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Ostatnio sporo mówi się o 
rzece Pasłęce. Najgłośniej 
było kilka miesięcy temu, 
gdy wyłowiono z niej lotniczą 
bombę. Niedawno pływali po 
niej samorządowcy i strażacy, 
żeby ocenić jej stan pod ką-
tem bezpieczeństwa dla wod-
niaków. A gdy zamykaliśmy 
ten numer gazety dowiedzie-
liśmy się o strażackich ćwi-
czeniach, których celem było 
zapobieganie ewentualnemu 
skażeniu wody niebezpiecz-
nymi substancjami.

To cieszy, że rzeka Pasłęka 
– płynąca przez powiat bra-

niewski i Braniewo – jest za-
uważana przez samorządow-
ców, strażaków i miłośników 
sportów wodnych, którzy spo-
radycznie też ją pokonują. Lu-
bią ją także liczni wędkarze.

Ale czy lubimy ją my – 
mieszkańcy? Patrząc na za-
śmiecone brzegi Pasłęki i 
śmieci płynące z jej nurtem 
– śmiem wątpić.

Przez niemal całe moje ży-
cie byłem związany z Pasłę-
ką. Najpierw, jako dziecko, 
mieszkając tuż przy cmen-
tarzu na ul. Olsztyńskiej, 
pokonywałem tajemniczy 
cmentarz, żeby bawić się 
nad rzeką. Po nieco dłuższej 
przerwie zamieszkałem na 
Kościuszki i codziennie z góry 
patrzyłem na rzekę. Teraz tak-
że widzę ją z okien pokojów 
moich dzieci. Często też nad 
nią spacerowałem i spaceruję 
– na różnych odcinkach. I o ile 

stan czystości samej wody na 
pewno się poprawił, o tyle – 
moim zdaniem – nie ubywa w 
niej śmieci.

Zmiana mentalności to 
długi proces. Warto jednak 
go zacząć. Śmiecenie samo w 
sobie jest złe, a zaśmiecanie 
rzeki – nawet bardzo złe. Dla-
tego przeciwstawmy się temu. 
Zwracajmy uwagę tym, którzy 
śmiecą. Sami podnieśmy to, 
co inni zostawili. Domagajmy 
się od zarządcy rzeki – Wód 
Polskich – częstszego jej mo-
nitoringu, dbania o jej brzegi, 
wykaszania.

Chciałbym także, żeby te-
reny nad rzeką były bardziej 
przyjazne dla mieszkańców, 
zadbane, zagospodarowane. 
Bo na razie nadrzeczne zaro-
śla są najczęściej okupowane 
przez miłośników taniego al-
koholu...

 Wojciech Andrearczyk

[OKIEM RADNEGO]

W odpowiedzi na mają 
interpelację złożoną w 
dniu 18 grudnia 2019 

roku Marszałek Województwa 
określił szacunek kosztów mo-
dernizacji odcinka linii kolejowej 
Bartoszyce-Korsze, gdzie przyjął, 
że: szacunkowy koszt moderni-
zacji infrastruktury kolejowej 
wyniesie 123 mln. zł. netto; 15% 
wkład własny samorządu woje-
wództwa wyniesie ok. 19 mln. zł. 
netto; długość planowanego do 
modernizacji odcinka to 23 km.

26 maja 2020 r. minister infra-
struktury Andrzej Adamczyk po-
informował o rozpoczęciu przez 
PKP Polskie Linie Kolejowe SA 
naboru wniosków od samorzą-
dów województw do Programu 
Uzupełniania Lokalnej i Regio-
nalnej Infrastruktury Kolejowej 
Kolej Plus. Dzięki realizacji 
Programu możliwe będzie przy-

Założenia Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej 
Kolej Plus wymagają, aby wnioski na modernizację poszczególnych linii kolejowych 
składały samorządy województw. Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego 
z koalicji PO-PSL nie jest zainteresowany odbudową linii kolejowych w naszym 
województwie. Przykładem tego braku zainteresowania jest odmowa rewitalizacji 
linii kolejowej nr 38 na trasie Bartoszyce-Korsze.

Utracona szansa powrotu kolei pasażerskiej do Bartoszyc 

Nasza Pasłęka warta jest uwagi

wrócenie połączeń kolejowych do 
miast, które nie mają dostępu do 
kolei. Program przyczyni się do 
eliminowania wykluczenia komu-
nikacyjnego. Możliwości powrotu 
kolejowych połączeń zapewnia 
dofinansowanie ze środków rzą-
dowego Programu Kolej Plus, 
które wynosi 85 proc. Pozostałe 
15 proc. stanowić będą środki 
własne samorządów. O dofinan-
sowanie w ramach Programu 
mogły ubiegać się projekty w 
zakresie liniowej infrastruktury 
kolejowej (modernizacja/rewi-
talizacja/ odtworzenie/ budowa 
nowych linii kolejowych) – celem 
których jest uzyskanie połączenia 
(dla którego nie są prowadzone 
pasażerskie przewozy transpor-
tem kolejowym) miejscowości  
o wielkości  powyżej  10  tys.  
mieszkańców z miastem woje-
wódzkim.

Projekt dotyczący rewitalizacji 
linii kolejowej nr 38 na trasie 
Bartoszyce -Korsze,  miał  zo-
stać  zgłoszony  przez  Zarząd  
Województwa  Warmińsko-Ma-
zurskiego z koalicji PO-PSL  
do  Programu  Kolej  Plus  w  
sytuacji  uzupełniania  listy reko-
mendowanych projektów. Lista 
rekomendowanych przez Zarząd 
Województwa projektów nie zo-

stała jednak rozszerzona.  Prze-
ciwnie w/w lista została zawężo-
na. Stosownie z przekazanymi 
odpowiedziami na   interpelacje  
złożone  przeze mnie w  dniach 
16  i 27  lipca  2020 r., Samorząd 
Województwa przesłał do PKP 
Polskie Linie Kolejowe   S.A.  
formularze  zgłoszeń  4  projek-
tów.  Dotyczyło  to modernizacji   
linii kolejowej nr 035 Ostrołęka
-Chorzele-Wielbark-Szczytno; 
modernizacji linii kolejowej nr 
041 Gołdap-Olecko-Ełk; mo-
dernizacji linii kolejowej nr 223 
Czerwonka-Biskupiec-Mrągowo
-Mikołajki-Orzysz  oraz  budo-
wę  bezkolizyjnego  skrzyżowania  
drogowo -kolejowego  na  skrzy-
żowaniu  drogi  krajowej  nr  16  
z  linia  kolejową  nr  9  (E65) 
pomiędzy Iławą i miejscowo-
ścią Stradomno.

Głównym celem Programu 
Kolej Plus jest uzupełnienie 
sieci kolejowej o połączenia 
kolejowe (w tym przygotowa-
nie niezbędnej dokumentacji 
przedprojektowej i projektowej) 
miejscowości o populacji powy-
żej 10 tys. osób bez dostępu do 
kolei pasażerskiej z miastami 
wojewódzkimi. Bartoszyce za-
mieszkuje ok. 25 tysięcy miesz-
kańców bez dostępu do pasażer-

skich przewozów kolejowych. 
Realizacja projektu rewitalizacji 
linii kolejowej nr 38 na odcinku 
Bartoszyce – Korsze w ramach 
Programu „Kolej Plus” pozwo-
li na uzyskanie dostępności do 
komunikacji kolejowej oraz 
ustawienie priorytetów trans-
portowych w kierunku stolicy 
województwa. Niestety Zarząd 
Województwa z koalicji PO-PSL 
nie złożył wniosku o rewitalizacji 
linii kolejowej nr 38 na odcinku 
Bartoszyce – Korsze w ramach 
Programu „Kolej Plus”.

Pod koniec kwietnia 2022 r. 
Spółka PKP Polskie Linie Ko-
lejowe zakończyła ocenę doku-
mentów ze wstępnymi studiami 
planistyczno-prognostycznymi, 
które przygotowały samorzą-
dy województw z całej Polski. 
Wszystkie zgłoszone projekty 
były oceniane według takich 
samych kryteriów określonych 
w wytycznych naboru, uwzględ-
niając różne aspekty, m.in. 
demograficzno-społeczny, śro-
dowiskowy, ekonomiczny, tech-
niczno-eksploatacyjny oraz wy-

niki analiz studialnych. Wybrano 
ponad 1200 km linii kolejowych 
które będą mogły zostać objęte 
dofinansowaniem w ramach 
Programu Uzupełniania Lokal-
nej i Regionalnej Infrastruktury 
Kolejowej Kolej Plus do 2028 r. 
Do realizacji zakwalifikowano 
34 inwestycje dotyczące infra-
struktury kolejowej w jedenastu 
województwach: trzy w woje-
wództwie dolnośląskim, pięć w 
województwie lubelskim, jeden 
w województwie lubuskim, dwa 
w województwie łódzkim, czte-
ry w województwie małopolskim, 
cztery w województwie mazo-
wieckim, jeden w wojewódz-
twie opolskim, jeden w woje-
wództwie podlaskim, siedem w 
województwie śląskim, jeden w 
województwie świętokrzyskim 
i pięć w województwie wielko-
polskim. Możliwa jest realizacja 
w pierwszej kolejności 17 pro-
jektów liniowych w ramach do-
stępnej alokacji, a po jej zwięk-
szeniu – łącznie 34 projektów 
liniowych w ramach Programu. 
Pierwsze przetargi mogą ruszyć 

pod koniec 2022 roku, co będzie 
uzależnione od  podpisywania 
umów pomiędzy PKP PLK SA 
a poszczególnymi jednostkami 
samorządu terytorialnego zakre-
sie wspólnej ich realizacji.

Niestety Województwo War-
mińsko-Mazurskie pozostanie 
białą plama na mapie kolejowych 
inwestycji pomimo, że budżet 
Programu Uzupełniania Lokal-
nej i Regionalnej Infrastruktury 
Kolejowej Kolej Plus do 2028 
roku zostanie zwiększony o 5,6 
mld zł -  do ponad 11 mld zł. 
Smutne jest to, że od samego 
początku Zarząd Województwa 
z koalicji PO-PSL nie był za-
interesowany przywróceniem 
w Bartoszycach pasażerskich 
przewozów transportem kolejo-
wym. Miasto zamieszkałe przez 
ok. 25 tysięcy mieszkańców bez 
dostępu do pasażerskich prze-
wozów kolejowych skazane jest 
na pogłębiające się wykluczenia 
komunikacyjne i gospodarcze.

Dr Marcin Kazimierczuk
Radny Województwa 

Warmińsko-Mazurskiego



3www.nowiny24.net
www.portalbraniewo.pl

Nowiny Północne
nr 8/2022 (31)OKNO NA PÓŁNOC

Kolejna, druga odsłona Pikniku PRL odbyła się na lodowisku Centrum Sportowego przy ulicy Korczaka. 
Organizatorem imprezy było Stowarzyszenie „Dolina Róż”, któremu wydatnej pomocy w organizacji  
udzielił Bartoszycki Ośrodek Sportu i Rekreacji.

Bartoszyce\\ Znakomita zabawa w klimacie PRL

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 

L icznie zgromadzona pu-
bliczność uczestniczyła 
w konkursach związa-
nych tematycznie z cza-

sami Polskiej Rzeczypospoli-
tej Ludowej, z których warto 
jako ciekawostki wymienić grę 
w kapsle, wbijanie gwoździ w 
pieniek na czas, przyszywanie 
guzika na czas, wyścig „w po-
dwójnych nartach” czy wyścig 
w jedzeniu kaszy. Konkursom 
towarzyszyło mnóstwo śmie-
chu, a ja swoją drogą nie pa-
miętam, żebym widział kiedy-
kolwiek taki zapał w jedzeniu 
kaszy. Nagrodami w konkur-
sach organizowanych zarów-
no dla dzieci, jak i dorosłych, 
były „kartki”, czyli talony na 
poczęstunek, które realizowa-
ło Koło Gospodyń Wiejskich 
z Dąbrowy.

Oprócz konkursów można 
było obejrzeć wystawę ekspona-
tów związanych z czasami PRL 
(tu ukłon i podziękowania dla 
Bartoszyckiego Stowarzyszenia 
Pasjonatów Historii „Odkrywcy” 
z Dąbrowy oraz Telewizji Kablo-
wej Bart-Sat), a także pojazdów 
z tego okresu, wśród których 
zdecydowanie królowały popu-
larne wówczas Fiaty 126p zwane 
potocznie „maluchami”.

O podniebienia uczestników 
zabawy zadbały panie z Koła 
Gospodyń Wiejskich z Dąbrowy, 
które serwowały potrawy nawią-
zujące do minionych czasów, 
wśród specjałów była m.in. po-

pularna wówczas „wuzetka”. Na 
takiej imprezie nie mogło także 
zabraknąć popularnej w tamtych 
czasach waty cukrowej.

Imprezie towarzyszyła muzyka 
z czasów peerelowskich – ze-
spół składający się na początku 
z jednego muzyka rozwinął się 

pod koniec imprezy w trio nie-
co egzotyczne.

Zainteresowanie towarzy-
szące Piknikowi PRL pozwa-
la mieć nadzieję na aktywny 
udział społeczności lokalnej w 
kolejnych edycjach imprezy, na 
które liczę. Świadczy też o no-

stalgicznym podejściu do czasów 
słusznie minionych u starszych, 
a u młodszych o pewnym zain-
teresowaniu tym małym, przed-
stawianym nieco żartobliwie ka-
wałku historii, który tutaj mogli 
„dotknąć” osobiście.

Jarosław Góral

Fo
t. 

Ka
ta

rz
yn

a 
Ba

du
ro

w
ic

z

Konkursom towarzyszyło mnóstwo śmiechu

#KętrzynWSkrócie
W PODZIĘCE ZA WIELOLETNIĄ
PRACĘ PEDAGOGICZNĄ
Na zasłużoną emeryturę przeszła dyrektor przedszkola „Malinka” – Grażyna 
Rakowska. Podziękowanie za wieloletnią pracę pedagogiczną, kierowniczą 
oraz zaangażowanie w rozwój przedszkola i żłobka przekazał w imieniu władz 
samorządowych zastępca burmistrza Miasta Kętrzyn – Maciej Wróbel, dziękując 
za trud i serce włożone w przekazywanie wiedzy oraz kształtowanie charakterów 
swoich wychowanków i życząc zasłużonego odpoczynku, zdrowia, radości, 
odkrywania nowych wyzwań i wszelkiej pomyślności w życiu osobistym.

KĘTRZYŃSKI KILOMETR NA FINISZU
Stadion Miejski pomimo „ciężkiej” pogody ponownie gościł rodzinę biegaczy. 
Tym razem udział w zawodach – mimo 34. stopni ciepła – wzięło 26 dzieci i 11 
uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej i Środowiskowego Domu Samopomocy. 
Na głównym dystansie, jednego kilometra startowało 20 osób. Przy takim upale 
trudno było liczyć na nowe rekordy, za to nie brakowało walki na bieżni. 
W zawodach zwyciężył mrągowianin Rafał Syczew. Kolejna, ostatnia już tegoroczna 
edycja „Kętrzyńskiego Kilometra” 22 września.

PRYWATKA POD GWIAZDAMI
Niesamowita Prywatka Pod Gwiazdami zgromadziła w kętrzyńskim amfiteatrze 
liczne grono miłośników imprezowania w klimacie lat ‘70 i ’80. Chętni do tanecznej 
zabawy zjechali z całego województwa, ale nie brakowało gości z dalszym zakątków 
Polski, np. z Łodzi. W tańcu można było spotkać wicemarszałek województwa Jolantę 
Piotrowską i zastępcę burmistrza Kętrzyna Macieja Wróbla. Na scenie wystąpili 
uczestnicy warsztatów „Tańce w Kręgu”, duet Krystyna Łożyńska i Włodzimierz Chmal 
oraz zespół Happy End, autorzy niezapomnianego przeboju „Jak się masz, kochanie”. 
Podczas wydarzenia Centrum Wolontariatu w Kętrzynie zbierało pieniądze 
na leczenie i rehabilitację Edyty Dudzik.

ŚWIĘTO WOJSKA POLSKIEGO
15 sierpnia obchodziliśmy Święto Wojska Polskiego, które jest upamiętnieniem 
Bitwy Warszawskiej z 1920 roku, zwanej „Cudem nad Wisłą”. Spektakularne 
zwycięstwo Polaków nad Armią Czerwoną zapewniło Polsce niepodległość
i uchroniło Europę przed rewolucją bolszewicką. W 102. rocznicę Bitwy Warszawskiej, 
Święta Wojska Polskiego oraz Święta Wniebowzięcia Matki Bożej w Kętrzynie 
przedstawiciele samorządów, w tym burmistrz Kętrzyna Ryszard Niedziółka 
i starosta kętrzyński Michał Kochanowski, a także przedstawiciele stowarzyszeń, 
komendanci i przedstawiciele służb mundurowych oraz poczty sztandarowe 
złożyli kwiaty pod Pomnikiem w Hołdzie Poległym, Pomordowanym
i Zamęczonym Polakom – Obrońcom Ojczyzny 1939-1956.

BLISKO PÓŁ WIEKU NA SŁUŻBIE
W komendzie Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej odbyło się 
uroczyste pożegnanie oficera odchodzącego na emeryturę. Z mundurem po prawie 50. 
latach służby rozstał się ppłk SG Józef Woś – kierownik Służby Zdrowia.
Józef Woś w lipcu 1973 roku rozpoczął służbę w mundurze jako słuchacz 
na Wydziale Lekarskim Wojskowej Akademii Medycznej w Łodzi. Przez wiele lat, 
jako mundurowy, służył Ojczyźnie, dbając o zdrowie ludzi. W 1991 roku wstąpił 
w szeregi Straży Granicznej, natomiast kierownikiem Służby Zdrowia W-MOSG 
został w 1996 roku. Ponad 30 lat służy lekarską poradą funkcjonariuszom 
i pracownikom Straży Granicznej, a od 15 lat wspiera i leczy cudzoziemców 
przebywających w kętrzyńskim ośrodku. Do tej pory opieką medyczną 
objął około 4 tys. cudzoziemców.
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Kolejny krok do odbudowy ratusza Terytorialsi trzeci w przełajach

Spotkanie zaowocowało za-
pewnieniem o wsparciu 
instytutu i współpracy przy 
tym ważnym dla nas przed-

sięwzięciu — mówi burmistrz 
Braniewa Tomasz Sielicki. — 
Narodowy Instytut Konserwacji 
Zabytków to państwowa insty-
tucja kultury, utworzona przez 
Ministra Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego, w celu podnosze-
nia standardów i jakości prac 
konserwatorskich przy obiektach 
zabytkowych i w otoczeniu zabyt-
ków. Stojący na czele NIKZ dr 
Michał Laszczkowski to histo-
ryk, prawnik, działacz społeczny 
i menadżer kultury, założyciel 
i wieloletni prezes Fundacji 
Dziedzictwa Kulturowego, 
która w ostatnich dziesięciu 
latach prowadziła liczne prace 
konserwatorskie przy obiektach 
zabytkowych w Polsce, Ukrainie, 
a także na Białorusi, Łotwie, we 
Francji, w Mołdawii i we Wło-
szech.

Braniewski ratusz
Ratusz zbudowano w XIV w., zapewne 
na miejscu starszej budowli. W 1610 r. 
otrzymał barokowe szczyty z rzeźbami 

Burmistrz Braniewa Tomasz Sielicki spotkał się w Warszawie z p.o. dyrektora Narodowego Instytutu Konserwacji 
Zabytków dr. Michałem Laszczkowskim oraz jego współpracownikami. Spotkanie dotyczyło planów odbudowy 
braniewskiego ratusza.

Reprezentanci 43 batalionu lekkiej piechoty w Braniewie 
zajęli drużynowo trzecie miejsce (ustępując ekipom 
z Olsztyna i Morąga) w III. Mistrzostwach 4 
Warmińsko-Mazurskiej Brygady Obrony Terytorialnej 
w biegach przełajowych.

Jak zapewnia burmistrz Sielicki wkrótce możemy spodziewać się kolejnych – dobrych wieści –  
dotyczących współpracy przy planach dotyczących odbudowy ratusza

Zawodnicy z 43blp w Braniewie z dowódcą – ppłk. Adamem 
Książakiem

Piach, liczne podbiegi i zbie-
gi, nierówna nawierzchnia 
i wystające spod ziemi 
korzenie drzew – z taką 

trasą zmierzyło się 61 zawod-
ników, którzy stanęli na starcie 
biegu (na dystansie 3 i 8 km) 
rozgrywanego w okolicach 
rzeki Baudy. Reprezentowali 
oni poszczególne bataliony 
4W-MBOT (Giżycko, Morąg, 
Brajniewo, Ełk i Olsztyn), 
kompanie logistyczną i do-
wodzenia, sztab i dowództwo 
oraz Nadleśnictwo Zaporowo 
i Straż Graniczną (te dwie 
formacje startowały w ramach 

otwartych mistrzostw służb 
mundurowych).

Zawody w imieniu dowód-
cy 4W-MBOT otworzył ppłk 
Adam Książak, dowódca 43blp 
w Braniewie, który także wrę-
czał medale i puchary najlep-
szym zawodnikom (wspólnie 
z ppłk SG Tomaszem Chwiet-
kiewiczem, komendantem 
Placówki SG w Grzechotkach 
i Piotrem Semkiw, zastępcą 
nadleśniczego Nadleśnictwa 
Zaporowo).

Wyniki na stronie superczas.
pl/4wmbot

wan

we wnękach i potężną sygnaturkę  
na kalenicy. Dalsze przekształcenia miały 
miejsce w latach 1739-41, 1797/98 i 1821 
r. Ratusz spłonął w trakcie bombardowań 
1945 r. Początkowo przewidziano go 
do odbudowy, ale w przeciwieństwie 
do ratusza w Ornecie, około 1959 r. jego 
wypalone mury rozebrano a na rynku 
miejskim założono skwer. Pod ziemią 
zachowały się zagruzowane piwnice i ich 
mury magistralne/obwodowe, oczekujące 
do dziś na pełne rozpoznanie w ramach 
dedykowanych badań archeoligicznych.

Eksperci za odbudową 
starówki
We wrześniu 2020 r. doszło do spotkania 
zespołu inicjatywnego, w skład którego 
weszli archeolog dr Grażyna Nawrolska, 
Władysław Gliniecki – inżynier, który 
ma za sobą odbudowę elbląskiej 
starówki, Dariusz Barton – Wojewódzki 
Konserwator Zabytków, Norbert 
Szymorek – podinspektor ds. Planowania 
Przestrzennego w Urzędzie Miasta 
Braniewa oraz Jakub Bornus, wójt 
Gminy Braniewo. Do grona ekspertów 

wspierających odbudowę Starego 
Miasta w Braniewie dołączył także 
prof. Jan Salm z Instytutu Architektury 
i Urbanistyki Politechniki Łódzkiej 
(zajmuje się historią architektury 
oraz problematyką badań i ochrony 
zabytkowych ośrodków miejskich), 
prof. Grzegorz Bukal z Politechniki 
Gdańskiej i Czesława Betlejewska, autorka 
3-tomowej dokumentacji historyczno-
konserwatorskiej dotyczącej Starego 
Miasta w Braniewie.

Inf. prasowa UM Braniewa
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nowe maszyny rolnicze
używane maszyny rolnicze

sklep z częściami zamiennymi
serwis maszyn 

BOSCH DIESEL SERVICE
serwis opon

Sprzedaż i usługi serwisowe
Prowadzimy sprzedaż i serwis maszyn rolniczych. 
Zajmujemy się zarówno profesjonalnym wsparciem 
zakupów, jak i pomagamy w zachowaniu pełnej 
sprawności sprzętu. Dzięki temu dostarczamy 
Klientom kompleksową ofertę, która obejmuje 
maszyny – m.in. ładowarki lub przyczepy rolnicze, 
a także szeroki wybór osprzętu, jak choćby ładowacze 
czołowe lub narzędzia do nich. Sprzedajemy nowe 
maszyny rolnicze, ale mamy także bardzo duży wybór 
sprzętu używanego. Dzięki dobrze przygotowanemu 
zapleczu techniczno-warsztatowemu oraz 
wykwalifikowanym pracownikom wykonujemy 
również wszelkiego rodzaju przeglądy i naprawy.

Maszyny rolnicze dla gospodarstw 
zajmujących się uprawą
Mamy bogaty wybór maszyn rolniczych dla 
gospodarstw zajmujących się uprawą. Znajdziecie 
u nas Państwo sprzęt do uprawy orkowej, bezorkowej 
oraz zerowej. Oferujemy zarówno sprzęt przeznaczony 
do wykonywania poszczególnych prac, jak i wiele 
agregatów pozwalających na łączenie różnych 
zabiegów agrotechnicznych. Wśród sprzedawanych 
urządzeń znajdują się np. pługi i głębosze, ale również 
m.in. agregaty uprawowo-siewne KUHN oraz innych 
uznanych wytwórców. Mamy ogromny wybór modeli, 
dopasowanych do różnych warunków glebowych 
i rodzaju uprawianych roślin.

Maszyny rolnicze dla gospodarstw hodowlanych
Przygotowaliśmy także atrakcyjną ofertę maszyn 
rolniczych dla gospodarstw hodowlanych. 
Proponujemy sprzęt do obsługi użytków zielonych – 
pielęgnacji pastwisk i łąk, koszenia i zbierania pokosu, 
a także przygotowania zielonek. Znaleźć u nas można 
choćby takie maszyny jak zgrabiarki FENDT czy 
prasoowijarki do zbierania siana i owijania balotów 
z kiszonką. Proponujemy również wiele urządzeń do 
obsługi hodowli – od wozów paszowych po przyczepy 
do transportu sianokosów.

Części zamienne
Oferujemy oryginalne części zamienne oraz oryginalne 
oleje do wszystkich maszyn i urządzeń dostępnych 

w naszej ofercie. Współpracujemy z wieloma 
dostawcami. Posiadamy części zamienne do marek, 
takich jak: Fendt, Valtra, Massey Ferguson, Challenger, 
Laverda, Case, New Holland, Styer, McCormick, 
Landini, Valpadana, KUHN, Bednar, Kverneland, 
Horsch, Vaderstad, Dal-Bo, CAT, JCB, Hardi,  
Maschio-Gaspardo i wiele innych.  
Sprawdź nasz sklep: www.sklep.romanowski.pl

BOSCH DIESEL SERVICE
Zajmujemy się regeneracją wtryskiwaczy 
i pompowtryskiwaczy do większości marek pojazdów 
mechanicznych, w których występują wtryski 
następujących firm: Bosch, Denso, Delphi,  
Siemens, Continental.
Naprawiamy wszystkie rodzaje pomp wtryskowych 
w tym pompy wysokiego ciśnienia Common Rail:
• Bosch CP1x, CP2X, CP3x • Bosch CRI1x, CRI2x, CRI3x 
•  Bosch CRIN1x, CRIN2x, CRIN3x • Denso, Delphi, 

Siemens, Continental CRI
• Denso, Delphi, Siemens, Continental CP.

Serwis opon rolniczych
W ramach naszych usług zajmujemy się serwisem 
opon rolniczych do ciągników, kombajnów zbożowych, 
przyczep, rozsiewaczy nawozów i siewników oraz 
do maszyn leśnych. Nasz zakład wulkanizacyjny 
wyposażony jest w urządzenia i narzędzia niezbędne 
do naprawy, wymiany i wyważenia kół do ciągników, 
kombajnów oraz innych pojazdów rolniczych.

W ramach naszych usług oferujemy:
•  montaż i przykręcanie kół  

bez względu na wielkość
•  naprawy bardzo dużych uszkodzeń  

bocznych i czołowych w oponach na zimno
• pogłębianie bieżnika w oponach ciężarowych
• naprawy dętek
• sezonowe wymiany opon
• fachowe porady dotyczące eksploatacji ogumienia
• sprzedaż nowych opon
• wyważanie kół
•  sprzedaż opon bieżnikowanych.  

LAT NA RYNKU1992-2022
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Kętrzyńscy urzędnicy rozpoczęli prace zmierzające do reorganizacji komunikacji zbiorowej w mieście. To pokłosie szykowanych zmian, które wiążą się z uruchomieniem bezpłatnych 
przejazdów autobusami elektrycznymi od 2023 roku.

Trwają prace nad nowym układem 
komunikacji miejskiej

Od 1 sierpnia pełniącym obowiązki dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji 
w Kętrzynie jest Krzysztof Krupienik, który pełnił dotychczas funkcję menadżera 
sportu w MOSiR. Z kolei były już dyrektor Krzysztof Niemiec, został pracownikiem 
jednostki odpowiedzialnym za rozwój piłki ręcznej i siatkowej.

Podczas uroczystej sesji Rady Miejskiej w Kętrzynie Frank-Lothar Krawolitzki odebrał tytuł 
Honorowego Obywatela Miasta Kętrzyna, przyznany przez radę w lutym tego roku.

Zamiana ról w MOSiR Frank Lothar Krawolitzki honorowym  
obywatelem Kętrzyna

Moim założeniem jest sta-
ły rozwój sportów dru-
żynowych – piłki noż-

nej, siatkówki i piłki ręcznej 
— mówi Ryszard Niedziółka, 
burmistrz Kętrzyna. — Pił-
ka nożna pod okiem władz 
„Granicy Kętrzyn” rozwija 
się dobrze, chcę więc iść krok 
dalej. Siatkówka i piłka ręczna 
muszą mieć ściśle określony 

plan rozwoju, lepsze wsparcie 
na poziomie szkół podstawo-
wych na także średnich, aby 
proces treningowy był koor-
dynowany i przynosił efekty. 
Chęć do takiego działania 
wyraził Krzysztof Niemiec, 
dlatego uznaliśmy obaj, że 
taka współpraca będzie miała 
największą korzyść dla miasta 
— dodaje włodarz.

Krzysztof Krupienik to oso-
ba, której kętrzyńskim spor-
towcom przedstawiać nie 
trzeba. Był pierwszym dyrek-
torem Miejskiego Ośrodka 
Sportu i Rekreacji w Kętrzy-
nie, zarządzał także jednostką 
powiatową zajmującą się spor-
tem, był także naczelnikiem 
Wydziału Oświaty Urzędu 
Miasta w Kętrzynie.

Frank-Lothar urodził się w 
Kętrzynie, jednak w wie-
ku 12 lat wraz z rodziną 

zmuszony był opuścić miasto 
i uciekać przed agresją Armii 
Czerwonej. Pomimo tej zmiany 
nigdy nie zapomniał o swoich 
korzeniach i jest osobą wyjąt-
kowo zaangażowaną w działal-
ność na rzecz Miasta Kętrzyn, 
tutejszej młodzieży, jak również 
wielu organizacji. Pamiętając 

horror wojny włączył się rów-
nież w pomoc dla obywateli 
Ukrainy, którzy znaleźli schro-
nienie w mieście.

Uroczystego nadania tytu-
łu dokonał przewodniczący 
Dariusz Duczek, a klucze do 
miasta przekazał zastępca bur-
mistrza Maciej Wróbel. Sesja 
zgromadziła licznych przyja-
ciół i osoby współpracujące 
z Frankiem-Lotharem Kra-

wolitzkim. Na sali obecni byli 
m.in. były burmistrz Kętrzyna 
Andrzej Sobczak, wnioskodaw-
cy nadania tytułu – przedstawi-
ciele Stowarzyszenia im. Arno 
Holza dla Porozumienia Polsko
-Niemieckiego, Stowarzyszenia 
Mniejszości Niemieckiej, Sto-
warzyszenia „Blusztyn” oraz 
ks. bp. Paweł Hause z Parafii 
Ewangelicko-Augsburskiej 
w Kętrzynie.

Pod koniec tego roku do 
Kętrzyna mają przyjechać 
4 autobusy marki Yutong, 
które dostarczy Busnex 

Poland. — Z informacji, któ-
re przekazał nam dostawca, w 
przyszłym tygodniu rozpocznie 
się produkcja naszych autobu-
sów i wskazany przez Busnex 
termin nie wydaje się zagro-
żony — mówi Maciej Wróbel, 
z-ca burmistrza Kętrzyna. 

NOWY TABOR TO NOWE 
MOŻLIWOŚCI

Obecnie średnio jeden po-
jazd komunikacji miejskiej 
(czyli Solaris z silnikiem die-
sla) robi dziennie około 100 
kilometrów. Zasięg „elektry-
ków” może być cztery razy 
większy na jednym ładowaniu. 
— To pozwoli nam zwiększyć 
liczbę połączeń, stworzyć 
nowe przystanki autobusowe, 

dopasować się bardziej do po-
trzeb szkół i zakładów pracy 
— mówi Ryszard Niedziółka, 
burmistrz Kętrzyna. — Żeby 
to zrobić dobrze, chcemy 
włączyć w to mieszkańców i 
spisać ich potrzeby.

Miasto uruchomiło specjal-
ną skrzynkę mailową autobu-
sy@miastoketrzyn.pl gdzie 
czeka na propozycje miesz-
kańców. Można je składać 
także w formie papierowej 
do urzędu z dopiskiem „Au-
tobusy”. Czas do 6 września. 
Władze Kętrzyna planują tak-
że spotkanie w tej sprawie z 
miejskimi radnymi. 

NIEBIESKI ZAMIAST 
ZIELENI

Nowe kętrzyńskie autobu-
sy będą koloru biało-niebie-
skiego. Ich długość to ok. 
10 metrów, zasięg dzienny 

do 400 kilometrów, a cena 
łączna około 9 mln złotych. 
6,5 mln samorząd pozyskał 
na ten cel z Unii Europej-

skiej. — Obecnie w ocenie 
jest nasz drugi wniosek. 
Chcemy zakupić dwa kolej-
ne pojazdy i wyremontować 

ulice Jagiełły i Batorego, 
wartość zadania to prawie 
13 mln złotych — mówi bur-
mistrz Niedziółka.

Rozstrzygnięcie konkur-
su będzie jesienią. Jeśli uda 
się pozyskać te środki mia-
sto będzie miało tylko rok 
na realizację zadania. — To 
trudny projekt i realizacyjnie 
i czasowo, więc musimy zro-
bić wszystko by po otrzymaniu 
środków przeprowadzić go w 
trybie ekspresowym, tu nie-
zbędna będzie ścisła i dobra 
współpraca z Radą Miejską 
— mówi zastępca burmistrza. 

Komunikacja miejska obec-
nie kosztuje miasto około 1,2 
mln rocznie. Wpływy z biletów 
to jedynie 15% kosztów. Spół-
ka Komunalnik nadal spłaca 
raty leasingowe zaciągnięte 
9 lat temu na stare autobusy. 
To prawie pół miliona rocz-
nie. Wraz z zakupem nowych 
pojazdów, dotychczasowe 
zostaną najprawdopodobniej 
wystawione na sprzedaż.
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Strzelnica wojskowa w Glince (gm. Braniewo) była miejscem rywalizacji 
zawodników w tegorocznych Zawodach Strzeleckich. Odbyły się one  
w ramach upamiętnienia 102. rocznicy Bitwy Warszawskiej.

Władze Powiatu Braniewskiego, przedstawiciel Państwowego Gospodarstwa 
Wodnego Wody Polskie – nadzór wodny w Braniewie oraz przedstawiciele 
Państwowej Straży Pożarnej w Braniewie dokonali rekonesansu stanu koryta  
rzeki Pasłęki od Braniewa do ujścia.

Zawody strzeleckie Zapoznali się ze stanem  
rzeki Pasłęki 

Wydarzenie rozpoczęto 
odegraniem hymnu 
państwowego oraz pod-

niesieniem flagi na maszt. Na-
stępnie dowódca 9 Braniewskiej 
Brygady Kawalerii Pancernej płk 
Sławomir Lidwa i prezes Zarzą-
du Powiatowego Ligi Obrony 
Kraju Tadeusz Kłębucki przy-
witali zaproszonych gości oraz 
uczestników i podziękował 
wszystkim osobom i instytucjom 
zaangażowanym w organizację 
tegorocznych zawodów.

Zawody strzeleckie były szcze-
gólną okazją do wręczenia pa-

miątkowych medali, statuetek 
i podziękowań dla osób, które 
aktywnie wspierają działania 
proobronne i rozwój strzelectwa 
sportowego. Starosta braniewski 
Karol Motyka podziękował pre-
zesowi Tadeuszowi Kłębuckie-
mu za współpracę i krzewienie 
idei patriotycznych w powie-
cie braniewskim.

Uczestnicy konkurowali w 
czterech kategoriach: rezerwi-
ści, żołnierze, kobiety i młodzi-
ki. Strzelano z karabinka AR-15 
Busmaster na odległość 100 me-
trów. Dzieci i młodzież strzela-

ła z karabinka pneumatycznego 
oraz rzucała granatem ćwiczeb-
nym.

Najlepsi strzelcy za swoje 
osiągnięcia zostali nagrodzeni 
pucharami, statuetkami i dy-
plomami.

W tegorocznych zawodach 
uczestniczyło 90 osób, m.in.: 
z Braniewa, Pieniężna, Ornety, 
Górowa Iławeckiego i Olszty-
na. Zostały one dofinansowane 
z funduszy Powiatu Braniew-
skiego.

 Inf. prasowa Starostwa 
 Powiatowego w Braniewie

W ocenie infrastruktu-
ry wodnej pod kątem 
możliwości prowa-

dzenia działań ratowniczych, 
wykorzystania ratowniczego 
sprzętu pływającego uczestni-
czył starosta braniewski Karol 
Motyka, wicestarosta braniew-
ski Mirosław Kudliński, pra-
cownicy starostwa i strażacy, 
którzy w trakcie rejsu wymie-
niali uwagi i spostrzeżenia.

Uczestnicy spotkania spraw-
dzili możliwość praktycznego 
wykorzystania jednostki pły-
wającej należącej do PSP na 
wodach Zalewu Wiślanego oraz 
ewentualnego prowadzenia 
działań ratowniczych. Dodatko-
wo analizie poddano głębokość 
koryta rzeki Pasłęki na odcinku z 
Braniewa do ujścia rzeki i moż-
liwości realizacji działań przez 
podmiot ratowniczy jakim jest 

PSP w kontekście pojawiają-
cych się zagrożeń i zdarzeń na 
ciekach wodnych.

Spotkanie to również for-
ma odpowiedzi na ile służby i 
podmioty mogą być gotowe do 
działań w przypadku zdarzeń 
związanych z pojawieniem się 
śniętych ryb lub innych zagro-
żeń dla środowiska naturalnego.

 Inf. prasowa Starostwa 
 Powiatowego w Braniewie

Odznaka 
dla diagnosty

Starosta braniewski Karol Motyka podziękował prezesowi Tadeuszowi Kłębuckiemu za współpracę 
i krzewienie idei patriotycznych w powiecie braniewskim
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Samorządowcy Powiatu Braniewskiego wspólnie ze strażakami sprawdzili stan rzeki Pasłęki  
pod kątem możliwości prowadzenia działań ratowniczych
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Podczas ostatniej sesji Rady Powiatu Braniewskiego  
Józef Kołtun – znany w Braniewie diagnosta – odebrał 
odznakę honorową przyznaną przez Ministra Rozwoju  
i Techniki – „Za zasługi dla rozwoju gospodarki 
Rzeczypospolitej Polskiej”.

Józef Kołtun jest właścicie-
lem i diagnostą w braniew-
skiej stacji diagnostycznej. 
Pan Józef obchodził 50-le-

cie pracy na stanowisku dia-
gnosty w pierwszej w powiecie 
braniewskim Stacji Kontroli 
Pojazdów, będącej pod patro-
natem Instytutu Transportu 
Samochodowego. Przez 50 lat 
Józef Kołtun swoją pracą kre-
ował dobry wizerunek diagno-
sty, służył kierowcom pomocą, 
radą i wiedzą zdobytą na licz-
nych szkoleniach.

Wniosek o przyznanie od-
znaki honorowej „Za zasługi 
dla rozwoju gospodarki Rze-

czypospolitej Polskiej” złożył 
starosta braniewski Karol Mo-
tyka, w uznaniu zasług i pracy 
diagnosty z Braniewa.

Odznakę uroczyście wręczyli 
starosta Karol Motyka, wice-
starosta Mirosław Kudliński  
i naczelnik Wydziału Komu-
nikacji i Transportu Piotr Ga-
jowniczek.

 Inf. prasowa Starostwa 
 Powiatowego w Braniewie

Panu Józefowi Kołtunowi 
gratulacje złożyli 

samorządowcy Powiatu 
Braniewskiego
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Stranda, stanica przyjazna środowisku
Turystyka jest wpisana 
w nasz mazurski 
ekosystem. Jest 
powietrzem dla biznesu 
lokalnego, gwarantem 
rozwoju i – co wydaje 
się naturalne – otwiera 
niemałe pole dla 
inwestycji. Obiekty 
turystyczne muszą się 
rozwijać, by przetrwać. 
Na szczęście obsługujący 
wszelakiej maści ośrodki, 
stanice wodne i porty 
nie traktują rozwoju 
jak sennego koszmaru, 
tym bardziej, że mogą 
korzystać z zewnętrznych 
środków, po które 
chętnie sięgają.

Doskonałym przykładem 
takiego rozwojowego 
biznesu jest Stanica 
Wodna Stranda, miesz-

cząca się nad jeziorem Kisajno 
w miejscowości Pierunkowo w 
odległości 2 km od Giżycka. Hi-
storia tej stanicy wodnej sięga 
drugiej połowy lat siedemdzie-
siątych, jeszcze jako obiektu 
wojskowego. Z czasem stanica 
rozwijała się i przekształcała, by 
w 2006 roku stać się własnością 
spółki Stranda. Przez pierwsze 
lata działalności spółki ośrodek 
zaspakajał potrzeby klientów 
związanych z turystyką jachto-
wą zasobami odziedziczonymi 
jeszcze po wojsku, w szczegól-
ności zamortyzowanymi dom-
kami letniskowymi, o niskim 

standardzie. Już wtedy Port 
Stranda zdobywał uznanie, 
wypracował na rynku markę 
dzięki wysokiej jakości świad-
czonych usług. O współpracę z 
Strandą zaczęły zabiegać firmy 
czarterowe, a atrakcyjna lokali-
zacja ośrodka przyczyniła się do 
wzrostu liczby klientów.

— Przeprowadzone inwesty-
cje spowodowały odzyskanie 
części utraconych klientów, 
co zachęciło zarząd spółki do 
przeprowadzania dalszych 
inwestycji, oczekiwaną od lat 
inwestycją jest przebudowa-
nie infrastruktury w kierunku 
świadczenia usług z zakresu 
turystyki żeglarskiej i wodnej, 
charakterystycznej dla funkcji 
stanicy, którą ośrodek speł-
niał do 1989 roku — mówi 
Damian Nietrzeba, kierownik 
administracyjny Stanicy Wodnej 
Stranda.

Do niedawna infrastruktu-
ra Strandy obejmowała: Port 
–przystań jachtową, z możli-
wością cumowania 200 jed-
nostek, dokowania skuterów 
wodnych, slipowania łodzi, z 
podłączeniem prądu i wody 
oraz sanitariaty przystosowa-
ne dla osób niepełnospraw-
nych, tawernę z 60 miejscami 
wewnątrz oraz tarasem z wido-
kiem na jezioro o powierzchni 
900 m2 dla 240 gości, a także 
turystyczne domki, wykona-
ne w drewnie z 42 miejscami 
noclegowymi, parking na 100 
miejsc postojowych dla gości 
zmotoryzowanych, place za-
baw dla dzieci i plac sportowy 
z boiskiem do koszykówki i 
siatkówki. Jednak w tej chwili 
Stranda jest na finiszu projek-

tu pn. „Innowacja w obszarze 
usług portowych – Stranda  
sp. z o.o.”, realizowanego dzię-
ki środkom zewnętrznym.

— Projekt ma na celu reali-
zację działań prowadzących do 
wdrożenia innowacyjnych pro-
duktów i usług, świadczonych w 
sposób przyjazny dla środowiska 
— tłumaczy Damian Nietrze-
ba. W ramach projektu Stanica 
Wodna w Pierunkowie wzbo-
gaciła ofertę o 12 drewnianych 
domów rybaka wraz z wyposa-
żeniem, zmodernizowała sani-
tariaty do obsługi żeglarzy, stwo-
rzyła system kontroli dostępu 
pojazdów w porcie i wybudowała 
dwie instalacje fotowoltaiczne 
do zaopatrzenia portu w OZE o 
mocy 2x39,69 kw, przepompow-
nię i budynek techniczny wraz z 
systemem do opróżniania toalet 
z jachtów. Dzięki środkom ze-
wnętrznym powstały też drogi, 
sieci wodno-kanalizacyjne, elek-
tryczne, roboty ziemne, zieleń, 
oświetlenie terenu, monitoring 
i oznakowanie terenu. Ale to nie 
wszystko, ponieważ w realizacji 
jest jeszcze platforma dla węd-
karzy i modernizacja pomostów 
i slipu. — Cel projektu jest re-
alizowany poprzez szereg kom-
plementarnych działań zakła-
dających budowę ekologicznej 
infrastruktury do obsługi ruchu 
turystycznego, w szczególności 
budowę 12 domów rybka, mo-
dernizacje infrastruktury portu 
i zagospodarowanie terenu — 
podkreśla Damian Nietrzeba.

Projekt jest dofinansowany 
ze środków Norweskiego 
Mechanizmu Finansowego 2014-2021 
oraz budżetu państwa.
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Dwanaście domków rybaka to efekt realizowanego projektu

Stranda ma także swój własny browar

Trzej rockmani inspirowani Kaczmarskim
W dobie 
wszechogarniającego 
popu z jednej strony 
lub ostrych dźwięków 
muzyki rockowej 
z drugiej projekt 
Pan Górski 
i SPółka zaprasza 
do chwili wytchnienia 
i refleksyjnej podróży 
po świecie poezji, 
liryki w towarzystwie 
przyjemnych, czystych 
akustycznych dźwięków.

Artyści w piątek 9 września 
wystąpią w Kętrzynie w 
ramach Letniej Sceny 

Zamkowej na dziedzińcu Zam-
ku. Zespół będzie promował 
swoją trzecią płytę pt. „Kama-
sutra Niewinności”, jednak 
słuchacze – prócz autorskich 
kompozycji – usłyszą też pio-
senki Jacka Kaczmarskiego czy 
Aloszy Awdiejewa.

MUZYCZNA PODRÓŻ 
W KRAINĘ POEZJI 

Koncert zespołu Pan Górski 
i SPółka to muzyczna podróż 
w krainę poezji, gdzie liryka, 
tęsknota, miłość i poszukiwa-
nie swojego miejsca w świecie 
splatają się z humorystyczną 
opowieścią o codziennym ży-
ciu.

Wydana pod koniec lipca płyta 
„Kamasutra niewinności’ za-
wiera 14 autorskich piosenek, 
w których pojawiają się wątki 
dotyczące okruchów przeszło-
ści, strachu i niemożności po-
wrotu do tego co już minęło, 
a co stanowi  o naszej teraź-
niejszości, a równocześnie jest 
zalążkiem naszej przyszłości. – 
Tytuł odzwierciedla przewrot-
ność naszej egzystencji, pełnej 
sprzeczności, ale jednocześnie 
„niewinnej”, egzystencji w któ-
rej poszukujemy światła aby 
uczynić nasze życie pełniej-
szym i piękniejszych – mówi 
autor tekstów i pomysłodawca 
projektu Sebastian Górski.

TRZECh BARDÓW 
W POJEDYNKU Z MISTRZEM

Pod nazwą Pan Górski i 
Spółka muzycy zadebiutowa-
li w 2017 roku płyta „Trzech 
bardów”, na której znalazło 

się 10 kompozycji autorstwa 
Sebastiana Górskiego. Podczas 
XII Festiwalu Piosenek Jacka 
Kaczmarskiego „Źródło wciąż 
bije” w czerwcu 2017 roku ze-
spół zdobył II miejsce w kate-

gorii „Pojedynek z Mistrzem”. 
W Bydgoszczy trio wygrało też 
najbardziej prestiżową nagrodę 
publiczności.

Na żywo muzycy prezentują 
ucztę nie tylko dla miłośników 
słowa i muzyki, ale przede 
wszystkim atmosferę spotkania 
z przyjaciółmi, na której zaciera 
się granica pomiędzy artystą a 
widownią. Trzej rockendrolow-
cy, tym razem w łagodnym wy-
daniu, na koncertach potrafią 
zaskoczyć, wzruszyć i chwycić za 
serce widownię. Wykonują utwo-
ry swoje, jak również innych 
artystów jak np.: Kaczmarski, 
Gintrowski, Awdiejew.

W kwietniu 2019 roku poja-
wiła się druga płyta „Rozmowa 
Śmierci z Miłością”. Podczas 
trasy promującej ją zespól 
zagrał koncerty m.in.  w kra-
kowskiej Piwnicy pod Barana-
mi, w Bydgoszczy w Otwartej 
Przestrzeni Światłownia, w 
Miejskich Ośrodkach Kultury 
w Policach i w Goleniowie, w 
Oliwskim Ratuszu Kultury w 

Gdańsku oraz dwa koncerty 
w Anglii. We wrześniu 2021 
roku podczas XVI Festiwalu 
Piosenek Jacka Kaczmarskiego 
szczecinianie zdobyli I miejsce 
w kategorii „Pojedynek z Mi-
strzem”. W tym roku wydali 
trzeci album, który będą pro-
mować w Kętrzynie.

Projekt Pan Górski i Spół-
ka tworzą: Sebastian Górski 
– tekściarz, gitarzysta i per-
kusista, zainspirowany twór-
czością Jacka Kaczmarskiego. 
Przez 15 lat był perkusistą 
szczecińskiego Quo Vadis, 
dziś gra w zespole Nikt. To-
masz Skaya – lider i założy-
ciel Quo Vadis ponad 30 lat 
na scenie, basista, wokalista. 
Na co dzień gra ostrą bez-
kompromisowa muzykę , jed-
nakże w projekcie Pan Górski 
i SPółka odsłania swoje li-
ryczne oblicze. Przemysław 
Nowak – wirtuoz akordeonu. 
Na scenie czynnie działa od 
25 lat. Założyciel zespołu 
Rockasta.
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Doradcy ODR Wiedzą czym żyje wieś  
i jak ciężka jest praca rolnika

W 2021 roku biuro 
przeszło największą 
od wielu lat transfor-
mację. Wtedy funkcję 

kierownika objęła Czesława Or-
łowska-Staniszewska. Następnie 
w gronie zespołu pojawiło się 
dwoje nowych doradców: Joan-
na Szawłowska oraz Agnieszka 
Kobryń. Filarem zespołu są jed-
nak Szymon Krysiuk i Edward 
Lesiak, posiadający najdłuższy 
staż oraz największe doświad-
czenie w  świadczeniu usług 
doradczych. Nad pracą całego 
zespołu doradców w Bartoszy-
cach czuwa Justyna Zdolska, 
kierownik PZDR nr 3, która 
dba, aby kierunek pracy naszego 
zespołu zmierzał drogą wyzna-
czoną przez dyrekcję Warmiń-
sko-Mazurskiego Ośrodka Do-
radztwa Rolniczego w Olsztynie. 
Pani Justyna to osoba z sercem 
na dłoni, szczera i serdeczna, 
ale jeśli wymaga tego sytuacja 
to stanowcza i konkretna. Od-

powiednia osoba na odpowied-
nim stanowisku, która zawsze 
pamięta o każdym z doradców.
 
SĘPOPOL

Szymon Krysiuk wspiera 
rolników z  gminy Sępopol. 
Ma wykształcenie rolnicze. 
Pełni dyżury w  Gminnym 
Domu Kultury w  Sępopolu, 
we wtorki od 7:00 do 15:00. 
Posiada uprawnienia dorad-
cy rolnośrodowiskowego oraz 
dobrostanu zwierząt. Specjali-
zuje się w działaniach PROW, 
przede wszystkim w zadaniach: 
Restrukturyzacja Małych Go-
spodarstw, Premia dla Młodych 
Rolników oraz Modernizacja 
Gospodarstw Rolnych. Nie 
obca jest mu też produkcja 
roślinna, agrotechnika, a  tak-
że nawożenie i ochrona roślin. 
Obsługuje rolników również 
w  zakresie płatności rolno-
środowiskowych oraz rolnic-
twa ekologicznego.

GÓROWO IŁAWECKIE
Edward Lesiak działa na ob-

szarze gminy Górowo Iławec-
kie. Pełni dyżury w  czwartki 
między 7:00 a 15:00 w Inter-
nacie Liceum z  Ukraińskim 
Językiem Nauczania przy uli-
cy Szkolnej 6A. Z  racji tego, 
iż z  wykształcenia jest zoo-
technikiem, specjalizuje się 
w  produkcji zwierzęcej. Nie 
obce jest mu również rolnic-
two ekologiczne, a także rolno
-środowiskowo-klimatyczne. 
Posiada szeroką wiedzę z za-
kresu działań PROW dotyczą-
cą zadań: Restrukturyzacja Ma-
łych Gospodarstw, Premia dla 
Młodych Rolników, Inwestycje 
w Gospodarstwach Położonych 
na Obszarach Natura 2000.

GMINA BARTOSZYCE
Joanna Szawłowska — naj-

młodsza w gronie zespołu do-
radców, ale wykazująca się du-
żym zaangażowaniem i chęcią 

rozwoju oraz poszerzania 
wiedzy. Obsługuje rolników 
z  gminy Bartoszyce. Pełni 
dyżury w biurze powiatowym 
przy ulicy Kętrzyńskiej 45A 
w czwartki od 7:00 do 15:00. 
Specjalizuje się w produkcji 
roślinnej, a w szczególności 
technologii uprawy ziem-
niaków. Prowadzi również 
grupę tematyczną z zakresu 
pszczelarstwa i  organizuje 
okresowe spotkania dla psz-
czelarzy. W  przyszłym roku 
będzie prowadziła grupę te-
matyczną z zakresu produkcji 
i przetwórstwa ziemniaków.

GMINA BISZTYNEK
Najmłodsza stażem, ale 

posiadająca szeroki zakres 
wiedzy, obejmujący daleko 
rozumiane rolnictwo jest 
Agnieszka Kobryń. Pełni 
dyżury w  Urzędzie Gminy 
w Bisztynku w środy od 7:00 
do 15:00. Jej specjalizacja to: 

Rolniczy Handel Detaliczny, 
Sprzedaż Bezpośrednia oraz 
MOL. Dzięki członkostwu 
w Kole Gospodyń Wiejskich 
– KWIAT JABŁONI działają-
cym na terenie Gminy Bisz-
tynek, pani Agnieszka z  za-
angażowaniem wspiera Koła 
Gospodyń Wiejskich. Posiada 
również wiedzę i doświadcze-
nie obejmujące wytwarzanie 
i przetwórstwo zdrowej i bez-
piecznej żywności. Umiejęt-
ności doradcy uzupełnia jako 
wieloletnia przewodnicząca 
Rady Warmińsko-Mazurskiej 
Izby Rolniczej w  powiecie 
bartoszyckim oraz sołtys So-
łectwa Bisztynek.

KIEROWNICTWO
Parasol wiedzy i doświadcze-

nia nad całym zespołem do-
radców rozpościera Czesława 
Orłowska-Staniszewska, jako 
kierownik i  doradca. Czuwa 
nad pracą każdego z dorad-

Bardzo duża wiedza i doświadczenie, które rozwiąże każdy problem rolnika — tak w skrócie można określić działania Zespołu Doradców Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka 
Doradztwa Rolniczego w Bartoszycach. Od 2019 roku doradcy czekają na interesantów w funkcjonalnym biurowcu przy ulicy Kętrzyńskiej 45A w Bartoszycach.
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Doradcy z Zespołu Doradców w Bartoszycach jako mieszkańcy wsi, wiedzą czym żyje wieś 
i jak ciężka jest praca rolnika

Zespól Doradców w Bartoszycach doradza, pomaga oraz szkoli

ców oraz zabiega o  ich roz-
wój, dba także o  rodzinną 
atmosferę. Specjalizuje się 
w  zakresie RHD, sprzedaży 
bezpośredniej, MOL oraz 
obsłudze wniosków: Działal-
ność Pozarolnicza, Inwestycje 
w  Gospodarstwach Położo-
nych na Obszarach Natura 
2000 i Restrukturyzacja Ma-
łych Gospodarstw. Jest rów-
nież diagnostą opryskiwaczy 
polowych i  zaprawiarek do 
nasion. Doświadczenie uzu-
pełnia,pełniąc funkcie w Sto-
warzyszeniu Koła Gospodyń 
Wiejskich „BABY Z BABIEŃ-
CA” oraz Lokalnej Grupie 
Działania „BARCJA”. Kie-
rownik ZD  w  Bartoszycach 
posiada wieloletnie doświad-
czenie w pracy na podobnym 
stanowisku

ROZWIĄŻĄ KAŻDY 
PROBLEM ROLNIKA

Doradcy z  Bartoszyc jako 
mieszkańcy wsi, wiedzą czym 
żyje wieś i jak ciężka jest pra-
ca rolnika. Współpraca biura 
obejmuje również współ-
działanie na rzecz rolników 
z  władzami na szczeblach 
samorządowych i  instytucji 
działających wokół rolnictwa. 
Zespół Doradców pomaga 
oraz szkoli. Bardzo duża wie-
dza i  doświadczenie dorad-
ców rozwiąże każdy problem 
klienta w zakresie rolnictwa. 
W imieniu całego Zespołu 
Doradców w Bartoszycach 
zapraszamy serdecznie 
do współpracy, do odwie-
dzania naszego biura po-
wiatowego i naszych biur 
znajdujących się na tere-
nach gmin.
 Edward Lesiak
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Powstaje park w Rogitach

Budowa sieci wodociągowych

W podbraniewskich Rogitach (gm. Braniewo) dobiega końca projekt pod nazwą „Rewitalizacja parku gminnego  
w miejscowości Rogity”.

W gminie Braniewo trwa budowa sieci wodociągowych.

Dzięki sieciom wodociągowym bieżąca woda będzie dostępna 
w kolejnych wsiach gminy Braniewo

Park położony jest przy rze-
ce Lipówce, towarzyszy mu 
również okazałych rozmia-

rów jaz o konstrukcji żelbeto-
wej, z którego rozpościera się 
malowniczy widok na cały park. 
Teren jest częściowo zadrze-
wiony, powstały utwardzone 
alejki parkowe.

— Celem zadania było od-
tworzenie infrastruktury ko-
munikacyjnej parku – stworze-
nie nowych alejek spacerowych 
wraz z infrastrukturą towarzy-
szącą umożliwiającą odpoczy-
nek na terenie parku — mówi 
wójt Gminy Braniewo Jakub 
Bornus. — Niebawem powsta-
nie również olbrzymia wiata 

rekreacyjna wraz z grillem oraz 
stoiskami na rowery.

Ale to nie wszystko. Wykona-
no również ścianę oporową z 
gazonów betonowych. W doni-
cach będą posadzone kwiaty i 
rośliny ozdobne, które ożywią 
strefę wejściową do parku. 
Wykonana zostanie również 
tablica informacyjna, na któ-
rej znajdą się wiadomości o 
parku, jego historii oraz florze. 
W całym parku znajdować się 
również będą ławki, na których 
będzie można odpocząć.

Wartość inwestycji to niemal 
200 tys. złotych. Dofinansowa-
nie (z PROW) wyniosło ponad 
125 tys. złotych.

Obecnie dobiegają końca 
prace przy wodociągu 
Rogity – Świętochowo 

Kolonia. Wodociąg wykonany 
z rury PE o średnicy 110 mm i 
długości ponad 2 kilometrów, 
zasili w wodę gospodarstwa i 
siedliska nie posiadające dotąd 
bieżącej wody.

Równolegle trwa budowa dru-
giego wodociągu Maciejewo – 
Świętochowo Zakrze. Wodociąg 

o długości niespełna 2,3 kilome-
tra umożliwi mieszkańcom bez-
awaryjne i komfortowe korzysta-
nie z bieżącej wody. Celem tej 
inwestycji jest także awaryjne 
zasilenie wodociągu Szyleny – 
Rusy. Planowane zakończenie 
robót to koniec września 2022 r.

Wykonawcą obydwu inwesty-
cji jest nasza gminna Spółka 
PERiG.

Inf. prasowa UG w Braniewie
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Park będzie miejscem, w którym będzie można spacerować i odpocząć 
na ławeczkach

Przed II wojną światową w XIX-wiecznym pałacu w Rogitach mieścił się zajazd 
„Parkschloss Regitten”, który był ulubionym miejscem wypoczynku braniewskich 
mieszczan i ludzi z innych miast pruskich, a nawet Królewca. Majątek, którego częścią 
był park, gościł koronowane głowy. Park otaczający pałac uformowany jest tarasowo 
z rzadkimi gatunkami drzew. Z pałacu prowadziły schody w dół, nad strumień, 
którego wody, spiętrzone śluzą, tworzyły i obecnie tworzą malowniczą kaskadę.  
Park uchronił jeszcze fragmenty starego drzewostanu, zachowały się:  
okaz miłorzębu japońskiego i dębu błotnego.

Teren budowy parku gminnego w Rogitach odwiedzili wójt Gminy 
Braniewo Jakub Bormus i prezes Spółki PERiG Robert Mirkowski
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Kolejny fragment drogi doczeka się remontu

Dzień Niepodległości Ukrainy

GŁĘBOCK – LELKOWO. 
Drogą wojewódzką 
z Głębocka do Lelkowa 
poruszają się mieszkańcy 
Głębocka, Jarzenia, Szarek 
i Sówek. Od wielu lat nie 
mogli oni doczekać się 
remontu tej drogi. 
W ostatnim czasie  
w końcu to się zmienia.

Nowy asfalt zostanie położony od zjazdu do miejscowości Szarki, 
przez miejscowość Sówki w kierunku Lelkowa
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W grudniu 2021 roku na 
kilkusetmetrowym od-
cinku drogi z Lelkowa 

w kierunku Sówek położono 
nową nawierzchnię bitumicz-
ną. Natomiast jeszcze w tym 
roku remontu doczeka się 
kolejny fragment drogi. Bę-
dzie to około 1,3 kilometra, 
od zjazdu do miejscowości 
Szarki, przez miejscowość 
Sówki w kierunku Lelkowa.

SETKI PODPISÓW 
POD PETYCJĄ

Ta inwestycja to efekt uporu 
wójta Gminy Lelkowo, rad-
nych, sołtysów i samych miesz-
kańców. W maju 2022 r. skiero-
wali oni petycję do marszałka 
Województwa Warmińsko-Ma-
zurskiego, w której prosili „o 
podjęcie pilnych działań ma-
jących na celu poprawę stanu 
nawierzchni drogi wojewódz-

kiej DW510 na odcinku między 
miejscowością Lelkowo a wsią 
Głębock w kierunku granicy 
państwa”.

— W chwili obecnej stan 
drogi stanowi duże utrud-
nienie, a nawet zagrożenie w 
ruchu drogowym; nierówności, 
zapadnięcia, spękania i ubytki 
krawędzi, uniemożliwiają bez-
pieczny przejazd, nawet z małą 
prędkością — argumentowali 

Z okazji obchodzonego 24 
sierpnia Dnia Niepodle-
głości Ukrainy, w imieniu 

Samorządu i Mieszkańców 
Gminy Lelkowo życzymy po-
koju, powrotu do codziennej 
normalności w bezpiecznej, 
tak jak to było do 24 lutego, 
Ukrainie.

W tych trudnych dniach za-
pewniamy o naszym wsparciu, 
jesteśmy jedną wielką rodziną, 
co w naszej gminie rozumie-
my doskonale – wielu z nas ma 

bliskich za wschodnią granicą 
i z niepokojem, ale i ogromną 
nadzieją wsłuchuje się w ko-
munikaty medialne.

Jesteśmy pewni i głęboko 
wierzymy w zwycięstwo Na-
rodu Ukraińskiego, a dotych-
czasowe bohaterstwo tam wal-
czących wszystkich nas w tym 
utwierdza.

Niech żyje niepodległa Ukra-
ina!

Wójt Gminy Lelkowo
Łukasz Skrzeszewski

w petycji, pod którą podpisało 
się ponad 600 osób.

Petycja – skierowana za 
pośrednictwem wójta Skrze-
szewskiego do Zarządu Wo-
jewództwa Warmińsko-Ma-
zurskiego – doczekała się 
rozpatrzenia (należy dodać, że 
było to kolejne pismo w ostat-
nich latach wysłane w sprawie 
remontu tej drogi). Samorząd 
województwa przekaże pie-
niądze na ten cel.

MARSZAŁEK PRZYChYLIŁ SIĘ
— Mając świadomość, że 

kluczowym znaczeniem dla 
zrównoważonego rozwoju 
społeczno-gospodarczego 
wspólnot samorządowych jest 
rozwój bezpiecznej, spójnej, 
funkcjonalnej i efektywnej in-
frastruktury drogowej, samo-
rząd województwa podejmuje 
wszelkie kroki zmierzające do 
poprawy stanu technicznego 
dróg którymi zarządza — czy-
tamy w odpowiedzi na pety-

cję, którą podpisał wicemar-
szałek Marcin Kuchciński. 
— W związku z powyższym 
informuję, iż zostały podjęte 
działania związane z wykona-
niem odnowy nawierzchni bi-
tumicznej na długości 1,3 km 
na odcinku Sówki – Lelkowo. 
Planowany termin rozpocze-
̨cia robót przewidziany jest na 
wrzesień bieżącego roku.

— Jak ustaliłem z marszał-
kami Mironem Syczem oraz 
Marcinem Kuchcińskim bę-
dzie to odcinek od zjazdu do 
miejscowości Szarki, przez 
miejscowość Sówki w kierunku 
Lelkowa — mówi wójt Gminy 
Lelkowo Łukasz Skrzeszewski. 
— Tak jak obiecałem – nadal 
będę czynił starania by tą drogę 
remontować. Dziękuję panom 
Marszałkom za owocną współ-
pracę, a wszystkim mieszkań-
com Gminy Lelkowo za liczne 
podpisanie naszej petycji, która 
przyniosła taki skutek!

Wojciech Andrearczyk

Dzień Niepodległości Ukrainy, ukr. День Незалежності України 
– ukraińskie święto państwowe obchodzone 24 sierpnia w rocz-
nicę uchwalenia Deklaracji Niepodległości Ukrainy przez Radę 
Najwyższą Ukraińskiej SRR 24 sierpnia 1991. Dzień ten jest 
uważany za datę powstania Ukrainy w obecnej formie. 1 grud-
nia 1991 w referendum Ukraińcy potwierdzili wolę utworzenia 
suwerennego państwa. 20 lutego 1992 parlament Ukrainy przy-
jął uchwałę „w sprawie Dnia Niepodległości Ukrainy”.



– Uprawa bobiku to 800+ 
do hektara, dzięki uprawie 
tej rośliny gleba zostaje 
wzbogacona w azot, co 
pozwala zaoszczędzić 
ponad 800 zł, gdy na drugi 
rok posiejemy pszenicę 
– mówi Rafał Banasiak, 
prezes Klastra Agroport, 
który od 2015 roku 
organizuje lokalny rynek 
skupu roślin strączkowych 
w Polsce północnej.

Rolnicy mają już za sobą 
bardzo intensywny okres. 
Lipiec i sierpień był cza-
sem wzmożonych prac 

żniwnych. Rafał Banasiak, 
prezes Klastra Agroport, ana-
lizuje sytuację w uprawie roślin 
strączkowych w naszym regio-
nie.

— Sezon upraw i zbiorów 
bobiku należy podzielić na 
dwie części — do lipca i po 
tym okresie — mówi Rafał 
Banasiak. — Pierwsza część 
charakteryzowała się bardzo 
dobrymi warunkami, przede 
wszystkim ze względu na ob-
fite opady deszczu. Skutkowało 
to bardzo dobrymi wschodami 
i wzrostem początkowym. Cha-
rakterystycznym elementem 
była też duża ilość kwiatów na 
roślinie. Jednakże po tym okre-
sie nastąpiła susza z bardzo 
wysokimi temperaturami. Wte-
dy nastąpiła redukcji kwiatów, a 
w konsekwencji mniejsza ilość 
zawiązanych strąków. Po zebra-
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niu plonów nie wszystkie na-
siona były w pełni ukształtowa-
ne, co również może świadczyć 
o negatywnym wpływie wyso-
kich temperatur. Oceniając 
otoczenie rynkowe w naszym 
regionie można spokojnie 
stwierdzić, iż zainteresowanie 
ze strony przetwórców paszo-
wych jest na stałym poziomie 
a ze sprzedażą problemu nie 
ma. Oczywiście prowadzimy 
cały czas debaty czy to w trak-
cie posiedzeń Sejmowych Ko-

misji Rolnictwa, czy na posie-
dzeniach zespołów roboczych 
przy Ministerstwie Rolnictwa 
na temat wzmocnienia pozycji 
Rolników względem korpora-
cji przetwórstwa paszowego 
w wycenie rodzimego białka 
roślinnego do importowanych 
surowców białkowych bez 
GMO. Widzimy też potrzebę 
wypracowania odpowiednich 
przepisów prawnych regulu-
jących rynek krajowych źródeł 
białka roślinnego. Zwłaszcza 

że z ostatnim dniem grudnia 
2022 roku kończy się mora-
torium na zakaz stosowania 
pasz GMO. Reasumując widać 
efekty pracy klastra Agroport 
na rzecz upraw i obrotu bobi-
ku jednak zauważamy, że taką 
samą pracę należy wykonać 
w stosunku do coraz częściej 
pojawiających się na naszych 
polach soi czy słonecznika i 
to będzie naszym następnym 
celem — dodaje. 
 Mariusz Rolnicki

– Sezon upraw i zbiorów bobiku to należy podzielić go na dwie części – do lipca i po tym okresie  
– mówi Rafał Banasiak
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Bobik to już specjalność rolnicza północy, 
a jego uprawa to realne korzyści

Przedstawiciele Lewicy 
z mieszkańcami

„Warmianki” w Radio Olsztyn

To wakacyjna trasa poli-
tyków Nowej Lewicy, w 
której mają odwiedzić 

100 miejscowości w całym 
kraju. Do Bartoszyc i From-
borka przyjechali: posłanki i 
posłowie: Monika Falej, Mar-
cin Kulasek (woj. warmińsko
-mazurskie), Marek Rutka 
(woj. pomorskie), Arkadiusz 
Iwaniak (woj. mazowieckie), 
wiceprzewodnicząca Nowej 
Lewicy Paulina Piechna-Więc-
kiewicz, współprzewodniczący 
NL w woj. warmińsko-ma-
zurskim Władysław Mańkut, 
zastępca prezydenta Elbląga 
Janusz Nowak, radna miasta 
Elbląg Monika Dwojakowska, 
przedstawiciele partii Lewica 
Razem Małgorzata Matu-
szewska-Boruc oraz Marcin 
Gulczyński, a także repre-
zentujący Nową Lewicę, oraz 
federację Młodych Socjalde-
mokratów Jakub Turczak.

W spotkaniu w Bartoszycach 
uczestniczyli także lokalni 
działacze partii, w tym m.in. 
Ryszard Sarzyński, przewod-

niczący Rady Powiatowej Le-
wica na Warmii, Mazurach i 
Powiślu w Bartoszycach oraz 
Danuta Zubrycka, sekretarz 
tejże rady.

Parlamentarzyści i samorzą-
dowcy przedstawili pomysł 
Lewicy — Program „Bez-
pieczna Rodzina”. Kluczem 
do poprawy warunków życia 
Polaków jest, według poli-
tyków lewicy, zniwelowanie 
skutków szalejącej inflacji. 
Proponują też dodatkową 
waloryzację rent i emerytur, 
obniżenie rat kredytów oraz 
podwyższeniu uposażeń pra-
cowników budżetowych.

Mieszkańcy Bartoszyc mieli 
okazję do przedstawienia swo-
ich lokalnych „bolączek” par-
lamentarzystom. Najważniej-
szymi problemami okazała się 
ciągnąca się jeszcze od czasów 
przedpandemicznych zapaść 
lokalnego małego biznesu 
oraz stopniowe wygaszanie 
połączeń komunikacyjnych z 
innymi miastami.

Jarosław Góral
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Przedstawiciele Nowej Lewicy oraz Lewicy Razem spotkali 
się z mieszkańcami Bartoszyc i Fromborka. Parlamentarzyści 
i samorządowcy przedstawili pomysły na poprawę 
warunków życia obywateli Polski poprzez zniwelowanie 
skutków szalejącej inflacji, dodatkowej waloryzacji rent 
i emerytur, obniżeniu rat kredytów oraz podwyższeniu 
uposażeń pracowników budżetowych.

Przedstawiciele Nowej Lewicy oraz Lewicy Razem spotkali się  
z mieszkańcami Bartoszyc i Fromborka

Zespół „Warmiaki Sępopol-
skie”, jako laureat festiwa-
lu „Jawor – u źródeł kultu-

ry 2022” wziął udział w sesji 
nagraniowej w Radio Olsztyn. 
Zespół pielęgnuje tradycje 
folkloru wileńskiego i taki re-
pertuar został zarejestrowany. 
Dzięki najstarszej i najbar-
dziej utytułowanej członkini 
zespołu Teresie Jaglińskiej 
do repertuaru „Warmianek” 
trafiła pieśń „Dziadunio”, 
która była wykonywana w 
domu rodzinnym Pani Tere-
sy w Kalwarii pod Wilnem. 
Pieśń okazała się prawdziwą 
perełką, dzięki, której zespól 
znalazł się wśród laureatów 
konkursu. Nagrano również 

pieśń „Strzelec”, śpiewanej w 
domu rodzinnym Elżbiety Ru-
dzińskiej z domu Subotowicz.

Przypomnijmy, że do konkur-
su zgłosiło się 60 zespołów w 
pięciu kategoriach. Zespół 
„Warmiaki Sępopolskie” rywa-
lizował w kategorii zespół folk-
lorystyczny.

Ałła Zarembo
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Zarząd Województwa 
Warmińsko-Mazurskiego 
podpisał z trzema 
Lokalnymi Grupami 
Działania umowę na 
realizację projektu 
współpracy pt. „Wiem czym 
oddycham”, którą  z rąk 
Dyrektora Departamentu 
Rozwoju Obszarów 
Wiejskich i Rolnictwa 
Urzędu Marszałkowskiego 
w Olsztynie odebrał pan 
Mateusz Sobieszczuk, 
reprezentujący LGD 
„Partnerstwo Północnej 
Warmii i Wysoczyzny 
Elbląskiej”.

Będą promować Odnawialne Źródła Energii

Dzięki pozyskanym środkom 
unijnym możliwa będzie 
realizacja zadań mają-

cych na celu upowszechnianie 
wśród mieszkańców naszego 
województwa wiedzy na temat 
odnawialnych źródeł energii 
(OZE) oraz promocja Północnej 
Warmii i Wysoczyzny Elbląskiej 
w kontekście rozwiązań sprzy-
jających ochronie środowiska i 
przeciwdziałaniu zmianom kli-
matu.

Więcej informacji na temat 
programu LEADER oraz 
działalności LGD „Partnerstwo 
Północnej Warmii i Wysoczyzny 
Elbląskiej” można uzyskać 
w siedzibie Biura Zarządu 
we Fromborku przy 
ul. Pocztowej 9 lub 
na stronie internetowej 
lgdwysoczyzna.pl

W położonych niedaleko 
Braniewa Zagajach po-
wstała firma zajmująca 

się projektowaniem stron inter-
netowych oraz marketingiem 
(EKcode).

Firma EKcode komplekso-
wo wykonuje strony interne-
towe oraz sklepy internetowe, 
a także zajmuje się marketin-
giem. To dobra wiadomość dla 
przedsiębiorców, którzy chcą 
założyć swoją stronę interne-
tową lub przekształcić swoją 
starą stronę na profesjonalną 
wizytówkę firmy.

Usługi oferowane przez EK-
code pozwolą przedsiębiorcom 
poszerzyć ich zasięg, poprzez 
szerszy dostęp do klientów w 
internecie. To będzie dla nich 
także możliwość profesjonalnego 
zaprezentowania się na tle kon-
kurencji.

Jak wiemy, w powiecie bra-
niewskim i okolicach jest dużo 
różnych firm, które swoje usługi 
pełnią na najwyższym poziomie. 
Brakuje im jednak strony inter-
netowej, dzięki której mogliby 
zaprezentować swoje oferty 
szerszemu gronu odbiorców.

Liczba użytkowników korzy-
stających z usług w internecie 
cały czas rośnie, dlatego warto 
jest posiadać własną stronę in-
ternetową, aby zaprezentować 
swoją firmę na globalnym rynku.

Zapraszamy bardzo serdecznie 
do skorzystania z usług EKcode!

Firma EKcode 
Adres witryny – 
www.ekcode.pl
Adres firmy – Zagaje 28/14, 
14-521 Lelkowo
E-mail – Kontakt@ekcode.pl 
Konsultacja – Konrad Kozij

Dobra wiadomość dla przedsiębiorców!

Materiał opracowany przez Biuro Zarządu LGD 
„Partnerstwo Północnej Warmii i Wysoczyzny Elbląskiej”, 

współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 
19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” 

poddziałanie 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”. 
Instytucja zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
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Ponad 20 milionów  
na remont dróg miejskich

Dwie drogi już są na ukoń-
czeniu — mówi Jacek 
Kostka, burmistrz Gó-

rowa Iławeckiego. — Cała 
ulica Słowackiego oraz kolej-
ny odcinek dróg osiedla przy 
ul. Bema oddane zostaną do 
użytku do końca września. 
Obecnie trwają ostatnie prace 
wykończeniowe. Uwzględnia-
my uwagi mieszkańców. Przy 
Słowackiego, na życzenie 
właścicieli posesji przekłada-
liśmy prawie wszystkie wjazdy, 
a na ul. Bema poszerzyliśmy, 
zgodnie z sugestiami parking 
— dodaje.

Niebawem rozpocznie się 
remont ulicy Przemysłowej 
(wartość blisko 3 mln zł) i 
wjazdu do miasta od ulicy Ar-
mii Krajowej (wartość ponad 
3 mln zł). Blisko 4 mln zło-
tych kosztować będzie remont 
ciągu ulic Sikorskiego i Kra-
sickiego. Na te trzy inwestycje 
przetargi już zostały ogłoszo-
ne. Rozstrzygnięcie będzie 
miało miejsce do końca wrze-
śnia. Za dwa z nich odpowia-
da Urząd Miasta w Górowie, 
trzeci prowadzi Starostwo 
Powiatowe w Bartoszycach. 
Jeśli znajdą się wykonawcy i 

cena nie przerośnie posiada-
nych środków realizacji można 
spodziewać się na przełomie 
tego i przyszłego roku.

Dużym wyzwaniem będzie 
remont pozostałej części na-
wierzchni górowskiej starów-
ki. Miasto pozyskało na ten cel 
ponad 9 mln złotych dofinan-
sowania.

— Czeka nas proces uzgod-
nień z konserwatorem zabyt-
ków, projektowanie instalacji 
podziemnych, pasujących do 
zabytkowego charakteru miej-
sca nawierzchni — mówi Jacek 
Kostka. — Niejako przy okazji, 
nawiązując do planowanych 
prac przy ulicy Sikorskiego i 
zagospodarowanego Stawu 
Garncarskiego, wyremontowa-
ne zostaną także ulice Inwali-
dów i Nadbrzeżna. Pozyskali-
śmy na ten cel kolejne 2 mln 
złotych w ramach III naboru 
programu Polski Ład. To duże 
wyzwanie, ale w tej kadencji 
priorytetem było poszukiwa-
nie pieniędzy na remonty na-
szych dróg. Zdobyliśmy ponad 
20 milionów, a teraz trzeba je 
skutecznie wydać — nie kryje 
zadowolenia Jacek Kostka.

Mariusz Rolnicki

Ochotnicze straże 
pożarne mają problem, 
maleje liczba 
strażaków-ochotników. 
W Górowie Iławeckim 
znaleziono rozwiązanie. 
W szeregach miejscowego 
OSP będzie czynnie działał 
burmistrz Jacek Kostka 
wraz z urzędnikami 
miejskimi.

W latach 2022-2024 W Górowie Iławeckim 
zaplanowano inwestycje drogowe na łącznie 
blisko 23 mln złotych. Nie są to plany bez pokrycia. 
Miasto pozyskało na ten cel blisko 20 mln złotych 
dofinansowania środków rządowych z Polskiego Ładu, 
kolejne dwa miliony dokłada Starostwo Powiatowe 
w Bartoszycach oraz Fundusz Dróg Samorządowych.

W Górowie Iławeckim 
zakończyło się szko-
lenie kandydatów na 
strażaków-ochot-

ników. W szkoleniu zorgani-
zowanym przez Państwową 
Straż Pożarną w Bartoszycach 
uczestniczyli między innymi 
Jacek Kostka, burmistrz Górowa 
Iławeckiego, Andrzej Worobiec, 
sekretarz miasta oraz Krzysztof 
Baran, zastępca wójta gm. Góro-
wo Iławeckie.

Szkolili się też, między innymi, 
czynni i emerytowani funkcjona-
riusze służb mundurowych oraz 
radny rady miasta Łukasz Ro-
huń.

— Staramy się zawsze reago-
wać na bieżąco na powstające 
problemy — mówi Adam Cio-
sek, prezes Ochotniczej Straży 
Pożarnej w Górowie Iławeckim. 
— W zeszłym roku okazało się, 
że wielu strażaków ochotników 
znalazło pracę, a inni zmienili 

zatrudnienie na bardziej absor-
bujące. Oczywiście nasza OSP 
nadal wyjeżdża do wezwań, ale 
wymaga to ogromnej mobili-
zacji i dyscypliny. Naradzili-
śmy się i ustaliliśmy, że trzeba 
zwrócić się do odpowiedzial-
nych obywateli naszego miasta 
z propozycją zasilenia szeregów 

ochotników. Z komendantem 
Państwowej Straży Pożarnej 
w Bartoszycach ustaliliśmy, że 
kurs odbędzie się w górowskiej 
remizie. Na miejscu posiadamy 
wszelki niezbędny specjali-
styczny sprzęt, a i łatwiej było 
zachęcić Górowiaków do kursu 
na miejscu — dodaje.

— Obiecałem, że jak się 
zgromadzi tylu chętnych, by 
rozpocząć kurs to sam wezmę 
w nim udział. Słowo się rzekło, 
nie było wyjścia i tak zrobiłem. 
Dołączył do mnie też sekre-
tarz miasta Andrzej Worobiec. 
Do miejskich kursantów dołą-
czyli mieszkańcy wsi z wójtem 

– Bezpieczeństwo mieszkańców warte jest każdej ceny, więc kilka zajętych weekendów to niewielkie 
poświęcenie, nawet w wakacje – podkreśla Jacek Kostka.

Krzysztofem Baranem na czele 
— uśmiecha się Jacek Kostka, 
burmistrz Górowa Iławeckiego.

W konsekwencji straż w mie-
ście powiększy się o nowych 14 
strażaków. Podobna liczba zasili 
OSP w podgórowskich wsiach.

— Bezpieczeństwo miesz-
kańców warte jest każdej ceny, 
więc kilka zajętych weekendów 
to niewielkie poświęcenie, na-
wet w wakacje — podkreśla 
Jacek Kostka.

Mariusz Rolnicki

W latach 2022-2024 W Górowie Iławeckim zaplanowano 
inwestycje drogowe na łącznie blisko 23 mln złotych
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O tym, jak burmistrz został strażakiem
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Trenerska przygoda zakończona rezygnacją

I doczekałem się meczu, który 
trzasnął z impetem w zamazy-
waną rzeczywistość. Niestety, 
zbyt wiele rzeczy poprzedza-

jących ten mecz poszło nie tak. 
Być może też niektóre moje de-
cyzje logistyczne były niewłaści-
we (np. zgoda na indywidualny 
dojazd zawodników na mecz 
własnym transportem). Presja 
na wynik (lokalne ambicje) była 
przesadnie ciężka.

POGROMIENI 
PRZEZ BŁĘKITNYCh

Faktem jest, że zagraliśmy 
słabe zawody, a rosnąca z każdą 
minutą nasza nerwowość nie 
sprzyjała uzyskaniu pozytyw-
nego wyniku. Przegrywamy z 
Błękitnymi Orneta 0:1.

Zatoka wystąpiła w składzie: 
Talki – C. Brzeski (46’ Spyra), 
Żuralski, Misarko (62’ Gawryś), 
Górski – Wojciech Barnat, Wal-
demar Barnat, Boros, Graczyk 
– Cierlicki, Włodarczyk.

Żeby jak najbardziej obiek-
tywnie przedstawić przebieg 
tego meczu posłużę się relacją 
„Głosu Wybrzeża”: „W 65 min. 
Kijanko wykonywał rzut rożny. 

Lech Strembski, trener 
Zatoki Braniewo 
w latach 90-tych 
ub. wieku, dzieli się 
z nami swoim ostatnim 
odcinkiem wspomnień. 
Dziękując wszystkim, 
którzy umożliwili mu 
spędzenie w Braniewie 
dwóch trenerskich lat.

www.portalbraniewo.pl

Dziennik trenera. Odcinek 23 (rok 1999)

W zamieszaniu przejął futbo-
lówkę Szczęch i strzałem z 7 
metrów w przeciwległy, górny 
róg przelobował Talika. W ten 
sposób doszło do sensacji... 
Błękitni nie wygrali fuksem i 
na bramkę na pewno zasłuży-
li. Najlepszą okazję dla Zatoki 
zmarnował Spyra (75 min). W 
sytuacji »sam na sam« lepszy 
okazał się Radziwon, bardzo 
pewny w gorących momentach, 
a tych w końcówce nie brakowa-
ło. Faworyzowanym gościom nie 
starczyło jednak czasu, bo zbyt 
dużo zmarnowali go przed 65 
minutą. Po zakończeniu gry w 
obozie gospodarzy zapanowała 
euforia, a wśród gości doszło do 
nieprzyjemnych niesnasek”.

KIBIC ATAKUJE TRENERA, 
TRENER REZYGNUJE

Tak czytamy dalej w „Głosie 
Wybrzeża”: „Trener Zatoki został 
zaatakowany przez kibica. Lech 
Strembski: jestem rozczarowany 
do tego stopnia, że rezygnuję z 
pracy. Ustały już moje możli-
wości motywowania piłkarzy, 
skoro zawodzi motywacja finan-
sowa. Pamiętając o poprzedniej 
porażce z Wigrami na własnym 
boisku doszedłem do wniosku, 
że nie osiągnę nic więcej w Bra-
niewie. Poza tym fakt, że żaden 
z członków zarządu nie stanął 
w mojej obronie, gdy zostałem 
zaatakowany, mówi sam za sie-
bie... Stanisław Fijarczyk [trener 
Błękitnych – przyp. red.]: To był 
prawdziwy mecz. Aż chce się 
grać. Atmosfera, walka, emocje... 
Kibice zapomnieli, że jesteśmy 
outsiderem. Przykro, że utrudni-
liśmy życie sąsiadowi zza miedzy, 

ale to tylko sport. Ten zespół i tak 
powinien się utrzymać, a jedne-
go, czego mu brakuje – mam 
nadzieję, że Leszek, mój dobry 
kolega, nie obrazi się – to kolek-
tywu. Przyjechali prywatnymi 
samochodami, na boisku grali 
zbyt indywidualnie...”.

NIE ZASŁUŻYŁEM 
NA TAKIE TRAKTOWANIE

Ktoś kto widział naszą druży-
nę po raz pierwszy, mógł wysnuć 
taką subiektywną opinię. Chcę 
również przy okazji wyjaśnić, 
być może nie dla wszystkich ja-
sną, sytuację związaną z atakiem 
na mnie przez kibica. Atak miał 
charakter werbalny, ale zawierał 
w sobie zbyt wiele obraźliwych 
słów, abym przeszedł obok nie-
go z obojętnością. Smutne było 
również to, że ów człowiek w 

czasie wygłaszania epitetów, 
stał nieopodal kilku ówczesnych 
działaczy Zatoki, którzy w żaden 
sposób nie zareagowali. Trudno, 
bywa i tak. Uważam jednak, że 
nie zasłużyłem na takie potrak-
towanie z prostego powodu: cele 
sportowe stawiane przed druży-
ną Zatoki w czasie mojej pracy 
w Braniewie zostały realizowa-
ne dzięki temu, że nasz zespół 
wygrał 26 meczów, zremisował 
14 razy i poniósł 15 porażek. Na 
dodatek w tym okresie zawod-
nicy z Braniewa strzelili swoim 
przeciwnikom aż 128 bramek, 
co świadczyło o atrakcyjnym 
dla kibiców futbolu. Ponadto 
czwarte miejsce na koniec se-
zonu 1997/98 było najwyższe 
w historii Zatoki od 38 lat. Wy-
darzenie z Ornety nabrało cech 
przesadnej atrakcji medialnej i 

pojawiło się jeszcze kilka wywia-
dów i artykułów wyjaśniających 
zaistniałą sytuację. Ale nie warto 
się tym zajmować.

BOROS ZA STREMBSKIEGO
Na drugi dzień spotkałem się  

z zarządem i rozstaliśmy się w 
kulturalny sposób. Szybko poja-
wiły się pytania o mojego następ-
cę. Wybór padł na najlepszego z 
możliwych w tym czasie kan-
dydata, Adama Borosa. Jak się 
później okazało, Adam dobrze 
sobie poradził, choć zadanie było 
trudne. W dziesięciu meczach 
Zatoka zdobyła 9. punktów, któ-
re zapewniły jej dalszy byt w III 
lidze. Oto wyniki braniewian w 
tych meczach:

1.05.1999 r. – Zatoka – Świt 
Nowy Dwór Mazowiecki 0:2

8.05.1999 r. – Pogoń Lębork – 
Zatoka 0:2           

12.05.1999 r. – Zatoka – Polonia 
II Warszawa 1:1            

15.05.1999 r. – Dolkan W-wa – 
Zatoka 2:0            

22.05.1999 r. – Zatoka – Gwar-
dia Warszawa 1:1          

26.05.1999 r. – Zatoka – Sparta 
Brodnica 1:1           

29.05.1999 r. – MKS Mława – 
Zatoka 0:0          

5.06.1999 r. – Zatoka – Kaszu-
bia Kościerzyna 1:1          

12.06.1999 r. – Lechia/ Polonia 
II Gdańsk – Zatoka 1:0 

18.06.1999 r. – Zatoka – Ursus 
Warszawa 6:6      

III ligę opuściły cztery zespo-
ły: Warmia/Stomil II Olsztyn, 
Lechia/Polonia II Warszawa, 
Ursus Warszawa oraz Błękitni 
Orneta. Co ciekawe z zespołami 
tymi straciliśmy sporo punktów: 

z Lechią/Polonią II G-k – 2 po-
rażki, z Błękitnymi Orneta – 1 
porażka, z Warmią/Stomilem II 
Olsztyn – 1 remis a z Ursusem 
W-wa – 1 porażka i jeden remis. 
Zatoka Braniewo na koniec se-
zonu zajęła 13. miejsce w tabeli 
ze zdobyczą 41 punktów, odno-
sząc 10 zwycięstw, 11 remisów i 
13 porażek. Liczba strzelonych 
bramek to 50 a straconych 49. Ja-
sno trzeba powiedzieć, że był to 
dobry wynik sportowy, zważyw-
szy na okoliczności, w jakich był 
osiągnięty. Utrzymanie zespołu 
Zatoki w silnej III lidze należy 
uznać za sukces. Wszystkim, 
którzy się do tego przyczynili 
należą się słowa uznania. Mam 
na myśli zarówno braniewskich 
działaczy, sponsorów, zawodni-
ków i oczywiście kibiców.

DZIĘKUJĘ I DEDYKUJĘ 
WIESŁAWOWI MARChEWIE

Skorzystam z okazji, aby wy-
mienionym osobom bardzo 
podziękować za umożliwienie 
mi spędzenia w Braniewie bar-
dzo wartościowych dla mnie 
prawie dwóch lat. Szkoda, że 
się wszyscy trochę przeliczyli-
śmy, ale mimo to mam nadzie-
ję, że ta piłkarska przygoda na 
długo pozostanie nie tylko w 
mojej pamięci. Z sentymen-
tem spoglądam na dzisiejsze 
sportowe zmagania Zatoki, 
pozostając jej kibicem. Nato-
miast wysiłek jaki włożyłem na 
spisanie powyższych wydarzeń, 
chciałbym zadedykować nie ży-
jącemu już, byłemu prezesowi 
Zatoki Braniewo Wiesławo-
wi Marchewie.

Lech Strembski
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Piotr Włodarczyk stara się pokonać Radziwona
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