-
nie ważnym elementem była 
popularyzacja zasad udziela-
nia pierwszej pomocy przed-
medycznej.

Zwycięzcy zostali nagro-
dzeni pucharem, a wszyscy 
uczestnicy otrzymali atrak-
cyjne nagrody, które wręczy-
li: wicestarosta braniewski 
Krzysztof Kowalski, kierow-
nik Działu Szkoleń i BRD 
WORD w Elblągu Izabela 
Nowaczyk, sędzia główny 
turnieju asp. sztab. Maciej 
Suchecki i dyrektor ZSZ Jo-
anna Sokół.

Nagrodę indywidualną 
otrzymał Karol Kuszilek z LO 

za najlepszy wynik w testach 
wiedzy w turnieju.

Fundatorem nagród było 
Starostwo Powiatowe w Bra-
niewie i Wojewódzki Ośrodek 
Ruchu Drogowego w Elblą-
gu.

Zwycięzcy Turnieju będą 
reprezentować Powiat Bra-
niewski w finale wojewódzkim 
w Olsztynie.

ZwycięZcy Turnieju
Zwycięzcami eliminacji 
powiatowych turnieju 
została drużyna z Zespołu 
Szkół Zawodowych im. jana 
Liszewskiego w składzie: 
Michał Babik, jakub Gryczon 
i Bartłomiej Leyk. 
Drugie miejsce zdobyła 
drużyna z Liceum 
ogólnokształcącego im. 

Feliksa nowowiejskiego: 
jan Karasek, Karol Kuszilek 
i Michał orłowski.
Trzecie miejsce zajęła 
drużyna z Zespołu Szkół 
Budowlanych: Marceli 
Kowalik, Mateusz 
ogrodowczyk i oskar 
Tomczyk.

orGaniZaTorZy
Organizatorem turnieju 
na etapie powiatowym 
było Starostwo Powiatowe 
w Braniewie przy 
współudziale wojewódzkiego 
ośrodka ruchu Drogowego 
w elblągu, Komendy 
Powiatowej Policji 
w Braniewie, Powiatowego 
centrum Medycznego 
sp. z o. o. w Braniewie 
oraz ośrodka Szkolenia 
Kierowców Pietrzak & nowak 
w Braniewie.

Inf. prasowa Starostwa 
Powiatowego w Braniewie

Drużyna z Gdańskiej najlepsza w turnieju
W Zespole Szkół Zawodowych im. Jana Liszewskiego w Braniewie odbyły się eliminacje powiatowe 
Warmińsko-Mazurskiego Młodzieżowego Turnieju Motoryzacyjnego, w którym uczestniczyły trzyosobowe 
drużyny reprezentujące szkoły ponadpodstawowe z powiatu braniewskiego.

Fo
t. 

St
ar

os
tw

o 
Po

w
ia

to
w

e 
w

 B
ra

ni
ew

ie

Dofinansowanie z Powiatu Braniewskiego będzie dodatkowym 
wsparciem do zakupu nowych aut dla braniewskich policjantów

Jeden z naprawionych chodników – wzdłuż ulicy Malinowej  
w Braniewie
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Dofinansowanie do samochodów

Komin zdemontowany

Uczestnicy eliminacji powiatowych Warmińsko-Mazurskiego Młodzie-
żowego Turnieju Motoryzacyjnego 
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W konferencji uczest-
niczyli wicestarosta 
braniewski Krzysztof 

Kowalski, radna Rady Powia-
tu Braniewskiego Małgorzata 
Wojtas, przedstawiciele szkół 
z powiatu braniewskiego, ku-
ratorzy sądowi, pracownicy 
socjalni, asystenci rodzin oraz 
przedstawiciele rodzin zastęp-
czych.

Celem konferencji było 
przybliżenie możliwości 
pomocy świadczonej przez 

poszczególne instytucje 
w powiecie braniewskim. Za-
proszeni goście podzielili się 
doświadczeniami zdobytymi 
w codziennej pracy, a także 
przedstawili specyfikę pracy 
podejmowanej na rzecz uc-
zniów i ich rodzin.

Konferencja została objęta 
honorowym patronatem Sta-
rosty Braniewskiego.

Inf. prasowa Starostwa 
Powiatowego w Braniewie

Trzy lipy oraz dziewięć 
świerków – to nowa aleja 
drzew papieskich w przy-

klasztornym parku Sióstr Ka-
tarzynek w Braniewie.

Uroczystość rozpoczęła się 
mszą św. w intencji zmarłych 
leśników, odprawioną w ka-
plicy klasztoru zgromadzenia 
Sióstr św. Katarzyny. Następ-
nie leśnicy i goście przeszli 
o ogrodów klasztornych, 
gdzie posadzili sadzonki lipy 
drobnolistnej i świerka pospo-
litego.

Inf. prasowa Starostwa 
Powiatowego w Braniewie

DrZewa SaDZiLi 
wSPóLnie 
Leśnicy, 
SaMorZąDowcy 
i SioSTry 
ZaKonne

Konferencję otworzył wicestarosta Krzysztof Kowalski
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Młodzież zapobiega pożarom

Nagrody wręczył Jakub 
Bornus, wójt Gminy 
Braniewo, jednocześnie 
prezes Zarządu Od-

działu Gminnego ZOSP RP 
w Braniewie wraz z druhem 
Ryszardem Mieczkowskim, 
komendantem Gminnym 
ZOSP RP w Braniewie, który 
pełni także funkcję prezesa 
OSP Lipowina.

Eliminacje odbyły się 
w dwóch grupach wieko-
wych szkół podstawowych. 
I grupa: klasy 1-6, II grupa: 
klasy 7-8. Eliminacje prze-
prowadzono w formie testu 
komputerowego zamknięte-
go z trzema odpowiedziami, 
z 30 pytaniami, w czasie do 
30 minut.

— Serdecznie gratuluję 
wszystkim uczestnikom i do 
zobaczenia za rok! — mówi 
wójt Gminy Braniewo Ja-
kub Bornus.

Inf. prasowa Urzędu 
Gminy w Braniewie

W Szkole Podstawowej im. Wincentego Witosa w Lipowinie, podczas uroczystej zbiórki, odbyło się wręczenie nagród dla najlepszych uczniów, którzy wzięli 
udział w eliminacjach gminnych Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej ,,Młodzież zapobiega pożarom”.

wyniKi
Grupa szkoły podstawowe, klasy 1-6:
1. Patryk Galiński – klasa iiia (Szkoła 
Podstawowa w Lipowinie)
2. roksana rowdo – klasa Vi (Szkoła Filialna 
w Szylenach)
3. Kacper Kalata – klasa Via (Szkoła 
Podstawowa w Lipowinie)
Grupa szkoły podstawowe klasy 7-8:
1. anna Kalata – klasa Viiia (Szkoła 

Podstawowa w Lipowinie)
2. julia Klimkiewicz – klasa Viiia (Szkoła 
Podstawowa w Lipowinie)
3. (z tą samą liczbą punktów i identycznym 
czasem)
julia Kaspruk – klasa Viii (Szkoła Filialna 
w Szylenach)
wiktor Sawicz – klasa Viiia (Szkoła 
Podstawowa w Lipowinie)

Uroczyste wręczenie nagród odbyło się w Szkole Podstawowej w Lipowinie

Nagrody wręczał wójt Gminy Braniewo Jakub Bornus

Młodzi uczestnicy konkursu i ich koleżanki i koledzy
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Wśród piętnastu miejscowości z województwa warmińsko-
mazurskiego znalazła się także Żelazna Góra, która 
zakwalifikowała się do listy rankingowej zadań własnych 
gmin z punktacją i rekomendowaną kwotą pomocy 
finansowej w ramach konkursu „Aktywna Wieś Warmii, 
Mazur i Powiśla” w 2022 roku.

Scena w Żelaznej Górze

W ramach tego konkur-
su w Żelaznej Górze 
zrealizowane zostanie 

zadanie „Kulisy pod chmur-
ką” czyli budowa drewnianej, 
zadaszonej sceny w Żelaznej 
Górze. Kwota otrzymanej do-
tacji wynosi 20 tys. złotych, na-
tomiast całkowity koszt zadania 
to 40 tys. złotych.

W ramach zadania wybudo-
wana zostanie drewniana za-
daszona scena z wyposażeniem 
i szafą pomiarową (elektryka). 
Ten element jest wyrazem 
zaangażowania społeczności 
lokalnej w realizację inicjatyw 
prowadzących do poprawy 
estetyki swojego najbliższe-
go otoczenia.

Niezwykła scena powsta-
nie z inspiracji mieszkańców 
Żelaznej Góry oraz zostanie 

zaprojektowana tak, by w jak 
najlepszy sposób im służyć 
m.in. organizacji imprez kul-
turalno-rekreacyjnych.

Zadanie wpłynie na zwiększe-
nie atrakcyjności miejscowości 
a także wzrost odwiedzają-
cych turystów.

Planowanie tego zadania było 
dla mieszkańców Żelaznej 
Góry wielką przyjemnością – 
z pewnością uda się w prak-
tyce wykorzystać ekologiczne, 
nowoczesne oraz funkcjonal-
ne rozwiązania.

— To dobra wiadomość dla 
naszej gminy, wkrótce szcze-
gółowo poinformujemy o ko-
lejnych krokach — mówi wójt 
Gminy Braniewo Jakub Bor-
nus.

Inf. prasowa Urzędu 
Gminy w Braniewie
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Wakacje w mundurze
Po raz kolejny mieszkańcy naszego regionu mogą w wakacje odbyć szkolenie podstawowe i zostać żołnierzami Wojsk Obrony Terytorialnej. Szkolenia odbywać się będą 
w braniewskiej jednostce WOT przy ul. Aleja Wojska Polskiego.

W 4 Warmińsko-Ma-
zurskiej Brygadzie 
Obrony Ter yto-
rialnej (w skład 

której wchodzi 43 batalion 
lekkiej piechoty w Branie-
wie) ruszą kolejne szkolenia 
w ramach projektu „Wakacje 
z WOT”. Wakacyjna propo-
zycja 16-dniowego szkolenia 
podstawowego skierowana jest 
przede wszystkim do nauczy-
cieli oraz osób młodych, które 
jeszcze kontynuują naukę lub 
studiują. Ale nie tylko – zgło-
sić może się każdy, kto spełnia 
określone warunki.

DLa TycH, co Mają LaTeM 
więcej cZaSu

W czasie roku szkolnego czy 
akademickiego zrealizowanie 
swoich planów wojskowych 
jest trudne, więc wakacje stają 
się alternatywą dla osób, które 
myślą o mundurze. Podobny 
projekt Wojsk Obrony Teryto-
rialnej cieszył się ogromnym 
zainteresowaniem podczas 
ferii zimowych. Z wakacyjne-
go terminu może jednak sko-
rzystać każdy kto chce wstąpić 
w szeregi WOT.

Dotychczasowe „Wakacje 
z WOT” i „Ferie z WOT” 

organizowane w czasie wol-
nym od nauki pokazały, że 
tego typu szkolenia cieszą 
się dużym zainteresowaniem 
wśród uczniów, studentów, 
a także nauczycieli. Młode 
osoby wstępujące do WOT 
mają możliwość rozwijania 
kompetencji, które zdobywa-

ją w szkołach i na uczelniach, 
a przede wszystkim zdobywa-
nia nowych kwalifikacji przy-
datnych na rynku pracy.

ZGłoś Się Do cenTruM LuB 
reKruTera

Co należy zrobić by skorzy-
stać z tej możliwości? Przede 

wszystkim zgłosić się do 
odpowiedniego Wojskowego 
Centrum Rekrutacji i złożyć 
wniosek o powołanie. Można 
również skorzystać z platfor-
my elektronicznej e-PUAP lub 
też skontaktować się z mobil-
nym rekruterem 4W-MBOT. 
Do dyspozycji zaintereso-

wanych jest również infoli-
nia. Pod numerem telefonu   
800-696-077 można uzyskać 
wszelkie odpowiedzi w zakre-
sie służby w WOT, informacje 
uzyskamy również za pomocą 
strony www.rekruterzy.teryto-
rialsi.wp.mil.pl

SZKoLenie i SłużBa 
w Braniewie

Szkolenie to intensyw-
ne ćwiczenia, wymagające 
dobrej kondycji fizycznej, 
zaangażowania i dużej dys-
cypliny. Szkolenie obejmuje 
zajęcia, m.in. z taktyki, to-
pografii, łączności i pierw-
szej pomocy medycznej. 
Priorytetem jest szkolenie 
strzeleckie w tym nauka 
bezpiecznego i efektywne-
go posługiwania się bronią. 
Szesnastodniowe szkolenie 
zwieńczy uroczysta przysięga 
wojskowa, poprzedzona egza-
minem, tzw. pętlą taktyczną. 
Terytorialsi po takim szko-
leniu zasilą szeregi po-
szczególnych batalionów, 
wchodzących w strukturę 
4W-MBOT. Mieszkańcy 
powiatów braniewskiego, 
elbląskiego, bartoszyckiego 
i lidzbarskiego będą służyć 

w 43 batalionie lekkiej pie-
choty w Braniewie.

Inf. prasowa 4W-MBOT

wyMaGania 
jeśli chcesz zostać 
terytorialsem sprawdź 
czy: posiadasz polskie 
obywatelstwo, jesteś 
pełnoletni, jesteś zdrowy 
fizycznie i psychicznie by 
pełnić służbę wojskową, 
jesteś niekarany, nie pełnisz 
innego rodzaju służby 
wojskowej oraz nie posiadasz 
przydziału kryzysowego.
KroK Po KroKu
1. Znajdź właściwe wojskowe 
centrum rekrutacji (wcr).
2. Złóż wniosek o powołanie 
do Terytorialnej Służby 
wojskowej.
3. Dostarcz dokumenty.
4. Przygotuj się do rozmowy 
kwalifikacyjnej.
5. Zadbaj o podniesienie 
swojej sprawności fizycznej.
6. Stań przed komisją – 
rozmowa kwalifikacyjna.
7. Stań przed Komisją 
Lekarską.
8. odbierz powołanie.
9. Zapoznaj się z jednostką.
10. Przygotuj się do 
szkolenia.

Jedenastu żołnierzy Służby Przygotowawczej drugiego 
turnusu w 2022 roku złożyło przysięgę w 9 Braniewskiej 
Brygadzie Kawalerii Pancernej. Uroczystość odbyła się w 
kameralnym gronie w sali tradycji 9 brygady.

Płk Jarosław Kowalski został nowym dowódcą 4 Warmińsko-Mazurskiej Brygady Obrony Terytorialnej. Zastąpił na tym 
stanowisku płk. Mirosława Brysia, który został pełnomocnikiem Ministra Obrony Narodowej do spraw utworzenia 
Centralnego Wojskowego Centrum Rekrutacji.

Kameralna przysięga Był dowódcą braniewskiego batalionu. Teraz dowodzi brygadą

W tym ważnym momen-
cie towarzyszyli im 
przyjaciele i członko-

wie rodzin. W imieniu dowód-
cy 9BBKPanc. aktu zaprzysię-
żenia dokonał szef szkolenia 9 
brygady ppłk Zbigniew Graca.

— Cieszę się, że zdecydo-
waliście się przejść szkolenie 
wojskowe — powiedział do 
nowo zaprzysiężonych żoł-
nierzy ppłk Zbigniew Graca. 
— Mam nadzieję, że umie-
jętności, które tu zdobyliście, 

przydadzą się wam w przy-
szłości. Zapraszam do służby 
w 9BBKPanc.

Uroczysty apel był także 
okazją do wyróżnień i po-
dziękowań. Trzech  żołnie-
rzy za wzorową postawę 
nagrodzono listami gratu-
lacyjnymi dowódcy 9BBK-
Panc.  Po uroczystości – 
zanim żołnierze opuścili 
bramy koszar – był czas na 
pamiątkowe zdjęcia.

Inf. prasowa 9BBKPanc.

Tradycyjne zdjęcie na tle stojących w brygadzie czołgów
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Zastępca dowódcy WOT – 
gen. Maciej Klisz – pod-
czas uroczystego przeka-

zania obowiązków wskazał, że 
przed nowym dowódcą bryga-
dy płk Jarosławem Kowalskim 
stoją dwa zadania: obrona oj-
czyzny oraz wspieranie lokal-
nych społeczności.

PrZeD niM wieLe wyZwań
Płk Jarosław Kowalski pod-

kreślał z kolei, że „wyznacze-
nie go na nowego dowódcę 
to wielkie wyróżnienie i od-
powiedzialność za ponad 3 
tysiące żołnierzy”.

— Przejąłem sztandar – 
symbol tradycji, wierności, 
honoru i męstwa, wartości, 
których ojczyzna oczekuje 
od swoich żołnierzy. Przed 
brygadą wiele wyzwań, ale 
znając potencjał moich pod-
władnych wiem, że stawiane 
przez przełożonych zadania 
będą realizowane z pełnym 
zaangażowaniem i na wysokim 
poziomie — powiedział.

Płk Kowalski w latach 2018-
2020 był dowódcą braniewskie-
go batalionu WOT. Następnie 
był szefem sztabu brygady 
(w Olsztynie) i od 2021 r. 

szefem oddziału ćwiczeń 
i szkolenia dowództw w pionie 
szkolenia w Dowództwie Wojsk 
Obrony Terytorialnej.

najważniejSi Są żołnierZe 
Jakimi cechami charaktery-

zuje się nowy dowódca? Naj-
ważniejsi są dla niego żołnie-
rze i dobra współpraca. Nigdy 
nie szuka łatwych rozwiązań 
i zawsze daje z siebie wszyst-
ko, czego uczy też swoich żoł-
nierzy. Działa nieszablonowo, 
zachęca do innowacyjnych 
rozwiązań i nowoczesnego 

podejścia do szkolenia. Mimo 
wysokich wymagań jakie stawia 
żołnierzom, potrafi ich zmoty-
wować i docenić ich zaanga-
żowanie. Nie boi się wyzwań, 
a do każdego zadania pod-
chodzi z pełną determinacją 
i profesjonalizmem. Inspiruje 
żołnierzy, rozbudowując plan 
szkolenia i tworząc nowe za-
gadnienia. Uważa, że osiąganie 
wyznaczonych celów jest moż-
liwe dzięki dobrej współpracy. 
Jako dowódca 43blp w Branie-
wie, zbudował relacje zaufania 
i przygotował grunt do współ-

działania z jednostkami samo-
rządu terytorialnego, szkołami, 
służbami mundurowymi, a tak-
że urzędami oraz wydziałami 
bezpieczeństwa i zarządzania 
kryzysowego. Doskonale zna 
przeznaczenie Wojsk Obrony 
Terytorialnej i nie zapomina 
o tradycjach. Poprzez różne 
inicjatywy przypomina o tym, 
jak ważny jest szacunek do 
poprzedników – żołnierzy Ar-
mii Krajowej.

Pułkownik jarosław Kowalski 
służbę rozpoczął w 1993 r. 
w wyższej Szkole oficerskiej 
wojsk łączności w Zegrzu. 
uczestniczył w misjach poza 
granicami kraju w Syrii 
i w afganistanie. w latach 
2018-2020 dowodził 43 
batalionem lekkiej piechoty 
w Braniewie. w czerwcu 
2020 r. rozpoczął służbę 
na stanowisku szefa 
sztabu 4w-MBoT. od 20 
września 2021 r. był szefem 
oddziału ćwiczeń i szkolenia 
dowództw w pionie szkolenia 
w Dowództwie wojsk obrony 
Terytorialnej.

st. szer. Monika Jabłońska-Buder, 
zespół prasowy 4W-MBOT

Płk Jarosław Kowalski jest znany wielu żołnierzom w Braniewie – 
to on od początku 2018 r. tworzył braniewski batalion
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Podczas szkolenia żołnierze zdobywają nie tylko wiedzę przydatną na polu walki, ale także wiele 
innych umiejętności
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8 listopada 1998 r. miał 
odbyć się mecz z Kaszu-
bią w Kościerzynie. Nie-
stety, sędziowie uznali, 

że boisko nie nadaje się w tym 
dniu do gry. Mecz zostanie ro-
zegrany jako ostatni w rundzie 
jesiennej 28 lub 29 listopada.

oPóźnienie na ZnaK 
ProTeSTu

Niestandardowe wydarzenia 
miały miejsce w Braniewie 
przed meczem z rezerwami 
Lechii Gdańsk. Gwoździem 
programu przed meczem 
z Lechią Polonią II Gdańsk 
było opóźnienie wybiegnię-
cia na boisko drużyny Zatoki 
Braniewo. Oczywiście z wy-
przedzeniem powiadomiliśmy 
o tym fakcie drużynę gości, 
sędziów oraz wszystkich or-
ganizatorów meczu.

Temat braku pieniędzy 
w kasie klubu ciągnął się od 
dłuższego czasu. Ani zawod-
nicy, ani ja nie mieliśmy na to 
wpływu. Wiemy również, że 
ze strony naszych działaczy 
były podejmowane wszelkie 
możliwe kroki, aby zniwelo-
wać lub chociaż zmniejszyć 
ten problem. Odsuwaliśmy 
od siebie, tak długo jak to tyl-
ko było możliwe, scenariusz 
jakiegokolwiek protestu. Po-
stanowiliśmy, że mecz roz-
poczniemy z 10-minutowym 
opóźnieniem. Czy to coś da? 
Wątpliwe, ale ktoś powiedział, 
że też nie zaszkodzi, a może 
znajdzie się ktoś i wyciągnie 
do klubu pomocną, zasobną 
dłoń. Znamienna była moja 
wypowiedź, jakiej udzieli-
łem Adamowi Jakubiakowi 
po meczu. Rozgoryczony wy-
rzuciłem z siebie takie słowa: 
„Niech pan wejdzie do szatni 
i posłucha, co mówią zawod-
nicy. Jak można grać, nie ma-
jąc motywacji? Przecież oni 
utrzymują siebie i swoje ro-
dziny z piłki. W poniedziałek 
o godz. 14.00 mam trening. 
Czego mogę wymagać od 
swoich zawodników? Nie chcę 
więcej mówić, szkoda słów”.

Zawsze starałem się praco-
wać z pełnym zaangażowa-
niem nie zważając na trudną 
sytuację. Tego samego oczeki-
wałem od swoich zawodników. 
Nie można powiedzieć, że 
kiedykolwiek piłkarze Zatoki 
zawiedli mnie lub swoich pra-
codawców, czy tym bardziej 
kibiców, prezentując np. nie-
sportową postawę. Widocznie 
nastąpił moment krytyczny 
i bardzo nas to wszystkich 
bolało. Ale grać trzeba i tyle.

roZKojarZenie i PrZeGrana
Po moim zespole było nie-

stety widać rozkojarzenie. Nie 
poradziliśmy sobie mentalnie 

z tym całym protestem. Zwy-
kle ruszaliśmy od początku do 
ataku z pozytywnym efektem, 
zdobywając bramki. Niestety, 
nie potrafiliśmy do przerwy 
poważnie zagrozić bram-
ce gości.

Po przerwie ruszyliśmy co 
prawda do ataku i widocz-
na była nasza przewaga, ale 
obrona Lechii była czujna. 
Wystarczyła zaś jedna gafa 
naszych obrońców i gdańsz-
czanie objęli prowadzenie. 
Cieśliński przelobował Talika, 
próbującego ratować sytuację 
dalekim wybiegiem. Nasz do-
świadczony bramkarz jesz-
cze dwukrotnie dał się ograć 
młodym piłkarzom Lechii. 
Zarówno Grudzień jak i po-
nownie Ciśliński  perfekcyj-
nie zachowali się w sytuacjach 
„sam na sam”.

Warto odnotować, że w 81 
min. Włodarczyk zdobył gola 
dla Zatoki, ale że zrobił to 
prawdopodobnie z pozycji 
spalonej, to sędzia nie uznał 
bramki. Generalnie nasza 
słabsza niż zwykle dyspozycja 
w grze obronnej nie pozwoliła 
nam na żadną zdobycz punk-
tową. 

jaK nie iDZie To nie iDZie
22 listopada w warszawie 
ursus wygrywa z Zatoką 3:1 
(2:1). Bramka w 6 min. – 
włodarczyk.
Skład Zatoki: Talik – c. 
Brzeski, Misarko, wojciech 
Barnat, waldemar Barnat 
– Graczyk, Król, cierlicki, 
Gawryś (83’ Ptak) – 

włodarczyk, Spyra (81’ 
Furtak).

Jak nie idzie to nie idzie. 
Trudności trudnościami, 
a tu grać trzeba i starać się 
o punkty. Nikt ich za darmo 
nam nie da. Nasze starania 
tym razem niweczy Ursus.

Tym razem, zgodnie z za-
powiedzią bez Adama Borosa 
(zabieg chirurgiczny) i po-
nownie bez Roberta Żural-
skiego jedziemy do Warsza-
wy. Zawsze wspierający nas 
dobrym słowem pisanym 
redaktor Kuczyński, również 
i tym razem w swoim mate-
riale pt. „Siódma porażka”, 
znalazł pozytywy w rywaliza-
cji Zatoki z Ursusem. I miał 
rację. Choć wynik 3:1 dla 
gospodarzy jednoznacznie 
wskazuje  zwycięzcę, to trze-
ba sobie wyobrazić, że przez 
większość meczu mieliśmy 
przewagę. Prowadziliśmy do 
23 min. po bramce strzelonej 
już w 6 min. przez Włodarczy-
ka. Jednak dobrze kontrująca 
drużyna Ursusa strzela nam 
dwie bramki w ciągu 4 min. 
(w 23 i 26 min.). Po przerwie 
sytuacja pozwala nam myśleć 
co najmniej o remisie, gdyż od 
48 min. gramy w przewadze. 
Tomasz Piotrowski otrzymu-
je drugą żółtą kartkę i musi 
opuścić boisko. Od tego mo-
mentu stawiamy wszystko 
na jedną kartę i atakujemy 
non stop. Zależy nam bardzo 
na dobrym wyniku, mając 
w pamięci ostatni nieudany 
mecz w Braniewie. Niestety 
nie potrafimy zdobyć choć 

Dziennik trenera. Odcinek 20 (rok 1998)

Brak pieniędzy w kasie klubu
Niestandardowe wydarzenia miały miejsce w Braniewie przed meczem z rezerwami Lechii Gdańsk. Gwoździem programu przed meczem z Lechią Polonią II Gdańsk 
było opóźnienie wybiegnięcia na boisko drużyny Zatoki Braniewo. Temat braku pieniędzy w kasie klubu ciągnął się od dłuższego czasu.

jednej bramki. Za to gospo-
darze ponownie wykorzystują 
swoją dobrą dyspozycję w grze 
z kontry i dobijają nas w 84 
min. bramką na 3:1.

Ostatnie straty punktowe sy-
tuują naszą drużynę na jede-
nastym, najniższym jak do tej 
pory miejscu w tabeli III ligi.

jeDynie MiejSce wyżej
w rundzie jesiennej sezonu 
1998/99, do rozegrania 
pozostał Zatoce zaległy mecz 
z Kaszubią w Kościerzynie.

Prawdziwy koniec jesie-
ni – jak napisał Andrzej Ki-
siel w Głosie Wybrzeża – był 
mecz pomiędzy Kaszubią 
a Zatoką”. Dalej możemy 
przeczytać, że „trzecioligowe 
ostatki nie wypadły imponują-

co. Kibice Kaszubii byli pewni 
wygranej i awansu na szóste 
miejsce. Zatoka nastawiła się 
na szczelną, uważną obronę 
i ataki z kontry. Autor relacji 
pochwalił dobrze interwe-
niującego Talika, który był 
przeszkodą nie do pokona-
nia przez zawodników z Ko-
ścierzyny. Braniewianie też 
mieli swoje okazje do zdo-
bycia bramki. Jedną z nich 
miał Włodarczyk w pierw-
szej połowie, kiedy uderzał 
na bramkę, ale niezbyt sku-
tecznie. Kolejną okazję,  miał 
zaraz po rozpoczęciu drugiej 
połowy Cierlicki, który mocno 
i precyzyjnie strzelił, ale do-
brą obroną wykazał się  Da-
riusz Osiniak. Należy jesz-
cze odnotować strzał Jacka 
Gawrysia z około 20 metrów, 

który minimalnie minął świa-
tło bramki.

W efekcie obie drużyny po-
dzieliły się punktami i awanso-
wały zaledwie o jedno miejsce.

Ze swojej strony dodam, że 
bardzo nam zależało na wy-
graniu tego meczu z dwóch 
powodów. Po pierwsze cho-
dzi zawsze o punkty, które 
ostatnio nam uciekały, a po 
drugie, nigdy do tej pory 
na boisku w Kościerzynie 
nie udało nam się zdobyć 
chociaż jednego punktu. 
Ponadto w naszych głowach 
siedziały wszystkie te per-
turbacje związane z sytuacją 
w klubie i liczyliśmy na to, że 
zwycięstwo na koniec rundy 
pozwoli nam uwolnić się od 
nich chociaż na jakiś czas. 

Lech Strembski

Piotr Włodarczyk w walce z lechistami
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