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Ponad 17 tysięcy na pomoc innym!
W Mikołajkach ponownie pobito rekord

Ponadto w numerze:
Niezwykłe urodziny
Setne urodziny obchodziła mikołajczanka Małgorzata Faron. Specjalnie na tę okazję w ubiegły piątek
zorganizowano wielką uroczystość w
kościele ewangelicko-augsburskim
w Mikołajkach. W urodzinowym spotkaniu wzięła udział rodzina, księża
i władze miasta.
str. 4

Jasełka i pastorałki
Powrót do tradycji w pieknym stylu.
Prawie 100 uczniów szkół gminnych
oraz ich rówieśnicy z Ośrodka Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w
Mikołajkach wzięło udział w Przeglądzie Jasełek i Pastorałek, który odbył się w połowie stycznia w Centrum
Kultury „Kłobuk”.
str. 4

Atos Woźnice podsumowuje rok
W połowie stycznia w Szkole Podstawowej w Woźnicach odbyło się
spotkanie, podczas którego podsumowano ubiegłoroczną pracę klubu
UKS Atos Woźnice. Były nagrody,
brawa i gratulacje, ale nie zabrakło również łez, ponieważ przyszedł
czas na rozstania.
str. 6

Rekordowy WOŚP
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onad 17 tysięcy złotych zebrano w Mikołajkach podczas tegorocznego
finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.

Mikołajscy wolontariusze
kwestowali już od godziny
9.00. Godzinę później rozegrano Halowy Turniej Piłki
Nożnej, gdzie również prowadzono aukcje. W szóstym
turnieju na rzecz Wielkiej
Orkiestry Świątecznej Po-

mocy, który odbył się w hali
sportowej w Mikołajkach
udział wzięło trzynaście zespołów. Zwycięzcą turnieju została drużyna Hotelu
Robert’s Port. Powtórzyła
tym samym sukces z ubiegłego roku pokonując w fi-

Przedruki po uzyskaniu
zgody Wydawcy.
Redakcja nie zwraca
materiałów nie zamówionych. Redakcja zastrzega sobie prawo do
redagowania i skracania tekstów oraz zmiany ich tytułów.
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nale zespół „Oleńka Futsal
Team wynikiem 3:2. W meczu o 3-4 miejsce Kłobuk Mikołajki pokonał Elokwentnych Kawalerów 2:1. Mecze
rozgrywane były systemem
1x10 min.
Jak informuje portal
www.spotowemikolajki.blogspot.com faworyci turnieju
Hotel Robert’s Port, w ogóle nie znaleźliby się w pierwszej czwórce turnieju. Niewiele bakowało, a zwycięzcy
turnieju nie awansowaliby
do półfinału. W ćwierćfinale
dopiero w rzutach karnych
pokonali RKS Bambus Lajceps (w regulaminowym czasie gry było 0:0).
Prawdziwą furorę i wielką sympatię kibiców wzbudzały poczynania na bo-

isku wyjątkowej drużyny –
Cudowni Rodzice, w której
skład wchodzili rodzice najmłodszych piłkarzy Kłobuka
Mikołajki.
Podczas turnieju odbyły
się również licytacje atrakcyjnych gadżetów, m.in. koszulki Roberta Lewandowskiego, voucherów do SPA
czy koszy z atrakcyjnymi
produktami. Całkowity dochód z turnieju (licytacje,
wpisowe do turnieju, sprzedaż domowych wypieków)
zasilił konto Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.
W tym roku była to kwota
3727,59 zł.
Na wielki finał tegorocznego turnieju odbył się mecz
zwycięzców turnieju Hotelu
Robert’s Port z Cudownymi
Rodzicami. Mecz, który cechowała dobra zabawa i nigdzie
nie spotykane akcje, zakończył
się zwycięstwem Cudownych
Rodziców 3:1.
Główny program odbył się
w Centrum Kultury „Kłobuk”.
Od godziny 16.00 na scenie
rozbrzmiewała muzyka. Zespoły z Mikołajek - dzieci ze
Szkoły Podstawowej w Woźnicach (pod opieką Gizeli Fiedorowicz oraz Aliny Karpienko),
uczniowie Zespołu Oświatowego pod kierownictwem Syl-

wii Brzozowskej oraz młodzież
z Centrum Kultury „Kłobuk”
prowadzona przez Krzysztofa Magnuskiego - były supportem dwóch gwiazd muzyki
rockowej: mrągowskiego Blues 4 Cash i olsztyńskiego Traffic Junky. Koncert przyciągnął
widzów z całego województwa.
Występy muzyczne przeplatane były licytacjami takich
przedmiotów, jak np. wysokiej
klasy szybkowary, całoroczne zezwolenie wędkarskie, kosze pełne smakołyków, tablica
z podpisami najlepszych kierowców Lotos 72. Rajdu Polski
i liczne vouchery do lokalnych
hoteli i restauracji.
W programie mikołajskiego finału znalazły się takie
atrakcje, jak dziecięce kino
oraz elektroniczne zawody piłki nożnej w Pracowni Orange.
Miłośnicy sztuki rękodzielniczej wzięli udział w warsztatach ceramicznych, gdzie
każdy mógł wykonać własnoręcznie gadżet WOŚP.
Całość zamknęło światełko
do nieba - pokaz ogni sztucznych odpalony przez strażaków z OSP Mikołajki. Do akcji włączyła się również Szkoła Podstawowa w Olszewie,
gdzie odbył się orkiestrowy
turniej tenisa stołowego.
Podczas mikołajskiego fi-

nału, dzięki pracy wolontariuszy, zebrano ponad 17 tysięcy złotych. To nowy rekord ustanowiony przez
Mikołajki. Orkiestra zbiera-
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ła na zakup urządzeń medycznych dla oddziałów pediatrycznych oraz dla zapewnienia godnej opieki
medycznej seniorów.

Małgorzata Faron skończyła 100 lat

Setne urodziny obchodziła mikołajczanka Małgorzata Faron. Specjalnie na
tę okazję w ubiegły piątek
zorganizowano wielką uroczystość w kościele ewangelicko-augsburskim w Mikołajkach. W urodzinowym spotkaniu wzięła udział rodzina,
księża i władze miasta. Podczas uroczystości ks. Franciszek Czudek przedstawił życiorys jubilatki, który przez
doświadczenia wojenne był
wyjątkowo ciężki. Obecny na
uroczystości burmistrz Piotr
Jakubowski przyznał, że od
kilkunastu lat w Gminie Mikołajki nie było setnych urodzin żadnego z mieszkańców.
Po ciepłych słowach wręczył
Małgorzacie Faron kosz róż.
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Pani Małgorzata w otoczeniu rodziny

Mikołajczanka z okazji swych
urodzin otrzymała również od
premier Beaty Szydło list, który odczytano przy wszystkich

zebranych gościach. Pani Małgorzata wychowała czworo
dzieci. Ma również dwanaścioro wnuków i siedemna-

ścioro prawnuków. Z okazji
urodzin życzymy Pani Małgorzacie dalszych lat w życia w zdrowiu i szczęściu.

Świąteczny przegląd tradycji

rawie 100 uczniów szkół gminnych oraz ich rówieśnicy z Ośrodka Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w
Mikołajkach wzięło udział w Przeglądzie Jasełek i Pastorałek, który odbył się w połowie stycznia w Centrum
Kultury „Kłobuk”.
Przegląd miał charak- storałki.
wszystkich występujących. Społecznego Liceum Ogólter konkursu z podziałem
Jury, w którego skład
Nagrody
trafiły
do nokształcącego.
na kategorie wiekowe. Po- wchodzili
przedstawicie- p r z e d s t a w i c i e dzielony był też ze względu le organiztorów: Centrum li OREWu, Zespołu
na formę przekazu związa- Kultury „Kłobuk” oraz Pa- Szkół w Baranowie,
nego ze Świętami Bożego rafi św. Mikołaja, było pod Zespołu OświatoweNarodzenia: młodzi miesz- ogromnym wrażeniem. Dla- go w Mikołajkach,
kańcy gminy prezentowa- tego zdecydowało nie przy- Szkoły Podstawoli jasełka oraz śpiewali pa- znawać miejsc, a nagrodzić wej w Olszewie oraz

J

Za nami Orszak Trzech Króli

uż po raz trzeci przez Mikołajki przeszedł Orszak Trzech Króli. Na początku stycznia mieszkańcy miasta w kolorowych strojach i z koronami na głowie przeszli ulicami, głośno śpiewając kolędy i sławiąc narodzonego Jezusa. W barwnym korowodzie wzięły udział całe rodziny. Przemarsz poprzedziła Msza Święta w parafii św. Mikołaja.
-To piękna uroczystość, rej siedzieli trzej króloktórą organizujemy już po wie. Celem ich podróży był
raz trzeci. Mróz mógł nie- plac przy Centrum Kultuktórych odstraszyć, ale są ry „Kłobuk”. Wchodzący na
tacy, którym niskie tempe- plac orszak powitał chór z
ratury nie przeszkadzają i Mikołajskiego Uniwersychcą się razem z nami tu tetu III Wieku, który zacieszyć. Tą radością dzielą śpiewał kolędy. Przybyli
się również z innymi ludź- na miejsce królowie złożymi. Dzisiaj potrzeba jedno- li pokłon Jezusowi i złożyli
ści. Świat jest tak podzie- w stajence dary. Wśród najlony, że my, jako chrześci- młodszych uczestników orjanie powinniśmy dawać szaku zorganizowano konświadectwo jedności. Chry- kurs na najlepsze przebrastus nas jednoczy. Tam, nie. Na zakończenie w sali
gdzie jest modlitwa, tam widowiskowej w CK KłoKs. Andrzej Bryg, pro- Trzech Króli m.in. Paniom
łączą się ludzie – mówi ks. buk odbyły się jasełka przy- boszcz parafii św. Miko- gospodyniom za przyrząAndrzej Bryg.
gotowane przez uczniów łaja pragnie podziękować dzenie ciast, Hotelowi RoUczestnicy orszaku po- ze Szkoły Podstawowej w wszystkim, którzy włączyli bert’s Port za zupę, Hotelodążali za karocą, w któ- Woźnicach.
się w organizację Orszaku wi Gołębiewski za słodycze.
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Mikołaj w Woźnicach Trwają ferie

W

arsztaty dla dzieci i dorosłych, kino familijne, zajęcia plastyczne, techniczne i muzyczne. Ferie w Centrum kultury „Kłobuk” trwają
i zakończą się 5 lutego ogniskiem dla wszystkich
uczestników.

4 grudnia 2015r. w Szkole Podstawowej w Woźnicach pojawił się Mikołaj z
mnóstwem prezentów dla
dzieci i pracowników. Ów
święty przyjechał aż z miejscowości Scharnebeck w
Niemczech i była to jego 3
wizyta bożonarodzeniowa.
Za pośrednictwem pastora
Fryderyka Teglera i przewodniczącej Stowarzyszenia „Freunde Masurens”
Kerstin Harms w towarzystwie
wiceprzewodniczącego sejmiku warmińsko-mazurskiego pana Juliana
Osieckiego oraz pani Agaty
Kern – referenta Muzeum
Prus Wschodnich dzieciom
przekazano paczki ze szkoły partnerskiej w Adendorfie oraz kalendarze adwentowe. Uczniowie przedstawili świąteczny program:
piosenki, wiersze, tańce w
języku niemieckim i polskim. Złożono również ży-

czenia z okazji jubileuszu
5-lecia istnienia Stowarzyszenia. Na zakończenie goście zaproszeni zostali na
poczęstunek. W uroczystości
uczestniczyła także skarbnik
Gminy pani Krystyna Krom
i pani Milena Zwalińska –
referent ds. oświaty w UMiG
Mikołajki, ksiądz Robert Augustyn z Parafii Ewangelicko-augsburskiej w Mikołajkach, Rada Rodziców oraz
rodzice. Współpraca szkoły
ze Stowarzyszeniem „Freunde Masurens” rozpoczęła się
w grudniu 2012r., gdy szkoła została objęta patronatem
jako druga placówka oświatowa w naszym województwie. Każda wizyta wielkanocna i bożonarodzeniowa to
ważne wydarzenie kulturalne, które stwarza możliwość
porozumiewania się w języku niemieckim i motywuje dzieci do intensywnej nauki tego języka.

Bal Choinkowy w Tałtach

Już po raz trzeci mieszkańcy Tałt zorganizowali Bal Choinkowy. Podczas
imprezy dzieci z Tałt zaprezentowały jasełka. Nie
zabrakło również wspólnej wieczerzy i dzielenia
się opłatkiem. Kulminacyjnym punktem spotkania,
na który czekali najmłodsi,
była wizyta Świętego Miko-

łaja. Paczki pełne niespodzianek otrzymało 60 dzieci. Poza dziećmi w spotkaniu wzięło udział 50 gości.
Anna Kędzierska, sołtys
Tałt, dziękowała sponsorom za pomoc w organizacji spotkania. W organizację włączyli się również rodzice dzieci przygotowując
gorące posiłki oraz ciasta.
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Pracownia Ceramiczna stała sie jednym
z popularniejszych miejsc w „Kłobuku”

Od poniedziałku do piątku dzieci i młodzież spotykają się w „Kłobuku” na zajęciach plastycznych, technicznych i muzycznych.
Maja okazję także potrenować tenis stołowy, a po
południu spędzić czas w
Klubie Czytelniczym ABC
gdzie wyświetlane są filmy
familijne.
Wśród zajęć artystycznych warto zwrócić uwagę
na odbywające się w pracowni ceramiczne warsztaty, które prowadzone są
także w weekendy. Z kolei
w Pracowni Orange zorganizowano m.in. elektroniczne zawody - uczestnicy ferii rywalizują m.in. podczas

meczy rozgrywanych na
PlayStation 3.
Ofertę przygotowały też
biblioteki. Kładąc akcent na
edukację zarówno Biblioteka
Publiczna w Mikołajkach,
jak i oddziały w Baranowie i
Woźnicach przygotowały takie akcje jak: podróż po literaturze krajów europejskich,
zajęcia plastyczne, tworzenie IV tomu „Naszej śmiesznej książki”, gry planszowe,
puzzle, turniej wiedzy „Milionerzy literaccy”.
Zakończenie ferii nastąpi 5 lutego wspólnym ogniskiem, na którym wręczone zostaną także nagrody
w konkursach organizowanych przez cały okres ferii.

Spotkanie z pisarką

27 grudnia o godz. 17.00
w czytelni biblioteki miłośnicy poezji mieli możliwość
uczestniczenia w spotkaniu z
Marzenną Płocharską, mrągowianką, poetką lokalną.
Przy blasku świec, podkładzie muzycznym nasi
członkowie
Mikołajskiego

a

Klubu Poezji czytali wiersze naszego gościa. Następnie pani Marzenna opowiadała o sobie, swoim życiu i
pisaniu. Podczas spotkania
można było zakupić tomik
wierszy i uzyskać autograf
oraz pamiątkowe zdjęcie z
pisarką.

Klub UKS Atos Woźnice
podsumował miniony rok

W

połowie stycznia w Szkole Podstawowej w Woźnicach odbyło się spotkanie, podczas którego podsumowano ubiegłoroczną pracę klubu UKS Atos Woźnice. Były nagrody, brawa i gratulacje, ale nie zabrakło również łez, ponieważ przyszedł czas na rozstania.
Młodzi członkowie UKS nież łzy, ponieważ po wieAtos Woźnice wiodą swój loletniej pracy trener muprym w sportach lekkoatle- siał rozstać się z bliźniaczkatycznych. Osiągnięcia pod- mi Zosią i Małgosią Tercjak,
opiecznych Wojciecha Bro- które są już znane na krajodowskiego bardzo często wej arenie lekkoatletycznej.
sięgają szczebla ogólnopol- Łezka mi się w oku zaskiego a także wojewódzkie- kręciła, ponieważ widziałem
go. Trener wraz ze swoimi jak rosną i trenują. Trzeba
Po lewej i prawej Zosia i Małgorzata Tercjak
sportowcami zorganizował się rozstać, aby mogły się daspotkanie, na którym zapre- lej rozwijać. Tam będą mieć
zentował osiągnięcia klubu z do tego lepsze warunki. Jed2015 roku.
nak ich wyniki wskazują,
Ubiegły rok trener pod- że nawet bez bazy treningosumowuje jako rewelacyjny. wej można wiele osiągnąć,
Ciężko będzie to powtórzyć, a my trenujemy w spartańponieważ w tym czasie powo- skich warunkach. Bliźniaczłano Przemka Adamskiego ki będą uczyć się w Łomży,
Przemek Adamski z trenerem Wojtkiem Brodowskim
do kadry narodowej na Mi- gdzie miejsce do treningów
strzostwa Europy. O sukce- i szkoła będą bardzo blisko gotowane specjalnie dla nich nia o wysokim poziomie natreningi.
uczania.
sie klubu świadczy również siebie – mówi trener.
W przyszłym roku trener
Czego życzy swoim pod16 medali zdobytych podczas
Wojciechowi
BrodowMistrzostw Województwa, 5 skiemu współpraca z Zosią będzie żegnać kolejnego za- opiecznym życzy trener?
medali Mistrzostw Polski i i Małgosią Tercjak układa- wodnika, Przemka Adam- Przede wszystkim zdrowia.
jeden medal Mistrzostw Eu- ła się znakomicie. Dziew- skiego. Chłopak świetnie Jak będzie zdrowie to będą
ropy. Medali mogło być wię- czyny realizowały założenia spisuje się w sporcie oraz postępy i wysokie wyniki.
cej, ale jak przyznaje trener, i regularnie pojawiały się osiąga wysokie wyniki w Powodzenia nie tylko na treciężko zjawić się na wszyst- na treningach. Wiedząc, że nauce. Priorytetem dla nie- ningach, ale również w szkokich zawodach.
sport to ich przyszłość, czę- go jest nie tylko dobry klub le, ponieważ nauka jest na
Poza brawami były rów- sto same realizowały przy- sportowy, ale również uczel- pierwszym miejscu.

Ice Attack - wyścigi na lodzie

Aż 50 samochodów wzięło udział w rajdowej imprezie pt. Ice Attack, która odbyła się w dniach 23-24
stycznia. Miłośnicy czterech
kółek spotkali się na zamarzniętej tafli jeziora Śniardwy, aby wspólnie cieszyć się
jazdą na śliskiej nawierzchni. Organizatorzy przygotowali dwa oddzielne tory,
aby każdy mógł spróbować
swoich sił w jeździe po lodzie. Pierwszy tor przezna-

czono tylko dla samochodów, których opony posiadały długie szwedzkie kolce.
Na tej trasie pojazdy rozwijały prędkość do 130 km/h.
Drugi tor przygotowano
specjalnie dla samochodów
z krótkim kolcem i zwykłymi oponami zimowymi.
Podczas Ice Attack kierowcy mogą w bezpiecznych warunkach podnosić
umiejętności jazdy na śliskiej nawierzchni. Zabawa
odbyła się tuż przy siedzibie
Mazurskiej Służby Ratowniczej, która czuwała nad bezpieczeństwem
wszystkich
uczestników. Dodatkowo ratownicy stale monitorowali grubość oraz stan pokrywy
lodowej. Na miejscu zjawiły
się różne samochody. Nie zabrakło takich aut, jak Suba-
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ru Impreza, Mitsubishi Lancer oraz Nissan Skyline. Całkiem dobrze na lodzie radził
sobie również tradycyjny Maluch. Organizatorem Ice Attack był Automobilklub Mazurski, który wielokrotnie
przygotowywał już rajdowe imprezy na prawdziwie
profesjonalnym poziomie.

Udane zakończenie sezonu
w wykonaniu Julii Wawrzynowicz
M

łoda zawodniczka UKS Atos Woźnice Julia Wawrzynowicz w doskonałym stylu zakończyła tegoroczny, udany dla niej lekkoatletyczny sezon.

Podczas I Ogólnopolskich Halowych Zawodów
„Czwartki lekkoatletyczne”
trenowana pod okiem Wojciech Brodowskiego Julia
Wawrzynowicz zajęła trzecie miejsce w biegu na 600
metrów. Zawody odbyły się
w Centralnym Ośrodku
Sportu - Ośrodku Przygotowań Olimpijskich w Spale.
Podczas
cyklicznych
startów w ramach „lekkoatletycznych
czwartków”, które odbywały się
w Lidzbarku Warmińskim
kilkakrotnie
zajmowała
pierwsze miejsce w swojej

kategorii wiekowej w biegu
na 600 metrów oraz w skoku w dal. Doskonałą formę
prezentowała także w biegach przełajowych. Między
innymi zajęła drugie miejsce podczas Mistrzostw
Województwa Warmińsko-Mazurskiego SZS w biegach przełajowych w Świętajnie. Jej udziałem stały się zwycięstwa w kilku
innych przełajowych imprezach, które rozgrywane
były w 2015 roku na terenie naszego województwa.
Dzięki osiągniętym w stała się czołową zawod- oraz w skoku w dal w katetym roku sukcesom, Julia niczką w biegach średnich gorii dziecko.

Bez niespodzianki
w jubileuszowym turnieju
Z

udziałem dwunastu drużyn w hali sportowej w Mikołajkach odbył się dwudniowy V Ogólnopolski
Mikołajkowy Halowy Turniej Piłki Nożnej rocznika 2001 i młodsi.

Tegoroczna edycja turnieju nie przyniosła niespodzianki. Zgodnie z oczekiwaniami, w finale spotkały się dwie drużyny MOSP
Białystok, które w drodze
do finału nie straciły żadnego punktu.
Obie drużyny wysoką formę potwierdziły już
w pierwszym dniu turnieju, podczas gier eliminacyjnych.
W wewnętrznym finale
lepsza okazała się drużyna
MOSP II Białystok, która

pokonała MOSP I 2:1.
W meczu o trzecie miejsce, bardzo dobrze spisujaca się w turnieju drużyna SKS Szczytno pokonała
Piast Białystok 1:0.
Na szóstym miejscu turniej zakończyła drużyna
gospodarzy Hetman I Baranowo, która przegrała mecz
o piąte miejsce z Mamrami Giżycko 2:3, tracąc trzecią bramkę zaledwie siedem sekund przed końcem
meczu! Wcześniej piłkarze
Hetmana stoczyli niesa-

mowity bój w meczu z Falą
Warpuny. Przegrywali 0:2,
jednak udało im się zremisować i doprowadzic do serii rzutów karnych. Obie
ekipy rzutach karnych zafundowały niezłe emocje kibicom. Mecz rozstrzygnął
się dopiero po dwunastej
serii rzutów karnych! Lepsi
okazali się piłkarze Hetmana I Baranowo, którzy wy-

grali z Falą Warpuny 9:8.
Druga drużyna Hetmana Baranowo zajęła 12.
miejsce.
Organizatorem turnieju był UKS Hetman Baranowo, a honorowy patronat
nad nim objęli: Paweł Papkę, poseł RP, Antoni Karaś,
starosta powiatu mrągowskiego oraz Piotr Jakubowski, burmistrz Mikołajek.

Materiały przygotowane we współpracy z:
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