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Dożynki w Olszewie

Rolnicy dziękowali za plony

T

egoroczne dożynki zorganizowano w Olszewie. Sołectwo, mieszkańcy oraz władze gminy spotkali
się by wspólnie podziękować za plony podczas uroczystej mszy świętej i wspólnej biesiady.

Ponadto w numerze:
40. Rajd Kormoran
Załoga Staniszewski - Rozwadowski
najlepsza podczas Rajdu Kormoran
2016. W sumie na starcie stanęło 38
maszyn. Odcinki przebiegały przez
miejscowości: Tałty, Baranowo, Sady
oraz Tor Mikołajki. Kormoran jest
drugim pd względem stażu wydarzeniem motoryzacyjnym w naszym kraju. Startują w nim najlepsi polscy
kierowcy.
str. 3

Budowa drogi do Starych Sadów
Właśnie została zakończona budowa
kolejnego odcinka drogi do Starych
Sadów. Objęła fragment drogi prowadzącej do miejscowości oraz znaczną część samej wsi. Na realizację tej
inwestycji gmina pozyskała dotację
celową z budżetu państwa w ramach
Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na
lata 2016-2019. 		
str. 4

Katarzyna Krawczyk w Rio
Katarzyna Krawczyk stoczyła niezwykle trudne pojedynki. Mierzyła się z wicemistrzyną świata i mistrzynią kontynentu. Rywalizację
zakończyła odnosząc jedno zwycięstwo i przegraną. Katarzyna nie
wywalczyła półfinału ale już sama
kwalifikacja i uczestnictwo w igrzyskach jest ogromnym sukcesem.
str. 8

Dożynki w Gminie Mikołajki
T

radycją jest, że w Gminie Mikołajki dożynki każdego roku odbywają się
w innym sołectwie. Być gospodarzem święta plonów to wyróżnienie dla
lokalnej społeczności, która zawsze entuzjastycznie podchodzi do organizacji starając się, by w ich miejscowości wydarzenie było wyjątkowe. Tak
było też w Olszewie.
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Dożynki rozpoczęły się
od mszy świętej celebrowanej przez księdza Wojciecha
Chmieleckiego, który do jej
poprowadzenia zaprosił innych kapłanów z mikołajskich parafii. W kazaniu podkreślał jak ważna jest praca
rolników, ich przywiązanie
do ziemi, za co jesteśmy im
winni ogromny szacunek.
Z tymi słowami zgodził się
Piotr Jakubowski, burmistrz
Mikołajek podkreślając w
wystąpieniu, że rolnictwo w
naszej gminie to bardzo ważny obszar działalności.
Po mszy świętej obrządek
dożynkowy poprowadził Zespół Piesi i Tańca Jedwabno. Nawiązując do tradycji i
podań ludowych zaprezentował spektakl łączący śpiew i
taniec z elementami folklorystycznych zabaw. Właśnie w
tym miejscu zawarto jeden z
najważniejszych punktów przekazanie przez starostów
dożynek Agnieszkę Olszewską i Henryka Jesiotra chleba, który pokroił gospodarz
gminy Piotr Jakubowski.
Chlebem tym poczęstowano
uczestników imprezy.
- Dla nas takie święto to
wielkie wydarzenie i wyróżnienie, bo każdy z mieszkańców dopytywał kiedy u
nas będą dożynki - w tym
roku się udało - mówi sołtys
wsi Agnieszka olszewska. Mieszkańcy bardzo mi pomagali w organizacji. Dożynki to
okazja do wspólnego spotkania i integracji.
Dożynkowy program artystyczny dopełniły występy
dzieci ze Szkoły Podstawowej
w Olszewie oraz z Centrum
Kultury „Kłobuk”. Wieczorem bawiliśmy się przy muzyce zespołu Shnapss oraz
Grahit.
Jednym z najbardziej
oczekiwanych przez wszystkich gości i mieszkańców

a

Tradycyjne dzielenie chleba

Występy młodych artystów

a

Starostowie częstują poświęconym chlebem

momentów była degustacja
potraw z wiejskiego stołu.
Przygotowali go mieszkańcy sołectw: Olszewa, Zełwąg,
Lubiewa, Faszcz, Prawdowa,
Górkła, Grabówki i Woźnic.
-Wszyscy chcemy, by
mieszkańcy angażowali się
w organizację i integrowali
podczas dożynek - mówi burmistrz Jakubowski. - Chciałbym podziękować tym, którzy pomogli w tym roku
zorganizować to święto i pokazać naszą gminę z najlepszej strony.
Wrażenie robiły piękne

wieńce przygotowane przez
sołectwa: Olszewo, Grabówka i Górkło.
Dożynki to także konkurencje sportowe - prowadzone z humorem ale stanowiące wyzwanie. Rzucanie owocami do celu, dojenie krowy
czy zbieranie ziemniaków w
dowcipny sposób angażowały
wszystkich chętnych, zarówno dzieci jak i dorosłych, a na
najlepszych czekały nagrody.
Głównymi organizatorami tegorocznych dożynek byli
mieszkańcy sołectwa Olszewo z panią sołtys Agnieszką

Stół wiejski z regionalnymi potrawami

Konkurencje nawiązywały do motywów rolniczych

Olszewską na czele. Wspar- łajki oraz Centrum Kultury
ciem służyła Gmina Miko- „Kłobuk”.

Zakończenie lata i 40. Rajd Kormoran

Z

akończenie lata ponownie połączono z ceremonią startu Rajdu Kormoran. Podczas tegorocznego ostatniego weekendu sierpnia na placu Wolności zagrał zespół D’Dorsh a na torze i szutrach
Mikołajek ścigali się najlepsi polscy kierowcy.
Ostra, rockowa muzyka
zespołu D’Dorsh wprowadziła w nastrój tego co nastąpiło później – na placu
pojawiły się mocne maszyny rajdowe, które ścigały
się na torze w Mikołajkach
i szutrach gminy przez cały
weekend.
Najlepsza okazała się załoga Staniszewski - Rozwa-

dowski. W sumie na starcie
stanęło 38 maszyn. Tegoroczne odcinki rajdu przebiegały przez miejscowości: Tałty, Baranowo, Sady
oraz Tor Mikołajki. Oesy
kojarzone od lat z Rajdem
Polski były areną zmagań
cyklu Szuter Cup – Szutrowy Puchar. Czwartą rundą
cyklu był właśnie Rajd Kor-

moran.
Do Mikołajek zawitali liderzy oraz debiutanci Szuter Cup.
40. Rajd Kormoran to
memoriał im. Mariana Bublewicza. Dlatego też Komitet Honorowy tegorocznych zawodów stanowili:
Beata Bublewicz – Prezes
Fundacji im. Mariana Bu-

a
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blewicza, Gustaw Brzezin
– Marszałek Województwa
Warmińsko – Mazurskiego oraz Piotr Jakubowski –
Burmistrz Miasta Mikołajki. Kormoran jest drugim
pd względem stażu wydarzeniem motoryzacyjnym
w naszym kraju. Startują
w nim najlepsi polscy kierowcy.

Zakończono kolejny etap budowy
drogi do Starych Sadów

W

łaśnie została zakończona budowa kolejnego odcinka drogi do Starych Sadów, modernizowany odcinek
objął fragment drogi prowadzącej do miejscowości oraz znaczną część samej wsi.

Mieszkańcy, goście przybywający do licznie zlokalizowanej tutaj bazy noclegowej (szacuje się, że w Starych Sadach
jest ponad 650 miejsc noclegowych), a także zatrudnieni w
niej pracownicy, po wielu latach oczekiwań, mają teraz
komfortowy dojazd. Inwestycja oprócz budowy asfaltowej
jezdni objęła także wykonanie chodników, ścieżki rowerowej, odwodnienia drogi oraz
jej oświetlenie. Na realizację
tej inwestycji gmina pozyska-

ła dotację celową z budżetu
państwa w ramach Programu
Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej
na lata 2016-2019.
Obecnie trwają prace związane z przygotowaniem wniosku aplikacyjnego do konkursu
na dotację, która pozwoli dokończyć inwestycję w Starych
Sadach.
W kolejnym numerze „Naszych Mikołajek” ukaże się wywiad z Burmistrzem zamierzeń inwestycyjnych gminy.

„Lato z Książką” ponownie w Mikołajkach
A

trakcyjna akcja czytelnicza, w której znani autorzy spotykali się bezpośrednio z miłośnikami książek, ponownie gościła w Mikołajkach. Spotkania z ciekawymi pisarzami, szanse na autografy oraz animacje dla najmłodszych - to wszystko można było znaleźć w programie „lata z książką”.
Trzy ciepłe dni sierpniowego weekendu warto było spędzić pod białymi namiotami
rozstawionymi przy mikołajskiej promenadzie. Pod nimi,
prócz największych hitów czytelniczych, spotkać można było:
Krzysztofa Skibę, Bogdana Rymanowskiego, Krystynę Mazurównę, Tomasza Zubilewicza,
Pawła Zagumnego, Dariusza
Dziekanowskiego, Ilonę Felicjańską, Piotra Goćka, Witolda Szmańdę, Zbigniewa Masternaka i Dorotę Suwalską. To
jedni z najpoczytniejszych polskich autorów, którzy nie stronili od kontaktu z czytelnikami.
Była możliwość zadawania py-

tań, zdobycia autografu czy wykonania wspólnego zdjęcia.
- Chcemy promować książki w nowocześniejszy sposób mówi Andrzej Zysk, z wydawnictwa Zysk i S-ka, organizator wydarzenia. - Ludzie są
zdziwieni, że takie spotkania
organizowane sa na świeżym
powietrzu a nie w jakichś zamkniętych czterech ścianach.
„Lato z książką” organizowane jest już od czterech lat.
W tym roku odbyło się aż w
czterech miastach: Mikołajkach, Łebie, Ustroniu oraz
Szczyrku. Turystyczne kurorty to wspaniała okazja by pokazać, że książka jest dobrym

Bogdan Rymanowski (pierwszy z lewej)

towarzyszem wakacyjnego odpoczynku.
- Czytanie to jedna z najlepszych form wypoczynku na
słońcu - zapewnia Zysk.
„Lato z książką” to jedyna inicjatywa czytelnicza w
Polsce, która jest organizowana na taką skalę. Adresatami

wydarzenia są nie tylko przypadkowi wczasowicze, wypoczywający w danych miejscowościach, ale fani dobrej literatury z całej Polski. Wsparcia w
organizacji wydarzenia w Mikołajkach udzielił Urząd Miasta i Gminy oraz Centrum Kultury „Kłobuk”.

OGŁOSZENIE
SZANOWNI PAŃSTWO, MIESZKAŃCY MIASTA I GMINY MIKOŁAJKI
Uprzejmie informuję, że na terenie miasta i gminy Mikołajki obowiązuje bezwzględny zakaz gromadzenia popiołu w pojemnikach na odpady zmieszane. Gospodarstwa domowe, które wytwarzają popiół (zarówno te, które zadeklarowały selektywną zbiórkę odpadów jak i gospodarstwa, które nie segregują odpadów) są zobowiązane do gromadzenia powstałego popiołu w sposób umożliwiający selektywny jego odbiór tj. w odpowiednim do tego pojemniku
przystosowanym do załadunku mechanicznego (najlepiej pojemniki metalowe). Właściciel nieruchomości, na której
powstaje popiół w deklaracji składanej do urzędu, określa czy zagospodaruje go we własnym zakresie (tylko popiół
niezawierający substancji niebezpiecznych np. z drewna, peletu, wierzby) czy też zgłosi odbiór przez firmę wywozową. Popiół odbierany jest przez podmiot świadczący usługi odbioru odpadów komunalnych, w terminach określonych w harmonogramie.
Powyższe wymogi wynikają z przyjętej technologii przetwarzania odpadów w nowo uruchomionym zakładzie w
Olsztynie. Popiół znajdujący się w odpadach zmieszanych utrudnia procesy odzysku frakcji z tych odpadów, powoduje awarię urządzeń a także ma szkodliwy wpływ na pracowników sortujących odpady.
Nadmieniam, że odbiór popiołu nie podnosi wysokości opłaty ponoszonej przez mieszkańców.
Wszelkie informacje można uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy w Mikołajkach pok. 7, tel. 874219063.
Proszę o zrozumienie i współpracę przy realizacji systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w Gminie Mikołajki.
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Pamięć o Marku jest wciąż żywa

17

sierpnia minęło 14 lat od czasu jak w Mikołajkach policjant oddał
swoje życie na służbie. W pościgu za bandytami wypełnił do końca swój obowiązek wobec społeczeństwa. Policjanci, rodzina i bliscy uczcili jego pamięć.

17 sierpnia 2002 rok Mikołajki. Marek Cekała, jako
policjant Oddziału Prewencji Policji KWP w Olsztynie,
był oddelegowany do tej turystycznej miejscowości na
tzw. sezon. Ten dzień nie
różnił się od innych. Wieczorem odebrał zgłoszenie
dotyczące awantury w jednym lokali znajdującym się
przy moście drogowym. Gdy
zauważył biegnących mężczyzn ruszył za nimi w pościg. Jeden z nich strzelił w
kierunku policjanta. Pocisk
trafił w okolice serca Marka.
Policjant zmarł.
Wczoraj minęło dokładnie 14 lat od czasu, jak policjant oddał swoje życie na
służbie. Na cmentarzu przy
ulicy Poprzecznej w Olsztynie mł. insp. Arkadiusz Sylwestrzak - Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji
w Olsztynie w obecności rodziny, policjantów garnizo-

nu warmińsko – mazurskiego oraz przy asyście warty
honorowej złożył kwiaty na
jego pomniku.
W Mikołajkach przy tablicy pamiątkowej ufundowanej przez mieszkańców oraz
władze miasta, policjanci m.in. I zastępca Komendanta Powiatowego Policji w
Mrągowie podinsp. Robert
Wierciszewski, Komendant

Komisariatu Policji w Mikołajkach asp. sztab. Andrzej
Jaźwiński oraz mieszkańcy
złożyli znicze.
Pamięć o Marku jest
wciąż żywa. Policjanci, którzy go poznali, pracowali z nim, kumplowali się z
nim, tak wspominają Marka, tamten czas oraz emocje, jakie im wówczas towarzyszyły.

Narodowe czytanie „Quo vadis”

3

września, jak w całej Polsce, w Klubie Czytelniczym ABC wspólnie czytano „Quo vadis” Henryka Sienkiewicza. Akcję zorganizowała Biblioteka
Publiczna w Mikołajkach.

Była to piąta edycja akcji Narodowe Czytanie.
Wydarzenie miało charakter ogólnopolski a odbywało się pod patronatem
Pary Prezydenckiej. Tegoroczna lektura została wybrana podczas internetowego głosowania spośród
pięciu propozycji. Dzieło
Sienkiewicza konkurowało
z „Chłopami” Władysława
St. Reymonta, „Weselem”
Stanisława Wyspiańskiego, „Popiołami” Stefana Żeromskiego oraz powieścią
Marii Dąbrowskiej „Noce i
dnie”.
Wybrane fragmenty powieści Sienkiewicza czytali:
Sławomir Gawliński (Przewodniczący Rady Miejskiej
w Mikołajkach), Katarzyna

Dobrzeniecka (wicedyrektor Zespołu Oświatowego w
Mikołajkach), Karolina Łapuć (przedstawicielka Dyskusyjnego Klubu Książki),
Łarysa Kamińska, Kazimiera Dąbrowska, Danuta

a

Jurszo, Krzysztof Grabowski, Jarosław Choromański, Halina Ludwikowskaprzedstawiciele
Mikołajskiego Klubu Poezji.
Spotkanie przebiegło w
miłej, kameralnej atmosferze.

a

W SKRÓCIE
Teatr przy stoliku
Miłośników
Teatru
przy stoliku serdecznie
zapraszamy
19.09.2016
godz.18.00 - klub czytelniczy ABC
Sztuka - CUDOWNE
DNI
W domu spokojnej starości spotykają się Particie i Sean. Ona jest emerytowaną dyrektorką szkoły
podstawowej ze zdiagnozowaną, poważną chorobą wątroby. Decyduje się
na pobyt w ośrodku, aby
odciążyć od opieki nad
sobą siostrę. On jest byłym, dobrze znanym aktorem umieszczonym w tym
miejscu przez siostrzenicę.
Patrycia to kobieta
otwarta, zakochana w muzyce, literaturze i w obejściu dość swobodna. Sean
to wręcz archetypiczny
przykład
szarmanckiego dżentelmena z pełnym
przekonaniem /mimo okoliczności/ przestrzegającego należnych konwenansów towarzyskich.
Ich rozmowy przy herbatce ujawnią wspólne
zainteresowania, ale też
, przypadkowo, wywołają nieporozumienia, które
w efekcie doprowadzą do
wskrzeszenia wspomnień,
a przez nie – przywołania
zapomnianych emocji aż
do odkrycia głęboko skrywanych intymnych tajemnic.
Młoda irlandzka autorka z wyjątkową czułością i
empatią zbudowała piękną, nieco komediową, nieco nostalgiczną opowieść o
głęboko ludzkiej godności
przemijania, o stosunku
młodego pokolenia do najbliższych, których dotyka
starość, o samotności w jesieni życia i – co najważniejsze - życia tego afirmacji, wbrew fizycznym ograniczeniom.
Czytają: Irena TeleszBieganiei to
dużo radości.
-Burczyk
Artur
SteranZwłaszcza w Gminie Mikołajki!
ko.

290 lat w wierszach
młodych poetów
Z okazji 290 rocznicy nadania praw miejskich Mikołajkom, w klasach I – III Szkoły Podstawowej w Mikołajkach przez cały kwiecień 2016 r. trwał konkurs twórczości poezji dziecięcej ( rodzinnej) pt. „Moje miasto – Mikołajki”. W maju do organizatorów wpłynęło 50 wierszy.
Organizatorzy wspólnie z panią Alicją Brzezińską i Katarzyną Dobrzeniecką utworzyli jury, które oceniło działa młodych poetów. Chociaż ocena nie była łatwa, udało
się ogłosić wyniki:
Nagrody główne otrzymali :
1. Maria Prusinowska kl. II A
2. Katarzyna Mrówka kl. II A
3. Ewa Brzozowska kl. II A
4. Oliwia Siergiej kl. II B
5. Maja Wilan kl. II B
6. Tomasz Znak kl. II B
7. Szymon Juroszek kl. II B
8. Gabriela Sparzak kl. III A
9. Hanna Mikołajczyk kl. IIIB
10. Magdalena Archacka kl. III C
Organizatorami konkursu były: Irena Pawluk, Anna
Pawlak, Jolanta Jarguz. Wiersze zostaną zaprezentowane przez autorów podczas wieczoru poezji, który odbędzie
się 7 października o godz. 17.00 w Klubie Czytelniczym
ABC w Centrum Kultury „Kłobuk”.

Mikołajki
Gdzieś dawno temu
w staropruskich czasach
powstała osada nazwana
imieniem Świętego Nicolasa.
W kaplicy na Wzgórzu Wiatracznym,
pośród jezior i lasów
czuwa nasz patron Mikołaj
do dzisiejszych czasów.
Piękne knieje, puszcze
i żyzne tereny wiejskie
Król pruski – Fryderyk Wilhelm
zamienił na prawa miejskie.
Tak się stało lat temu prawie trzysta
kiedy w jeziorach była woda bardzo czysta.
Dziś na środku miasta
w tej pięknej miejscowości,
legendarny Król Sielaw
wita wszystkich gości.

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.

Moje miasto Mikołajki
Moje miasto nad jeziorem.
Takie piękne! Takie cudne!
Ludzie mili i z humorem
Nic tu nigdy nie jest nudne!
		
Tutaj woda, a tam las.
		
Dzisiaj rybka, jutro dzik.
		
Miasto nasze wita Was!
		
Więc przyjeżdżaj do nas w mig.
A gdy ujrzysz jego blask
nocą, kiedy miasto śpi.
To zapragniesz zostać już,
aż do końca swoich dni.
		
		
		
		

Na ryneczek biegnij szybko,
gdzie Król Sielaw czeka dumnie.
Zaprzyjaźnij się więc z rybką,
kiedy ujrzy Ciebie w tłumie.

Prusinowska Maria kl. II a

a

Mały domek czas wynająć
pośród lasów, wody, drzew.
Śladem iść, gdzie mieszka zając
wsłucha się też w ptaków śpiew.

Mrówka Katarzyna kl. II a

a

W Zełwągach zakończyliśmy BBL!

K

rzysztof Sulewski wygrał Biegam Bo Lubię polską wieś. Wydarzenie sportowe trwało od czerwca
i obejmowało aż pięć edycji.

Finał Biegam Bo Lubię w Gminie Mikołajki odbył się w Zełwągach w sobotę 27 sierpnia. I nie było niespodzianki – faworytem był
Krzysztof Sulewski z Barczewa i to on pierwszy pojawił się na linii mety. Tuż
za nim uplasował się Przemysław Menziński również
z Barczewa i Marek Długosz
z Mrągowa. W ostatnim biegu podsumowującym cykl
sportowych zmagań pobiegło
60 zawodników w kategorii
open. Podobna liczbę zanotowano w kategorii dziecięcej.
Każdy ze sportowców otrzymał medal oraz atrakcyjne
nagrody - w tym za pierwsze trzy miejsca wręczono
specjalnie na ten cel ręcznie
wykonane w pracowni Centrum Kultury „kłobuk” ceramiczne misy ze zdobieniami
i symbolami BBL.
Biegam Bo Lubię Polską
wieś zostało więc oficjalnie
zakończone na plaży wiejskiej w Zełwągach. Przez
całe wakacje biegacze rywa-

lizowali w pięknych miejscowościach gminy Mikołajki – Woźnicach, Lubiewie,
Faszczach i Starych Sadach.
Każdemu etapowi towarzyszył festyn organizowany
przez sołectwo. Tym razem
również nie brakowało zaangażowania mieszkańców
- mieszkańcy ugościli sportowców domowymi wypiekami i smakołykami z girlla.
Biegam Bo Lubię Polską Wieś w Gminie Mikołajki ma także walor edukacyjny. W Starych Sadach
zorganizowano pokazy ratownicze z akcja na wodzie
w wykonaniu Mazurskiego ochotniczego Pogotowia
Ratunkowego. W Faszczach
i Zełwągach pojawili się na
specjalnym stoisku policjanci z komendy powiatowej w
Mrągowie.
Organizatorem wydarzenia było Centrum Kultury
„Kłobuk” a koordynatorem
biegów Jacek Kiśluk. Imprezę sfinansowano ze środków Gminy Mikołajki.

Pierwsze 10 miejśc biegu finałowego

Ogromne sukcesy wychowanków
klubu Hetman Baranowo

Z

awodnik UKS Hetman Baranowo Maciej Jarguz został powołany na konsultację szkoleniową reprezentacji Polski do lat 15. Odbyła się ona w Łomży w dniach 9-11 sierpnia.

Maciek występuje na pozycji lewego pomocnika w
sezonie 2015/2016 strzelił 19
bramek i 8 razy asystował.
Wychowanek UKS Hetman Baranowo – Hubert
Banach, występujący obecnie w barwach BSP Jagiellonia Białystok zdobył
srebrny medal w ogólnopolskim Turnieju Finałowym rozgrywek o Puchar
im. Kazimierza. Górskiego.
W meczu finałowym ulegli
gospodarzom, reprezentacji
Wielkopolskiego ZPN 0:2.
Wychowanek
Hetmana,
grał na pozycji bramkarza.
Kolejni
wychowanko-

wie klubu - Patryk Kostyk stoku.
nych sukcesów i życzymy
i Oskar Kłos po trzech laWszystkim zawodnikom kolejnych, jeszcze więktach pobytu w SEMP War- gratulujemy już odniesio- szych!
szawa zostali zawodnikami uznanych białostockich
klubów. Patryk został zawodnikiem BSP Jagiellonia Białystok rocznik 2000,
w czerwcu odbył testy i został zakwalifikowany do Liceum Mistrzostwa Sportowego Jagiellonia w Białymstoku. Natomiast Oskar
został zawodnikiem MOSP
Białystok rocznik 2000.
Oskar w lipcu odbył testy
i został zakwalifikowany do
Liceum Mistrzostwa Sportowego MOSP w Białym-

a

a

Katarzyna Krawczyk w Rio
K

atarzyna Krawczyk stoczyła niezwykle trudne pojedynki w trakcie igrzysk olimpijskich w Rio de Janeiro mierzyła się z wicemistrzyną świata i mistrzynią kontynentu. Rywalizację zakończyła odnosząc jedno zwycięstwo i przegraną.
Zapaśniczka pochodząca
z Olszewa, walcząca obecnie w barwach CementruGryf Chełm rozpoczęła turniej olimpijski od 1/8 finału. Zmierzyła się w nim z
pochodzącą z Mongolii wicemistrzynią świata z 2013
roku. Warto dodać, że zapaśniczka ta dwukrotnie
zajmowała drugie miejsce w zawodach Poland
Open. Jak oceniają komentatorzy, walka była wyrównana. Katarzyna początkowo prowadziła 2:0
ale straciła punkty chwile później i pierwsza runda zamknęła się wynikiem
2:4. lepiej było w drugiej
części walki,gdy ponownie wysunęła sie na prowadzenie wynikiem 6:4.
Mongołka wyrównała po
wykonaniu obejścia i zdobywając punkt była na pozycji uprzywilejowanej. Sekundy przed końcem starcia Katarzyna złapała nogę

przeciwniczki i sprowadziła ją do parteru zdobywając 2 punkty i kończąc wynikiem 3:1 (8-6).
W drugiej rundzie nasza
zawodniczka spotkała się
ze Szwedką Sofią Mattsson - aktualną mistrzynią Europy i wicemistrzynią świata, Niestety, mimo
bardzo zaciętego boju,
Krawczyk ustąpiła rywalce w pierwszej połowie 0:
Druga runda również zakończyła się punktami dla
Szwedki - 3:1 (10-3).
Po walce Katarzyna na
swoim profilu FB napisała:
„Szwedka Sofia Mattsson po raz kolejny okazała się lepsza i zabrała
moje marzenia o medalu.
Mimo wszystko gratuluję
jej szczerze zdobycia medalu. Jest jedną z najbardziej
utytułowanych
zawodniczek. Zasłużyła na ten jej
pierwszy medal olimpijski.
Na szczęście humor w na-

fot. fb katarzyny Krawczyk

szym czteroosobowy teamie
poprawiła nasza multimedalistka Monika Michalik.
Wielkie gratulacje dla niej.
Cieszyłyśmy się ogromnie
jej sukcesem. Ciężko pracowała przez kilkanaście lat.
(..) Chciałabym podziękować rodzinie, przyjaciołom,
trenerom, prezesowi klubu, znajomym z fb i wszystkim pozostałym kibicom
za wsparcie i ciepłe słowa
przed startem ale także po
porażce. Bez względu na
wszystko pokazaliście, że

zawsze mogę liczyć. Mam
nadzieje, ze dalej będziecie
mi towarzyszyć i kibicować
w dalszych zmaganiach na
macie, ale również w normalnym życiu.”
Katarzyna nie wywalczyła półfinału ale już sama
kwalifikacja i uczestnictwo
w igrzyskach jest ogromnym sukcesem.
Warto wspomnieć, że
Katarzyna Krawczyk zaczynała swoje treningi w
mikołajskim klubie Terlik
Team.

Emocji pod siatką na piasku nie brakowało

Z

udziałem dziewięciu par na plaży miejskiej w Mikołajkach odbył się V Turniej Siatkówki Plażowej
o Puchar Burmistrza Mikołajek.

W turnieju, który rozgrywany był w ramach tegorocznych Dni Mikołajek,
uczestniczyli zawodnicy z
Giżycka, Węgorzewa, Pisza, Piecek czy Mrągowa.
Zawodnicy
rywalizowali
systemem brazylijskim.
Pierwsze miejsce w turnieju zajęła para Tomasz
Kakowski/Cezary Stanisła-

wajtys (Uścian/Pisz), która
w finale pokonała parę Mariusz Olszewski/Krzysztof
Olszewski (Giżycko) 2:0.
W meczu o 3-4 miejsce para Piotr Karkut/Łukasz Janecki (Węgorzewo)
wygrała 2:1 z parą Maciej
Lewandowski/Karol Giers
(Mrągowo/Piecki).
Wszyscy
zawodnicy
otrzymali pamiątkowe medale, a najlepsze pary turnieju puchary.
Organizatorem turnieju
była Gmina Mikołajki.
Wielkie podziękowania

dla Mazurskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego za pomoc w organizacji turnieju.
Tekst & foto:
Eligiusz Kamiński

Materiał przygotowany we współpracy z:

a

a

