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Trzydzieści dwa medale olsztyńskich karateków
SPORT || Na początku listopada w Ostródzie, odbył się I Międzynarodowy Turniej Karate Kyokushin IKO Mazury Cup Ostróda 2017.
Olsztyński Klub Kyokushin Karate odniósł na nim wielki sukces. Jego zawodnicy zdobyli w Ostródzie łącznie aż 32 medale.

W

Olsztyński Klub
Kyokushin Karate
łącznie reprezentowało
46 zawodników
Klubu Kyokushin Karate.
— Drużynowo nasi zawodnicy uplasowali się na drugim miejscu, tuż za drużyną
z Rosji. Naprawdę niewiele
brakowało nam do zwycięstwa. Ekipy zza wschodniej
granicy narzuciły wysoki
poziom, więc walki były
naprawdę trudne.
Wśród czołowych zawodników OKKK pierwsze miejsca zajęli Marcin
Niebrzydowski, Wiktoria
Witkowicz, Julia Milewicz
i Jan Stańczyk. Za sukcesem

Fot. archiwum klubu

międzynarodowym turnieju w Ostródzie
o medale i puchary w konkurencjach kumite i kata
rywalizowało ponad 400
karateków z 36 klubów
z Polski i zagranicy. Olsztyński Klub Kyokushin Karate
łącznie reprezentowało 46
zawodników, z czego aż 32
stanęło na podium.
— To była pierwsza edycja
międzynarodowego turnieju karate, który okazał się
bardzo udany. Zarówno
pod względem organizacyjnym, jak i sportowym
— ocenia Marek Wieczorek, prezes Olsztyńskiego

zawodników stoją trenerzy
Marek Wieczorek, Jerzy Damięcki, Leszek Słota oraz
Karolina Słota.
— Przed nami kolejne
trzy ważne imprezy, m.in.
Puchar Polski we Wrocławiu i turniej ogólnopolski
we Włocławku, do których
aktualnie trwają przygotowania. Pracujemy też nad
specjalnym pokazem na
Olsztyński Festiwal Sztuk
Walki, który odbędzie się
3 grudnia — wylicza Marek
Wieczorek. — Potem chwila przerwy i nasza klubowa
odsłona finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.
KATARZYNA JANKÓW-MAZURKIEWICZ
k.jankow@naszolsztyniak.pl
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P O Ż Y C Z K A N A R O Z W Ó J T U R YS T Y K I
Przedsiębiorcy zPolski Wschodniej mogą już skorzystać zPożyczki na Rozwój Turystyki przeznaczonej dla ﬁrm zbranży turystycznej iokołoturystycznej.
Minister Rozwoju i Finansów powierzył 200 mln zł Bankowi Gospodarstwa Krajowego, który będzie je udostępniać ﬁrmom z sektora MŚP
prowadzącym działalność wbranży turystycznej iokołoturystycznej (wg PKD) na terenie pięciu województw: warmińsko-mazurskiego,
podlaskiego, lubelskiego, świętokrzyskiego i podkarpackiego.
p Dlaczego warto wybrać Pożyczkę na rozwój turystyki?
Zachętą dla ﬁrm jest atrakcyjne oprocentowanie pożyczek (de minimis) oraz brak prowizji czy dodatkowych
kosztów. Na szczególne preferencje liczyć mogą Miejsca
Przyjazne Rowerzystom (MPR-y) Wschodniego Szlaku Rowerowego Green Velo oraz młode przedsiębiorstwa (do
2 lat działalności).
p Warunki wsparcia
Wsparcie dedykowane jest przedsiębiorcom z sektora MŚP,
którzy posiadają siedzibę iprowadzą działalność gospodarczą w branży turystycznej i okołoturystycznej (wg PKD) na
terenie Polski Wschodniej. Pożyczki – owartości do 500 tys.
zł będą udzielane na warunkach korzystniejszych niż rynkowe (de minimis), na okres do 5 lat. Karencja w spłacie
wynosi 6 miesięcy. Na szczególne preferencje (obniżone

oprocentowanie, brak wkładu własnego) liczyć mogą Miejsca Przyjazne Rowerzystom Wschodniego Szlaku Rowerowego Green Velo oraz młode przedsiębiorstwa (do 2
lat działalności).
p Na jakie projekty można otrzymać pożyczkę?
Pożyczki będą udzielane m.in. na budowę i rozbudowę
miejsc noclegowych, zwiększenie jakości istandardu świadczonych usług, budowę iremont infrastruktury uzdrowiskowej czy rekreacyjno-sportowej. Mogą ją otrzymać także
przedstawiciele tradycyjnych zawodów, zajmujący się rękodziełem i rzemiosłem, ﬁrmy wytwarzające i sprzedające
żywność ekologiczną czy produkty tradycyjne iregionalne.
p Do kogo zgłosić się po pożyczkę?
Aby otrzymać pożyczkę, należy zwrócić się do instytucji
ﬁnansujących. W województwie warmińsko-mazurskim jest

to: ECDF S.A. z Mega Sonic S.A. (http://www.ecdf.pl/podmiot/pozyczki).
Przedsiębiorców zainteresowanych skorzystaniem ze wsparcia zapraszamy na spotkanie
informacyjne w ramach konferencji „Turystyka
nas inspiruje. Ludzie tworzą turystykę”, która
odbędzie się 7 grudnia 2017 r, o godz. 9.30,
wPorcie Lotniczym Olsztyn-Mazury wSzczytnie
(Szymany 150). Zgłoszenia prosimy kierować
na adres: katarzyna.sulek@bgk.pl

Więcej oProjekcie znajdziesz na stronie BGK
(www.bgk.pl/przedsiebiorstwa/wsparcie-rozwoju-firm/
przedsiebiorcza-polska-wschodnia-turystyka/) lub winstytucjach ﬁnansujących.
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