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Mikołajki ponownie
w czołówce!

W

najnowszym rankingu „Wspólnoty” Mikołajki są na drugim
miejscu w województwie i na 12 w Polsce.

Ponadto w numerze:

Mikołajki wysoko w rankingu
W najnowszym rankingu „Wspólnoty” w czołówce znalazły się Mikołajki. W kategorii miast niepowiatowych w naszym województwie są na
drugim miejscu i na 12 w Polsce. W
przeliczeniu na mieszkańca Gmina
Mikołajki pozyskała kwotę 5704,12
zł. Ranking jest zestawieniem pozyskanych przez samorządy środków
finansowych z Unii Europejskiej w
latach 2004-2014.
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Znamy datę Rajdu Polski
Długo musieliśmy czekać na informację dotyczącą terminu Rajdu Polski.
FIA i Promotor WRC opublikowały w
listopadzie kalendarz Rajdowych Mistrzostw Świata w sezonie 2016. Rajd
Polski będzie siódmą z czternastu
rund i zostanie rozegrany w dniach 1
– 3 lipca z bazą w Mikołajkach.

Mamy swój Uniwersytet
Październik to miesiąc, w którym
studenci wracają na uniwersytety. Od tego roku Mikołajki również
mają swój uniwersytet oraz swoich
studentów. Działalność rozpoczął
Mikołajski Uniwersytet III Wieku. Zarejestrowano go dokładnie 15
maja 2015 roku. Do grona studentów zapisało się aż 86 seniorów.
str. 3
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O

d lat Mikołajki są bardzo dobrze oceniane w rankingach. Również w
tym roku znalazły się w czołówce.

Ranking
czasopisma
„Wspólnota” jest zestawieniem pozyskanych przez
samorządy środków finansowych z Unii Europejskiej w latach 2004-2014.
Ranking został stworzony
poprzez zsumowanie wysokości dofinansowań dla
każdego z samorządów i podzielenia tej liczby poprzez
liczbę mieszkańców danego
województwa, powiatu czy
gminy.
Aby
usystematyzować
zestawienie, jego twórcy
podzielili go na części dotyczące województw, powiatów, miast wojewódzkich, miast na prawach powiatu, miast powiatowych,
miast innych oraz gmin
wiejskich.

I właśnie w tym zestawieniu w czołówce znalazły się Mikołajki. W kategorii miast niepowiatowych
w naszym województwie
są na drugim miejscu i na
12 w Polsce. W przeliczeniu na mieszkańca Gmina
Mikołajki pozyskała kwotę
5704,12 zł.
Jak wypadają sąsiednie
miasta? Zajmują dużo niższe miejsca. Gmina Piecki została sklasyfikowana na 459 miejscu z kwotą
1846,02 zł. Gminy Sorkwity
znajduje się na 756 miejscu
z pozyskaną kwotą 1357,54
zł w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Najniżej w
naszym powiecie jest Gmina Mrągowo - pozyskała 1295,92 zł na jednego

mieszkańca, co dało jej 806
miejsce.
Mrągowo znalazło się w
rankingu miast powiatowych. Zajęło 28 miejsce na
267 ujętych w zestawieniu
samorządów, zajmuje także
4 miejsce w województwie.
Średnia suma środków pozyskanych w przeliczeniu
na jednego mieszkańca wyniosła 2238,63 zł.
W rankingu powiatów
na 140 miejscu ujęty został
powiat mrągowski, który
w ciągu 10 lat w przeliczeniu na jednego mieszkańca
pozyskał kwotę 418,79 zł.
Biorąc pod uwagę ranking
wojewódzki, powiat mrągowski znajduje się na 14
miejscu.

źródło: „Wspólnota”, mragowo24.info

Mazury – Bezpieczna Kraina Wielkich Możliwości

Proejkt realizowany w okresie: 01.05.2015 – 30.11.2016r.
Udział w projekcie jest dla uczestników całkowicie bezpłatny a ilość miejsc ograniczona.
Skierowany do mieszkańców powiatów: Ełckiego, Giżyckiego, Gołdapskiego, Kętrzyńskiego, Mrągowskiego, Oleckiego, Piskiego, Węgorzewskiego. W ramach projektu uczestnicy przejdą specjalistyczne kursy: Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy, Ratownika Wodnego, Animatora.
Po ukończonym szkoleniu uczestnicy otrzymają Państwowy Certyfikat i tytuł RATOWNIKA oraz Certyfikat Animatora. Zdobędą umiejętności i możliwość pracy jako Ratownik Wodny.
Warunki uczestnictwa :
Przesłanie formularza zgłoszeniowego na maila : fundacja.ania@o2.pl, ukończone 18 lat,
wysokie umiejętności pływackie, członkostwo w OSP /staż bez znaczenia/, chęć i motywacja do rozwoju osobistego i zawodowego, otwartość i dobra opinia w lokalnym środowisku.
Rekrutacja trwa do 21 listopada 2015r. O wynikach powiadomimy każdego aplikanta.
Więcej informacji: Anna Polakowska, tel. +48 734 159 718, mail: fundacja.ania@o2.pl, https://www.facebook.com/ratujmyzycie.
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Rajd Polski 2016
w pierwszy weekend lipca

FIA i Promotor WRC
opublikowały
kalendarz
Rajdowych
Mistrzostw
Świata w sezonie 2016.
Rajd Polski będzie siódmą
z czternastu rund i zostanie rozegrany w dniach 1
– 3 lipca z bazą w Mikołajkach.
Kalendarz składa się z
czternastu rund, a do prestiżowego grona dołączył
asfaltowy Rajd Chin w re-

gionie Huairou położonym
70 kilometrów od Pekinu, który powraca do mistrzostw świata po raz
pierwszy od 1999 roku.
Inauguracja
przyszłorocznej edycji mistrzostw
świata nastąpi tradycyjnie
w styczniu podczas Rajdu
Monte Carlo, ale finał rywalizacji przypadnie tym
razem na Rajd Australii w
połowie listopada

Rajd Monte Carlo 		
Rajd Szwecji 		
Rajd Meksyku 		
Rajd Argentyny 		
Rajd Portugalii 		
Rajd Włoch 		
Rajd Polski 		
Rajd Finlandii 		
Rajd Niemiec 		
Rajd Chin		
Rajd Francji 		
Rajd Hiszpanii 		
Rajd W.Brytanii 		
Rajd Australii 		

22-24 stycznia
12-14 lutego
4-6 marca
22-24 kwietnia
20-22 maja
10-12 czerwca
1-3 lipca
29-31lipca
19-21 sierpnia
9-11 września
30 września-2 października
14-16 października
28-30 października
18-20 listopada

Jesienne zmagania na torze

M

azurski Automobilklub po raz kolejny organizuje Jesienny Rallysprint. Fani motoryzacji i mocnych silników mają na co czekać.

Trwają przygotowania do
Jesiennego Rallysprintu w Mikołajkach. Impreza cieszy się
sporą popularnością i pojawiają się na niej zawodnicy z całej
Polski. Profesjonalnie przygotowany tor rajdowy przyciąga
- to miejsce emocjonującej ale
i bezpiecznej rywalizacji. Nowoczesny obiekt oddany został
do użytku w 2009 roku. Tor o
nawierzchni szutrowej zaprojektowany w podwójnej konfiguracji, umożliwiający równoczesny przejazd dwóch samo-

chodów. Powstał specjalnie z
myślą o Rajdzie Polski. Spełnia więc najwyższe wymagania kierowców rajdowych, dlatego Automobilklub Mazurski
organizuje tutaj cykliczne różne wydarzenia.
Jesienny Rallysprint zaplanowano na 22 listopada. Na
samym torze odbędą się cztery próby, kolejne dwie na Babitorze. Jest on ostatnią rundą
Pucharu 5 Torów. Organizatorzy zapewniają, Że emocji na
pewno nie zabraknie.
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Inwestycje i turystyka
podsumowujemy półrocze

M

inione półrocze w Mikołajkach to okres inwestycji ale i ciekawych wydarzeń kulturalnych, które
przyciągały turystów. Gmina rozwija się co pokazują niezależne rankingi. O pracy w minionych
miesiącach rozmawiamy z burmistrzem Piotrem Jakubowskim.
- Panie burmistrzu, zacznijmy od podsumowania
sezonu letniego...
Rozmawiałem z osobami prowadzącymi działalność gospodarczą i mam
podobne zdanie jak oni mogę powiedzieć, że był
to udany sezon. Turystów
nam nie brakowało. Część
odwiedza nasze miasto
także po miesiącach letnich. Kilka czynników spowodowało, ze nie tylko Mikołajki ale całe Mazury
były oblegane przez turystów. Mam nadzieję, że kolejne sezony będą podobne
i Polacy nie będą wyjeżdżać za granicę a odpoczywać u nas. Powiem szczerze, że porównując Mazury
i Polskę do innych krajów,
to naprawdę nie musimy
się wstydzić. Jeżeli chodzi
o np. o standard bazy noclegowej to jest na bardzo
wysokim poziomie. Również baza gastronomiczna
jest znakomita, zwłaszcza
w Mikołajkach. Jeśli dalej będziemy trzymali taki
poziom, to myślę, że coraz
więcej osób będzie przyjeżdżało do naszej gminy i na
Mazury.
Wszystko to dzięki pracy jaką na co dzień wkładamy - my jako samorząd,
podmioty
gospodarcze
ulepszając swoje usługi i
swoją bazę,
- Skoro jesteśmy przy
inwestycjach
porozmawiajmy o nowym moście
dla pieszych. Latem mieszkańcy wybrali wersję projektu, który będzie realizowany. Na jakim etapie jest
w tej chwili inwestycja.
Daliśmy mieszkańcom
dwie możliwości wypowiedzenie się w tej sprawie.

Jedna z nich to zaproszenie na spotkanie, na którym można było porozmawiać z architektami i zapoznać się z koncepcjami.
Ten drugi sposób to głosowanie przez Internet.
Żałuję tylko, że tak
mało osób przyszło na spotkanie z projektantami.
Na nim mogliśmy podyskutować, można było zadawać pytania - po prostu porozmawiać - dlaczego taka konstrukcja, taki
rozwiązania.
Natomiast
głosowanie w Internecie
było już czystą formalnością, bo opowiedzieć można było się za jedną lub
drugą koncepcją.
Wygrał projekt zbliżony
do obecnej kładki, jednak
konstrukcyjnie ciekawszy.
Ma zupełnie inne rozwiązania technologiczne.
Chcemy zacząć budowę
jeszcze w tym roku, by już
w przyszłym oddać kładkę przed sezonem do użytku. Ogłosiliśmy przetarg,
chociaż mamy trochę opóźnień. Nie wynika to jednak z winy urzędu. Nie
ma jeszcze wytycznych do
projektów unijnych, które przekazuje nam urząd
marszałkowski. Cały czas
czekamy na rozstrzygnięcie niektórych kwestii,
niemniej informacje uzyskane do tej pory pozwoliły nam na przygotowanie
specyfikacji przetargowej.
Jest to kluczowa inwestycja dla naszego miasta,
która będzie przez kolejne,
długie lata naszym mieszkańcom służyła.
- Wspomniał pan o
współpracy z Urzędem
marszałkowski, czyli gmina stara się o dofinanso-
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wanie?
Tak oczywiście. Budowę
chcemy wykonać w oparciu o fundusze unijne. To
jest dosyć skomplikowany projekt, który obejmuje
nie tylko tą inwestycję, ale
tez zabezpieczenie nabrzeży. Inwestycja będzie refundowana do 85 procent.
Kosztorys inwestorski tej
inwestycji wynosi około 8
mln zł.
- Będą też kolejne duże
inwestycje - powstaną
nowe mieszkania.
To dosyć ciekawy projekt. Po tym, jak oddaliśmy pierwszy blok do
użytku i opowiedzieliśmy
o przedsięwzięciu, zgłosiło się do nas bardzo dużo
gmin, bardzo dużo instytucji a nawet mediów, z
prośbą byśmy coś bliżej na
ten temat powiedzieli. na
dzień dzisiejszy ogłoszony
jest przetarg na budowę
dwóch bloków mieszkalnych. Powstanie 48 mieszkań. Różnica tego drugiego etapu realizacji tego
projektu polega na tym,
że staraliśmy się już samą
wielkość mieszkań dostosować do potrzeb indywidualnych lokatorów, którzy w tych blokach będą
mieszkali. Przetarg rozstrzygniemy jeszcze w tym
roku i chcemy by od razu
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ruszyła budowa, by przyszłą jesienią oddać mieszkania do użytku. Cena
metra kwadratowego będzie wynosiła około 3 tys.
zł. Jest to cena bardzo
przyzwoita, bardzo atrakcyjna w porównaniu do innych miast.
- Kolejnymi inwestycjami są te drogowe.
W tym roku realizujemy dwie inwestycje. Jedna
to Prawdowo - Stare Sady,
która jest już zakończona. Druga to Grabówka.
Mimo, że w programach
operacyjnych dla Warmii
i Mazura ale i całej Polski
nie ma pieniędzy na budowę dróg, my takie inwestycje realizujemy. Pierwszy ze wspomnianych odcinków realizowany był
dzięki pozyskaniu środków z tzw. „Schetynówek”,
Refundacja w tym programie wynosi 50 procent.
Grabówkę realizujemy ze
swoich środków, bo jest to
dużo mniejsza, ale bardzo
potrzebna inwestycja.
Przygotowujemy się też
do innych inwestycji. Tworzymy projekty techniczne, by po ogłoszeniu przez
Urząd
Marszałkowski
konkursów, jak najszybciej złożyć wnioski.
- Dziękuję za rozmowę.
jap

Spotkanie autorskie
z Danutą Pytlak

W OBIEKTYWIE

Wioska Żeglarska zorganizowała I Plener malarski „Mazurskie pejzaże”.

8 października 2015 w
czytelni biblioteki odbyło
się spotkanie autorskie z
Danutą Pytlak, polską pisarką.
W spotkaniu uczestniczyły panie z Dyskusyjnego Klubu Książki, Mikołajskiego Klubu Poezji oraz
Przyjaciele Biblioteki.
Autorka napisała dwie
książki: „Babie lato” oraz
„Medalion szczęścia”. Na co
dzień jest zwyczajną kobietą, która pracuje w korporacji. Z wykształcenia politolog, kocha czytać, pisze
wiersze.
Mieszka w Warszawie,
ale marzy o życiu z dala od
zgiełku, zachwycona Mazu-

rami. W bardzo interesujący sposób opowiadała o powstawaniu jej książek.
Słuchacze zadawali pytania, na które pani Danuta chętnie odpowiadała.
Spotkanie przebiegło w
bardzo miłej atmosferze.
Nie zabrakło wspólnych
zdjęć z naszym gościem.
Można było zakupić książkę i otrzymać autograf.
Członkini Dyskusyjnego Klubu Książki dla dorosłych Barbara Romaniuk
podziękowała za fantastyczne spotkanie i zaprosiła pisarkę do Mikołajek.
Przy kawce i słodkim poczęstunku mile spędziliśmy
ten wieczór.

Ulicami Mikołajek po raz kolejny przeszedł Marsz Świętych

Ogólnopolskie czytanie
Wzorem lat ubiegłych
z okazji Ogólnopolskiego
Dnia Głośnego Czytania w
minioną sobotę odbył się
konkurs czytelniczy „Piękne czytanie to tez sztuka”.
Frekwencja dopisała a młodym lektorom towarzyszyli
rodzice i dziadkowie, którzy
z przyjemnością wysłuchali
fragmentów tekstów literackich przygotowanych przez
uczestników konkursu.
Komisja powołana przez
organizatora po wysłuchaniu uczestników konkursu
w dwóch kategoriach wiekowych postanowiła przyznać:
W kategorii wiekowej

klas II – IV szkoły podstawowej:
I miejsce – Maria Prusinowska
II miejsce – Maja Murach
III miejsce – Hania Mikołajczyk
Wyróżnienie:
Kaja Zawalich
W kategorii wiekowej
klasy IV - VI szkoły podstawowej:
I miejsce – Piotr Madej
II miejsce – Maciej Madej
III miejsce – Natan Harasimowicz
Wyróżnienie:
Magdalena Bognacka
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Burmistrz Piotr Jakubowski przekazuje biskupowi Ewangeliarz dar na 25-lecie istnienia parafii pw. Św. Mikołaja

Centrum Kultury „Kłobuk” uruchomiło pracownię ceramiczną

a

Mamy swój Uniwersytet
P

aździernik to miesiąc, w którym studenci wracają na uniwersytety. Od tego roku Mikołajki również mają swój uniwersytet oraz swoich studentów. Działalność rozpoczął Mikołajski Uniwersytet
III Wieku.

Mikołajski Uniwersytet
III Wieku zarejestrowano
15 maja 2015 roku. Do grona studentów zapisało się
aż 86 seniorów. Jedynym
warunkiem wstąpienia do
uniwersytetu jest ukończenie 50 roku życia.
Inauguracja roku akademickiego odbyła się 6 października w Klubie Czytelniczym ABC w Centrum

Kultury „Kłobuk”. Podczas otwarcia przedstawiono harmonogram zajęć oraz
działań uniwersytetu. Uroczyste otwarcie poprzedził
występ chóru, który odśpiewał Gaudeamus Igitur, studencką pieść śpiewaną podczas uroczystości uniwersyteckich. W otwarciu brali
udział członkowie uniwersytetu oraz zaproszeni goście.

Urodziny Kubusia Puchatka

Na seniorów czeka cała
gama różnego rodzaju zajęć. Wśród nich znajduje się
nauka języków obcych, informatyka, warsztaty ceramiczne, fotograficzne oraz
malarskie. Zadbano również o zajęcia ruchowe, takie jak gimnastyka lecznicza, joga oraz zajęcia na
basenie. Członkowie Miko-

łajskiego Uniwersytetu III
Wieku planują również wyjazdy na różnego rodzaju
wydarzenia kulturalne np.
wizyta w teatrze bądź w filharmonii. Miłośnicy muzyki znajdą również coś dla
siebie, a to za sprawą zajęć wokalnych, na których
śpiewana będzie m.in. piosenka biesiadna.

Urodziny Kubusia Puchatka obchodzimy 14 października w rocznicę wydania pierwszej książki o
Kubusiu Puchatku autorstwa A.A. Milne’a. Tego
dnia gościliśmy przedszkolaki z „Bajkowego Domku”
na „małym co nieco”, natomiast dzień później przyszły dzieci z przedszkola
„Promyczek” z własnoręcz-

nie wykonanym prezentem
i najlepszymi życzeniami.
Wspólną zabawę wieńczył
tort z ognistą fontanną.
Urodziny Kubusia Puchatka obchodzone są tak
hucznie każdego roku. Biblioteka Publiczna w Mikołajkach promując czytelnictwo w taki m.in. sposób
zachęca najmłodszych po
sięgnięcie po książki.

Pasowanie na
przedszkolaka
mi. Z powagą powtórzyły

23 X 2015 w Przedszkolu
Samorządowym PROMYCZEK w Mikołajkach najmłodsze pociechy przystąpiły do PASOWANIA NA
PRZEDSZKOLAKA.
STOKROTKI zaprezentowały ciekawy i obszerny
program artystyczny. Nie
zabrakło wspólnych zabaw
i tańców z rodzicami. Dzieci śpiewały oraz recytowały
wiersze i piosenki prezentując swoje umiejętności
przed zaproszonymi gość-

słowa przysięgi ślubowania
obiecując być wzorowym
przedszkolakiem. Rodzice
aktywnie uczestniczyli w
przygotowaniu uroczystości
. Dzieci zostały nagrodzone dyplomami oraz rożkami słodkich obfitości.
W imieniu własnym oraz
rodziców serdecznie dziękujemy panu Mateuszowi
Klimek za wykonanie pamiątkowych zdjęć z całej
uroczystości .
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Kłobuk podsumowuje miniony rok działalności

J

esienna runda piłkarska dobiegła końca. To idealny czas, aby przyjrzeć się rezultatom działalności
klubu MKS Kłobuk Mikołajki.

Kłobuk prowadzi drużyny
w różnych kategoriach wiekowych. Razem w barwach
klubu gra ponad 90 zawodników z czego 70 to dzieci, a
z każdym rokiem liczba zainteresowanych grą w mikołajskich barwach wzrasta.
W rozgrywkach różnego
szczebla Mikołajki reprezentuje pięć drużyn piłkarskich
w różnych kategoriach wiekowych, a są to: jedna drużyna seniorów, jedna młodzików (rocznik 2003-2004)
dwie orlików (dzieci urodzone w latach 2005-2007) i najmłodsze pokolenie, czyli żaczki (rocznik 2008-2011), których nabór został ogłoszony
we wrześniu br. i co bardzo
cieszy najmłodsza grupa liczy ok. 30 zawodników.
W minionym roku grupy młodzieżowe brały udział
w wielu różnego rodzaju turniejach, na których osiągaliśmy bardzo dobre wyniki.
Były też turnieje, o których
chcielibyśmy jak najszybciej
zapomnieć. Jednakże zdecydowanie największym tegorocznym osiągnięciem naszych dzieciaków jest awans
pierwszego zespołu Orlików
do drugiej fazy mistrzowskiej
mistrzostw
województwa
warmińsko-mazurskiego.
Mikołajczanie awansowali z
pierwszego miejsca w grupie,
pokonując w rozgrywkach rówieśników z takich miejsco-

wości jak Giżycko, Węgorzewo czy Orzysz. Dalsze rozgrywki w tej fazie rozpoczną
się już wiosną i miejmy nadzieję, że zakończą się naszym sukcesem – mówi trener Łukasz Gawliński.
Młodzi piłkarze Kłobuka nie tylko ciężko pracują na zajęciach, ale również
biorą udział w organizowanych przez klub różnych imprezach takich, jak np. obozy piłkarskie, kuligi czy wyjazdy na mecze ekstraklasy
oraz kadry narodowej, które
cieszą się bardzo dużą popularnością .
-Ostatnio mieliśmy przyjemność oglądać mecz z Gruzją i Irlandią na Stadionie
Narodowym. W najbliższym
czasie organizujemy wyjazd
na mecz Polski z Islandią , na
który jedziemy grupą 55 osób
– mówi prezes klubu Paweł
Walczak.
Drużyny dziecięce funkcjonują od trzech lat. Zarząd
miniony rok uważa za najlepszy. Jednak, jak w oczach zarządu oceniana jest gra najstarszej grupy wiekowej- seniorów?
-Ten rok był bardzo trudny. Po nieudanej rundzie
wiosennej spadliśmy do niższej klasy rozgrywkowej. Po
tej porażce baliśmy się, że
część zawodników „odpuści”
i jesienią nie będzie komu
grać. Jednak chłopaki poka-
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zali charakter i prawie wszyscy zadeklarowali dalszą
współpracę z klubem. Obecnie gramy w A-klasie gr.1,
której jesteśmy liderem i będziemy robić wszystko, żeby
w czerwcu 2016 r. świętować
powrót do ligi okręgowej –
mówi prezes Paweł Walczak.
Cieszy fakt, że pomimo
wielu problemów, a najbardziej kadrowych piłka senior-

ska w Gminie Mikołajki nadal funkcjonuje i cieszy się
coraz większym zainteresowaniem wśród mieszkańców
gminy. Głównym priorytetem klubu jest praca z dziećmi i młodzieżą. To budowa
kolejnych grup, które w przyszłości zasilą główny skład
drużyny seniorów i z powodzeniem będą reprezentować
barwy klubu.

Dyskusje literackie

W październiku odbyła
się IV Ogólnopolska Dyskusja Literacka Dyskusyjnych
Klubów Książki, a pierwsza wśród klubów młodzieżowych, objęta honorowym
patronatem Rzecznika Praw
Dziecka, której organizatorem był Instytut Książki
oraz Wydawnictwo Zielona
Sowa.
Na spotkaniu w bibliotece wraz z młodymi czytelnikami rozmawialiśmy o powieści Evie Ainsworth „ 7
dni”. Przedstawione w niej
losy dwóch dziewcząt z jednej klasy są bliskie wielu
młodym ludziom i pokazują
nie tylko skutki agresji , he-
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jotowania, ale także mechanizm jej narastania. To ważna opowieść przedstawiająca
aktualne problemy młodzieży – relacja ofiara i prześladowca, z którymi zetknąć
się można w każdej szkole.
Psychiczne dręczenie i znęcanie się nad rówieśnikami
staje się coraz częstszym elementem szkolnego życia.
Gorąco polecamy tę
książkę wszystkim czytelnikom, zarówno młodszym
jak i starszym. Interesujący
opis tygodnia z życia szkoły skłania do zastanowienia
się i refleksji na temat przemocy psychicznej wśród młodych osób.

Udany debiut w nowej klasie
29

er Team, czyli Paweł Jakubowski i Mikołaj Mickiewicz zaczęli pływać razem we wrześniu 2014
roku. W sezonie 2015 powołani zostali do Kadry Narodowej Juniorów.

Wcześniej
zawodnicy
MKŻ Mikołajki, obecnie
trenują w klubie Baza Mrągowo pod opieką trenera
Pawła Kuźmickiego, byłego
zawodnika, srebrnego medalisty Mistrzostw Europy,
uczestnika Igrzysk Olimpijskich w Sydney.
Klasa 29er należy do rodziny skiffów, czyli lekkich
i bardzo szybkich dwuosobowych łódek żaglowych.

Ta dwuosobowa klasa jest
niezwykle
widowiskowa,
to młodsza siostra olimpijskiego monstrum 49er przez co często nazywana
jest młodzieżową Formułą 1! Żegluga na 29er bliższa jest lataniu, niż pływaniu! Ogromne kolorowe
żagle, akrobatyczna sprawność zawodników oraz niezwykłe prędkości – to gwarancja wspaniałego widowi-

ska. Żeglowanie na skiffie z
pewnością można uznać za
ekstremalne - przy słabym
wietrze rozwija prędkości
nieosiągalne dla konwencjonalnych jachtów, a gdy
wiatr jest mocniejszy, charakterem pływania przypomina raczej sportową motorówkę.
Intensywna praca na
treningach, talent i upór w

dążeniu do celu oraz wiosenny wyjazd do Palamos
przyniosły pierwsze rezultaty i zawodnicy z Mikołajek mogą uznać tegoroczny sezon za bardzo udany.
Mimo krótkiego stażu otarli się o podium Mistrzostw
Polski zajmując 4 miejsce.
W ostatni weekend bez trudu wygrali Mistrzostwa
Bazy Mrągowo.

Zimowe bieganie w Mikołajkach!

Od wielu lat bardzo ważną imprezą środowiskową w Mikołajkach
są ,,Mikołajki w Mikołajkach”. Jest
to druga, zaraz po Dniach Mikołajek impreza środowiskowa skupiająca lokalną społeczność. Jej nieodłącznym elementem od samego początku
były biegi uliczne dla dzieci i młodzieży, następnie bieg w kat. OPEN. Od
trzech lat poza biegami dziecięcymi i
młodzieżowymi wydłużyliśmy bieg z
3km do 10km co uzyskało uznanie w
opiniach ludzi startujących. W 2013
roku wprowadziliśmy Półmaraton Mikołajkowy. Trasa Półmaratonu i bie-

gu na 10km przebiegać będzie po bardzo malowniczej trasie z Mikołajek do
miejscowości Łuknajno wzdłuż Rezerwatu Łuknajno który jest wpisany na
światową listę biosfery UNESCO, Natura 2000.
Organizatorem głównym wydarzenia jest Uczniowski Klub Sportowy
,,ATOS” Woźnice. Współorganizatorzy: Klub Biegacza Mrągowo, CK Kłobuk Mikołajki, Szkoła Podstawowa w
Woźnicach, MKS Kłobuk Mikołajki i
Urząd Miasta i Gminy w Mikołajkach.
Honorowy patronat objął Burmistrz
Miasta Mikołajki – Piotr Jakubowski.
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Zgłoszenia do zawodów w kategorii Open będą przyjmowane przez Internet na stronie Półmaraton - http://
elektronicznezapisy.pl/events/2171/
starts/new.
Mikołajkowa Dyszka - http://
elektronicznezapisy.pl/events/2172/
starts/new oraz osobiście w dniu zawodów od godz. 8,00. Grupowe zgłoszenia do biegów dziecięcych i młodzieżowych należy wysyłać na adres
uksatoswoznice@wp.pl
do
04.12.2015r. Zgłoszenia indywidualne w dniu zawodów w biurze zawodów.

