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XXXVIII Festiwal Szantowy
w Mikołajkach

N

ajstarszy festiwal szantowy w Polsce trwał dwa dni. Ponownie Mikołajki wypełniła muzyka najlepszych zespołów reprezentujących scenę szantową.

Ponadto w numerze:

Dni Mikołajek 2016
Przez trzy dni mieszkańcy Mikołajek i turyści odwiedzający nasze miasto mieli okazję uczestniczyć w wielu kulturalnych wydarzeniach. Dobra
muzyka obecna była każdego dnia,
na wodzie przygotowano zjawiskowe
pokazy a smakosze mogli spróbować
tego, co mazurskie jeziora maja najlepszego.
str. 4

Mamy nową kładkę
Pół roku trwała budowa nowego
przejścia dla pieszych, które wznosi się nad przesmykiem jezior w Mikołajkach. Nowy most kosztował ponad 6 mln zł i wpisuje się w program
udrożnienia Szlaku Wielkich Jezior
Mazurskich. Jego konstrukcja wzorowana jest na bojerze, a przęsła i wyciągi podświetlane kolorowymi LEDami.
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Poznaj dawne Mikołajki
Centrum Kultury „Kłobuk” i Miasto
Mikołajki przy współpracy z Wioską Żeglarską utworzyły wyjątkową wystawę przedstawiającą historię naszego miasta. Powstała dzięki
zbiorom odnalezionym w archiwach
i kronikach Centrum Kultury oraz
wsparciu mieszkańców przynoszących do instytucji zdjęcia przechowywane w domach.
str. 7
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w Mikołajkach występują co roku największe gwiazdy tego nurtu muzycznego, to właśnie tutaj wiele lat temu debiutowali najbardziej znani artyści. W tym roku miłośnicy szant też bawili się wyśmienicie.
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Tegoroczny festiwal zaczął się w sobotę i tradycyjnie scenę ulokowano na
barce cumujące w porcie gościnnej Wioski Żeglarskiej.
Zaśpiewały takie legendarne gwiazdy jak Zejman i
Garkumpel, Mietek Folk i
EKT Gdynia. Zespoły, które mają ugruntowaną pozycję w świecie żeglarskiej
muzyki a ich przeboje znają na pamięć nie tylko wilki morskie. Nic dziwnego,
że artystom udało się wciągnąć publiczność do wspólnego śpiewania, bo któż nie
zna takich przebojów Mietek Folk jak „Chłopcy z Botany Bay”, „Jolly Roger”,
„Mr. Campbell” czy „Czarnobrody kapitan” lub „Ja
stwaim” i „Przez morze popłynę” grupy EKT Gdynia?
Organizatorzy nie zapomnieli o najmłodszych i
już w niedzielę od południa
dzieci i młodzież bawili się
wspólnie podczas koncertu
i animacji dla najmłodszych
zorganizowanych w amfiteatrze, który poprowadził
niezawodny Mirek „Kowal”
Kowalewski. Na zakończenie żywiołowy koncert zagrał olsztyński zespół Shantaż.
Mikołajski festiwal ma
wieloletnią tradycję i należy do jednych z najstarszych. Jego początki sięgają
przełomu lat 70. i 80. i mają
ścisły związek z początkiem
popularności i rozwoju muzyki szantowej na Mazurach. Wszystko za sprawą
ówczesnej Mazurskiej Operacji Żagiel, której pierwsza
edycja odbyła się pod koniec
lat 70, a głównym miejscem
wydarzenia, które na celu
miało przede wszystkim popularyzację żeglarstwa na
Mazurach, były Mikołajki.
Od początku główną ideą i
celem festiwalu była promocja muzyki szantowej nie

a

EKT Gdynia

Shantaż

tylko w środowisku żeglarskim, ale również poza nim.
Przez lata istnienia mikołajskiego festiwalu na
jego scenie wystąpiły najbardziej znani wykonawcy muzyki szantowej, m.in.
Stare Dzwony, Juek Porębski, Mechanicy Szanty,
Andrzej Korycki, Grzegorz
Tyszkiewicz, Kliper, Strefa Mocnych Wiatrów i wielu
innych wykonawców.
Swój wkład w rozwój
i popularyzację festiwalu
miał także pochodzący z Mikołajek zespół Kazik i Przy-
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jaciele, którego liderem był
Kazimierz Bębenek. Zespół,
najpierw pod nazwą Portowa Orkiestra Kazik i Żeglarze, powstał w 1993 roku.
W tym samym roku zdobyli I nagrodę na mikołajskim
festiwalu. Później przez
wiele lat występowali na
nim w charakterze jednej z
gwiazd. Zajmowali się także
jego współorganizacją.
Organizatorami
Festiwalu Szanotwego byli: Centrum Kultury „Kłobuk”,
Miasto Mikołajki oraz Wioska Żeglarska.

PZM 73. Rajd Polski w pigułce
Po zajęciu drugiego miejsca w dwóch poprzednich
edycjach Rajdu Polski Andreas Mikkelsen dopiął swego i w Mikołajkach zaliczył
swój drugi triumf w światowym czempionacie. Do
przedostatniego odcinka specjalnego PZM 73. Rajdu Polski niekwestionowanym liderem była estońska załoga Ott
Tänak i Raigo Mõlder, która miała ogromne szanse na
dowiezienie dla Forda Fiesty
RS WRC pierwszego zwycięstwa od Rajdu Wielkiej Brytanii 2012, kiedy to najszybszy okazał się Jari-Matti
Latvala. Ostatecznie Tänak
musiał zadowolić się drugą
pozycją co i tak jest jego najlepszym wynikiem w Rajdowych Mistrzostwach Świata.
Podium uzupełnił Hayden
Paddon (Hyundai i20 WRC).
Po wygranej Sébastiena
Ogiera w Szwecji, Jariego-Matti Latvali w Meksyku,
Haydena Paddona w Argen-

tynie, Krisa Meeke w Portugalii, Thierry’ego Neuville’a
na Sardynii, na listę tegorocznych triumfatorów wpisał się szósty zawodnik. Liderem punktacji kierowców
po siedmiu rundach z bezpieczną przewagą pozostaje
Ogier, który po raz pierwszy
w tym roku nie uplasował się
na podium, ale po raz szósty
wygrał kończący rywalizację
Power Stage. Dzięki zwycięstwu na Mazurach Mikkelsen awansował na pozycję
wicelidera klasyfikacji mistrzostw
W kategorii WRC 2 po
zaciętej walce z triumfatorem Rajdu Polski 2012 Esapekką Lappi, zwycięstwo
odniósł Teemu Suninen. W
Junior WRC triumfował Simone Tempestini, zaś w Drive DMACK Fiesta Trophy
najszybszy okazał się Jon
Armstrong.
Niedzielny etap stał pod
znakiem załamania pogody.
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Po kilku upalnych dniach
nastąpiło ochłodzenie i nad
Mazurami zawisły ciemne deszczowe chmury. Zgodnie z przepisami do ostatniego dnia rywalizacji 15 czołowych załóg przystąpiło w
odwróconej kolejności. To
oznaczało, że listę startową
otwierał ukraiński zawodnik
Walerij Gorban (Mini JWC
WRC).
Pierwszy w harmonogramie dnia był znany z poprzednich edycji Rajdu Polski odcinek Baranowo zlokalizowany nieopodal bazy PZM 73.
Rajdu Polski w Mikołajkach.
Najlepszy czas osiągnął Andreas Mikkelsen podnosząc
do 56 liczbę oesowych zwycięstw w mistrzostwach świata. Wyczyn Norwega, który
pokonał tę próbę ze średnią
prędkością 118 km/h, na niewiele jednak się zdał w świetle walki o zwycięstwo, bowiem lider rajdu Ott Tänak
stracił do niego zaledwie 2,4
sekundy. Trzeci w wynikach
znalazł się Sébastien Ogier.
Przed wjazdem do parku
serwisowego załogi musiały
się zmierzyć z oesem Sady,
który podczas drugiego przejazdu stanowił tzw. Power
Stage. Odcinek ten na długo pozostanie w pamięci Stéphane Lefebvre’a, który na
wąskiej partii obrócił się i urwał lewe tylne koło. Francuz
co prawda dotarł do mety, ale
stracił ponad 4 minuty. Dani
Sordo uderzył w balot słomy
i do parku serwisowego zjeżdżał z uszkodzonym przodem. Oesowe zwycięstwo, 439
w mistrzostwach świata odniósł Sébastien Ogier, który
o sekundę wyprzedził swoje-
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go zespołowego kolegę Jariego-Matti Latvalę. Trzeci czas
zanotował Andreas Mikkelsen, a czwarty lider rajdu Ott
Tänak.
Na drugim przejeździe Baranowa doszło do radykalnego zwrotu akcji, bowiem dotychczasowy lider PZM 73.
Rajdu Polski złapał kapcia i
stracił ponad 40 sekund. To
oznaczało, że przed finałową
próbą na czoło tabeli wysunął
się Andreas Mikkelsen. Na
przedostatniej próbie z rywalizacji wycofał się Dani Sordo. Gdyby do tego nie doszło,
mielibyśmy bezprecedensowe
zdarzenie bowiem do mety
rundy mistrzostw świata dojechałyby wszystkie samochody WRC. Taka sytuacja ostatni raz miała miejsce podczas
Rajdu Nowej Zelandii 2001.
Relacjonowany na żywo
w telewizji Power Stage niewiele wniósł do rywalizacji
w czołówce. Andreas Mikkelsen zdołał dowieźć do mety
swoje drugie zwycięstwo w
światowym
czempionacie,
zaś Ott Tänak ostatecznie
zaledwie o 2,3 sekundy wyprzedził Haydena Paddona.
Po raz szósty w tym sezonie
3 punkty za zwycięstwo na
Power Stage zgarnął Sébastien Ogier.
- Tegoroczny rajd ponownie był sukcesem - mówi burmistrz Piotr Jakubowski.
- Impreza była bardzo widowiskowa, nie brakowało
atrakcji. Było też bezpiecznie. Organizacyjnie przygotowanie było na najwyższym
poziomie. Pozostaje zaprosić
do Mikołajek za rok na kolejne zmagania najlepszych
kierowców.

Dni Mikołajek 2016

P

rzez trzy dni mieszkańcy Mikołajek i turyści odwiedzający nasze miasto mieli okazję uczestniczyć w
wielu kulturalnych wydarzeniach. Dobra muzyka obecna była każdego dnia, na wodzie przygotowano zjawiskowe pokazy a smakosze mogli spróbować tego, co mazurskie jeziora maja najlepszego.

Piątek rozpoczął się tradycyjnie od jubileuszy małżeńskich. 6 par obchodziło
50-lecie pożycia i z tej okazji otrzymali odznaczenia
prezydenta RP oraz gratulacje od władz miejskich.
Następnie burmistrz Piotr
Jakubowski otworzył oficjalnie Dni Mikołajek i na
scenie pojawili się pierwsi,
muzyczni goście - zespoły
z miast partnerskich i zaprzyjaźnionych samorządów. Wystąpiły artystki zespołu folklorystycznego z
litewskiej Vareny, kapela
góralska ze Szczyrku oraz
orkiestra dęta z Poddębic.
Na zakończenie - potężna
dawka pozytywnej energii
- Mesajah porwał publiczność i jeszcze godzinę po
koncercie rozdawał autografy.
Sobota to dzień rozpoczynający się od kulinarnych
atrakcji - Festiwal „Rybkę
na zdrowie” odbywał się po
raz dziewiąty i niezmiennie cieszył się ogromną popularnościa. Prowadził go
zgrany duet - Karol Okrasa
i Michał Wojdan.

- Warmia i Mazury to cej turystów przyjeżdżało tym roku zaproponowalijest region gdzie odpoczy- do nas i mogło poznać na- śmy - czyli warsztaty kulinarne dla wszystkich zawamy aktywnie, kojarzy się szą zdrową kuchnię.
- Ta formuła, którą w miast konkursów dla kuz żaglami oraz z rybą. Mikołajki szczególnie - mówi
Wioleta Śląska - Zyśk, wicemarszałek województwa,
która pojawiła się na Festiwalu by spróbować specjałów z naszych wód. - Goście,
którzy do nas przyjeżdżają odpoczywać mają okazję
skosztować naszej regionalnej, zdrowej żywności. Tutaj
gotują restauratorzy, którzy
posiadają certyfikat „Dziedzictwo Kulinarne Warmii i
Jubileusze małżeńskie - pierwszy punkt Dni Mikołajek
Mazur, Powiśla”. To są producenci, którzy gotują na
podstawie produktów od naOrkiestra z Poddębic ponownie zapewniła
szych lokalnych dostawców,
oprawę uroczystości uhonorowania małżeństw
czyli promujemy to co nasze
- najlepsze, zdrowe mazurskie ryby.
- Już od dziewięciu lat
promujemy ryby organizując ten Festiwal - mówi
Piotr Jakubowski, burmistrz Mikołajek. - Zmiany
widać choćby po ilości turystów jacy odwiedzają to wydarzenie. Z tego się bardzo
cieszę, bo na tym bardzo
nam zależy - by jak najwię-
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charzy, restauratorów - jest
po to by również publiczność się bawiła - mówi Karol Okrasa, znany kucharz
związany z Festiwalem od
lat. - Dziewiąty Festiwal zobowiązuje do czegoś i wszyscy chcą aktywnie w nim
uczestniczyć, chcą gotować.
To świadczy o tym, że publiczność o rybach wie już bardzo
dużo i umie je przygotować.
Wieczorem występ grupy Zejman i Garkumpel był
wstępem do niezwykłego powrotu na mikołajską scenę legendy muzyki szantowej - Starych Dzwonów. Muzycy bez trudu zaczarowali
publiczność zapraszając do
wspólnego śpiewania i tańców w żeglarskim klimacie.
Zwieńczeniem
tego
dnia był wodny ekran na
przesmyku jezior oraz laserowe filmy opowiadające legendę Króla Sielaw oraz legendę Posejdona. Punktualnie o 0.00 niebo rozświetliły
fajerwerki.
Niedzielny czas upłyną pod znakiem muzyki w
wykonaniu najmłodszych
mieszkańców naszego miasta. Wystąpili uczniowie
ze Szkoły Podstawowej w
Woźnicach oraz podopiecz-

ne Sylwii Brzozowskiej z
Zespołu Szkół w Mikołajkach. Razem z nimi śpiewali młodzi artyści kształcący się pod okiem Krzysztofa Magnuskiego w Centrum
Kultury „Kłobuk”. Oni też
wykonali piosenkę o Królu Sielaw, którą napisał i
skomponował Krzysztof.
Emocji dostarczyła też
grupa rekonstrukcyjna z
Mrągowa, która przygotowała pokazy walk rycerskich oraz gry i turnieje
w jakich bawili się dawni
mieszkańcy naszych ziem.
Rycerze nie oszczędzali swoich sił - realistyczne walki były bardzo intensywne,
miecze szczerbiły się na tarczach od których odpadały wióry. Publiczność miała okazję także spróbować
swoich sił w średniowiecznych zmaganiach - były
walki na gumowe miecze,
rzut podkową czy przeciąganie liny.
Tegoroczne Dni Mikołajek przez trzy dni dostarczały emocji muzycznych
oraz spektakularnych widowisk na wodzie. Wszystko w
ramach 290-lecia obchodów
nadania praw miejskich Mikołajkom.

Tym razem legendę o Królu Sielaw
przedstawiono za pomocą laserów

Król Sielaw przyprowadzony przez mikołajskich
rybaków i przykuty przez burmistrza

Piosenka o Królu Sielaw wykonana przez
mikołajskich, młodych artystów

Gwiazda Dni Mikołajek - Mesajah
Zespół Folklorystyczny z Vareny

Karol Okrasa ponownie prowadził „Rybkę na zdrowie”
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Kapela ze Szczyrku
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Stare Kino
na Dni Mikołajek
Po raz kolejny Centrum Kultury „Kłobuk” zorganizowało plenerowe kino ze starymi serialami, które kręcono
w Mikołajkach. Tym razem wisienką na torcie tego wydarzenia, które odbyło się tuz po koncercie głównej gwiazdy
Mesajach, był przegląd zarejestrowanych obrazów z Dni
Mikołajek odbywających się nawet 20 lat temu.

Czekamy
na Twoją historię!
Każdy z mieszkańców Mikołajek może mieć swój
wkład w obchody 290-lecia. Centrum Kultury „Kłobuk” czeka na zdjęcia przedstawiające dawne Mikołajki, życie w mieście, obiekty i wydarzenia. Zachęcamy
także do przesyłania opowiadań i wspomnień związanych z miastem - najciekawsze opublikujemy.
Materiały prosimy dostarczyć do siedziby CK „Kłobuk”
przy ul. Kolejowej 6 lub e-mailem: klobuk@mikolajki.pl.

Mamy nową kładkę dla pieszych
P

ół roku trwała budowa nowego przejścia dla pieszych, które wznosi się nad przesmykiem jezior
w Mikołajkach. Nowy most kosztował ponad 6 mln zł i wpisuje się w program udrożnienia Szlaku Wielkich Jezior Mazurskich.

Realizacja niezwykłej i
dużej inwestycji zbiegła się
z 290-leciem nadania praw
miejskich Mikołajkom.
- Poprzedni most, który
powstał w latach 70-tych nie
przetrwał stu lat. Mamy nadzieję, że ta inwestycja będzie
nam bardzo długo służyła mówił na otwarciu Piotr Jakubowski, burmistrz miasta.
Nowy most dla pieszych

jest nie tylko wyżej położony
umożliwiając bezpieczniejsze
przepływanie większych statków, ale też pięknie zaprojektowany. Jego konstrukcja
wzorowana jest na bojerze, a
przęsła i wyciągi podświetlane kolorowymi LEDami. Na
otwarciu przygotowano pokaz
świetlny z ich wykorzystaniem. Następnie jezioro rozświetliły lasery.
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Poznaj dawne Mikołajki

W SKRÓCIE
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entrum Kultury „Kłobuk” i Miasto Mikołajki przy współpracy z Wioską
Żeglarską utworzyły wyjątkową wystawę przedstawiającą historię naszego miasta.

Wystawa z okazji 290-lecia nadania praw miejskich
Mikołajkom, którą obecnie
można obejrzeć w centrum
miasta przy fontannie na
pl. Wolności, powstała dzięki zbiorom odnalezionym
m.in. w archiwach i kronikach Centrum Kultury „Kłobuk” ale także dzięki wsparciu mieszkańców przynoszących do instytucji zdjęcia
przechowywane w domach.
Układ fotografii na przestrzennych planszach przedstawia dawne miejsca i porównuje je z obecnymi kadrami, które sfotografował
pracownik „Kłobuk” Mateusz Klimek. Na każdej planszy znajduje się opis przybli-
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żający historię naszego miasta. Ponadto przedstawiane
są nie tylko miejsca, ale także osoby - dawni mieszkańcy
Mikołajek. Przeważnie podczas świąt i uroczystości jak
np. apele szkolne.

Wystawa będzie prezentowana w różnych miejscach. M.in. trafi do Wioski
Żeglarskiej, by następnie po rozpoczęciu roku szkolnego - zostać zaprezentowana w szkołach.

Puchar Narodów w Mikołajkach

ześciu siłaczy z Polski, Ukrainy, Słowacji i Czech wzięło udział w międzynarodowych zawodach strongman, które odbyły się 23 lipca w Mikołajkach.
Impreza już po raz piaty odbyła się w Mikołajkach, ale dopiero pierwszy
raz miała rangę międzynarodową. Jak zwykle zmagania siłaczy obserwowało
setki widzów.
Zawodnicy wzięli udział
w sześciu konkurencjach.
Pierwszą z nich było przeciąganie żaglowca Szopen,
o wadze 130 ton.
Później siłacze dźwigali kilkaset kilogramów w
martwym ciągu, przerzucali oponę i podnosili yoka. za, który był jednocześnie
Pierwsze miejsce zajął po- współorganizatorem wydalak Piotr Cyrwus, jego ko- rzenia był czwarty.
Podczas imprezy zorgalega Przemysław Brzo-
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nizowano również konkurencje dla publiczności, w
których wzięli udział najmłodsi, panowie i panie.
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Mazurski Rejs
Komediowy
Krakowski Teatr Komedia przygotował niezwykły cykl komediowych
przedstawień teatralnych
w urokliwej naturze Mazur. Spektakle odbywają się m.in. na... mikołajskich jeziorach. Sceną stają się statki wypływające z
portów w Mikołajkach.
Najbliższe terminy:
Spektakl „Trzy razy łóżko” (11 i 14 sierpnia - Żaglowiec Chopin, 13 sierpnia - Hotel Mikołajki).
Więcej informacji można
znaleźć na stronie http://
tnij.org/mrk2016.
Okudżawa, Biczewska,German, Niemen,
Wysocki
Koncert Julii Vikman odbył
się 4 sierpnia w Centrum
Kultury „Kłobuk” o godz.
19.00. W programie znalazły się ballady i romanse,
utwory z repertuaru Bułata Okudżawy, Żanny Biczewskiej, Anny German,
Czesława Niemena, Władimira Wysockiego.
Pro Musica Anitqua
w Mikołajkach
Uroczysty koncert kameralny olsztyńskiego zespołu kameralnego Pro Musica Anitqua odbył się 24
lipca w kościele ewangelicko-augsburskim w Mikołajkach. .
Zespół powstał we wrześniu 1992 roku. Jego założycielem, a zarazem kierownikiem artystycznym i
menadżerem jest Leszek
Szarzyński.
„Pro Musica Antiqua” działając pod patronatem
Muzeum Warmii i Mazur
w Olsztynie - występuje
z cyklem „Koncertów letnich” w najbardziej znanych i turystycznie atrakcyjnych miejscowościach
Warmii i Mazur. Taki
Bieganie
to dużo
radości.
właśnie
koncert
miał
miejZwłaszcza
w Gminie Mikołajki!
sce
w Mikołajkach.

Skrzypce pod żaglami
T

egoroczny Festiwal „Skrzypce pod żaglami”, który w Mikołajkach odbywa się od pięciu lat rozpoczął koncert Pawła Grupkajtysa grającego na cymbałach wileńskich, zakończył zaś niezwykły Glass
Duo wydobywający dźwięki ze szklanej harfy.
Paweł Grupkajtys otwierając tegoroczny festiwal swoim
występem opowiadał, że cymbały były popularnym instrumentem w średniowiecznej i
renesansowej Europie, towarzyszącym kukiełkowym teatrom jarmarcznym. Na terenach Polski cymbały pojawi-

ły się w okresie średniowiecza.
Koncert był niezwykły, tak jak
instrument na którym grał artysta. Po raz kolejny Kościół
Matki Boskiej Różańcowej
zgromadził komplet publiczności.
Kolejne wydarzenia również były ciekawie. Podczas

„Wieczory Skrzypcowo – Organowego” wystąpili uznani artyści: Aleksandra Szwejkowska-Belica (skrzypce), Maria Belica (skrzypce), Stanisław Belica
(skrzypce) oraz Jan Mroczek
(organy). Niezwykłym zakończeniem trzydniowego festiwalu był koncert zatytułowany

„Anielskie organy czyli szklana harfa”. Glass Duo (Anna i
Arkadiusz Szafraniec) zagrali
na instrumencie zbudowanym
z szeregów kielichów, z których wydobywali niesamowite dźwięki. Koncert zrobił tak
duże wrażenie, iż artyści otrzymali owacje na stojąco.

Biegam bo Lubię Polską Wieś
60

zawodników wystartowało w biegu na 5 km, który zorganizowano w Woźnicach. Impreza zainaugurowała cykl wydarzeń sportowych pt. „Biegam Bo lubię Polską Wieś”. W kolejnym biegu w Lubiewie na starcie stanęło już 77 sportowców, a w Faszczach ponad 100.
kurtynę wodną. Zawodom
towarzyszył festyn rodzinny, podczas którego każdy
mógł posmakować specjałów przygotowanych przez
tamtejsze
gospodynie.
Wśród wielu potraw prym
wiodła babka ziemniaczana w sosie grzybowym.
Kolejny etap zorganizowano w Lubiewie pod koniec lipca. Tutaj rywalizowało już prawie 80 biegaczy. Najlepszy okazał się
Na stadionie w Woźnicach spotkali się biegacze,
którzy rywalizują ze sobą
podczas zawodów z cyklu
Biegam Bo lubię Polską
Wieś. Wśród sześćdziesięciu zawodników najszybszy okazał się Krzysztof
Sulewski z Barczewa, który pokonał regulaminowy
dystans w czasie 16 minut
i 34 sekund. Drugi na mecie pojawił się Przemysław

Menziński również pochodzący z Barczewa. Trzecim zawodnikiem był mrągowianin Tomasz Bubrowski. Uczestnicy poruszali
się zróżnicowaną trasą, a
dodatkowym utrudnieniem
była wysoka temperatura. Sposób na upał znaleźli strażacy z OSP Woźnice,
którzy przy pomocy swego
sprzętu przygotowali zmęczonym biegaczom potężną

W Lubiewie biegacze zmagali się z upałem

a

Maciej Suszczyński pokonując Krzysztofa Sulewskiego.
W Faszczach zwycięzcą
okazał się Krzysztof Sulewski. Kolejne edycje odbęda
się w Starych Sadach (20
sierpnia) a finał zaplanowano w Zełwągach (27 sierpnia).
Zmagania w ramach akcji Biegam Bo Lubię organizuje Centrum Kultury
„Kłobuk” a finansowane są
przez Gminę Mikołajki.

Mikołajska Biblioteka wyróżniona

Mikołajska
Biblioteka Publiczna otrzymała „Bibliotheca Bona” - tytuł przyznawany od 2009
roku bibliotekom z inicjatywy Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Olsztynie. Otrzymują go placówki wyjątkowe, aktywne w
dążeniu do zaspokajania

a

potrzeb środowiska lokalnego które wykazały się w
ostatnim roku szczególnymi osiągnięciami oraz wysokimi wynikami czytelnictwa.
Patronem konkursu jest
Gustaw Marek Brzezin
Marszałek Województwa
Warmińsko-Mazurskiego.

