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   Msza święta rezurekcyjna ma 
swój urok i wyjątkowość. Sama 
procesja trzy razy dookoła 
kościoła, przy biciu dzwonów 
o 6 rano, robi duże wrażenie: 
chorągwie, sztandary, strażacy. 
No i my, zerwani ze snu, zwykle 
w niedzielę śpi się dłużej, ale 
nie dzisiaj. Dużo zamieszania! 
Jednak to wszystko nie 
wyczerpuje tajemnicy dzisiejszej 
niedzieli. 
   Tyle już razy zatrzymywaliśmy 
się nad przeczytanym przed 
chwilą fragmentem Ewangelii 
i zawsze odkrywamy nowe 
fakty, szczegóły, które są dla 
nas inspiracją i odpowiedzią na 
najczęściej stawiane pytania  
o wiarę, zbawienie, o nasze relacje, 
o sens życia. 

    Piotr i Jan biegli do pustego grobu, 
obydwaj, razem! Jan wyprzedził 
Piotra, był młodszy i sprawniejszy. 
I tu płynie nauka do wszystkich 
ojców, starszych panów. Tak to 
już jest, że młodzi wyprzedzają 
starszych i trzeba umieć się z tym 
pogodzić, trzeba umieć z tym żyć. 
Jan jednak nie wszedł do środka, 
tylko zajrzał. Pochylił się nad 
tajemnicą zmartwychwstania i 
czekał na Piotra. Zadziwiające, że 
nie wszedł pierwszy, że zapanował 
nad ciekawością, zapanował 
nad emocjami. Młody człowiek, 
a taki rozsądny. Jan, choć był 
umiłowanym apostołem Jezusa, 
choć był młodszy, szybszy, pewnie 

prężniej myślący od Piotra, 
poczekał na niego. To znaczy 
tyle, co - uszanował go, jego 
doświadczenie, wiek. Być może 
zrobił to odruchowo, po prostu 
tak był wychowany. A może chciał 
powiedzieć wszystkim młodym, 
sprawnym ludziom: cieszcie się 
młodością, ale nie pogardzajcie 
doświadczeniem starszych, 
panujcie nad emocjami, panujcie 
nad sobą. 

    Dzisiaj młodzi ludzie w większości 
mają z tym ogromny problem. Nie 
szanują wartości, tradycji, starszego 
pokolenia. Nauczeni przez nas, by z 
życia brać jak najwięcej dla siebie, 
idą w powierzchowność, często 
tandetę, przekonani o słuszności 
tylko swoich tez. 

Św. Jan nie miał odwagi wejść do 
środka grobu. Nie dlatego, że był 
tchórzem, bo to on, jako jedyny  
z Apostołów trwał jak ostatni 
żołnierz przy Jezusie, gdy inni 
pouciekali, bo bali się. Do końca 
stał pod krzyżem, a teraz nie 
miał odwagi wejść do grobu? 
Oczywiście, że miał, tylko 

Zajrzyj do wnętrza Kościoła…
kontrolował swoje emocje, 
uszanował Piotra, który był starszy  
i który miał prawo wejść pierwszy, 
ze swoją powagą i doświadczeniem. 
Dopiero za Piotrem wszedł do 
wnętrza grobu. Wszedł i uwierzył. 
Ależ piękna historia! Z całą 
pewnością obserwował Piotra, 
jak się zachowa, jaka będzie jego 
reakcja na pusty grób. I zobaczył 
delikatność i powagę Piotra, 
stosowną do zaistniałej sytuacji. 
Weszli bowiem do najbardziej 
świętego miejsca, na pierwszy 
rzut oka pustego, ponurego,  
a jednak wypełnionego po brzegi 
nadzieją i miłością. Wróciła radość 
i pragnienie życia, ale trzeba było 
wejść do wnętrza, by przeżyć takie 
emocje.

Bardzo często, obserwując Kościół 
tylko z zewnątrz, krytykujemy go  
i jesteśmy przekonani, że mamy 
rację. Jakże często widzimy  
w Kościele tylko piękne kwiatki, 
kolorowe witraże, czy przebogate 
ołtarze. A to wszystko nie 
wyczerpuje przecież bogactwa 
Kościoła. Trzeba zobaczyć Jego 
wnętrze. Trzeba wejść do wnętrza 
Kościoła, by uwierzyć w Boga. 
Trzeba usłyszeć bicie serca 
Kościoła, a jest nim Eucharystia. 
Dopiero wtedy przestaniesz go 
oskarżać, robić mu wymówki czy 
traktować jak jakieś bezsensowne 
przyzwyczajenie, od którego 
głupio po latach odejść. I choć 
wydaje ci się, że Kościół dzisiaj jest 
nudny, pusty i zimny, a dla wielu 
może i bez Boga, to ja i tak zaproszę 
cię dzisiaj na kolejną niedzielną 
Eucharystię, gdzie Jezus rodzi się, 
umiera i zmartwychwstaje dla 
ciebie. Przyjdź, tak cicho, spokojnie, 
bez żadnego bagażu. Wsłuchaj się 
w ciszę Kościoła, a usłyszysz jak bije 
jego serce, jak bije serce Boga. 
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Wielkanoc to święta radości, nadziei 

i rodzinnych spotkań.

Życzymy wszystkim mieszkańcom Gminy Górowo 

Iławeckie i ich rodzinom wiele radości i natchnienia 

w ten świąteczny czas.

Wesołego Alleluja i mokrego Dyngusa.

Bożena Olszewska-Świtaj Wójt Gminy Górowo Iławeckie 
i Rada Gminy Górowo Iławeckie 

Wydawca: Wójt Gminy Górowo Iławeckie
Redaguje zespół w składzie: Dorota Baran, Krzysztof Barański

Skład i łamanie: Krzysztof Baran
Druk: Drukarnia Raster Design, Dąbrowa Chełmińska - www.raster24.pl

Nakład: 700 egz.
Materiały prosimy przesyłać na e-mail: zycie-gminy@wp.pl

Redakcja zastrzega sobie prawo wyboru do druku dostarczonych tekstów 
a także ich skracania i redagowania.

Czuć wiosnę w powietrzu, 
planujemy Wielkanoc….Z tą myślą 
kolejny raz przygotowaliśmy dla 
mieszkańców Górowszczyzny  
KIERMASZ  WIELKANOCNY.
W czwartek 6 kwietnia w godzinach 
10:00- 14:00 w Urzędzie Gminy 
Górowo Iławeckie można było 

podziwiać i zakupić  barwne wyroby 
Pań z Kół Gospodyń Wiejskich z 
terenu Gminy,  przygotowane z 
myślą o wielkanocnym stole: palmy, 
stroiki, pisanki, kraszanki, ko-
lorowe kurki i zające, wypiekane do 
wielkanocnych koszyków baranki 

i jeszcze wiele innych ciekawych 
niespodzianek. Zapachniało 
Świętami. Kiermasz okazał się 
strzałem w dziesiąt-kę…. nie tylko 
dla odwiedzających. Uczestniczki 
spotkania – górowskie artystki,  
wymieniały się żywo przepisami, 
technikami zdobienia, sposobami  
na wykonanie świątecznych ozdób. 
Można było uzyskać instrukcje jak 
wykonać wielkanocne cuda, choć 
na pewno, jak prawdzi-we artystki, 
sekrety mistrzów pozostawiły 
sobie. Dziękujemy serdecznie 
i mamy nadzieję, że już niedługo 
będziemy mogli podziwiać kolejne 
cuda wykonane przez nasze 
artystki. 

Kiermasz Wielkanocny w Górowie Iławeckim
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Nowa droga do  Weskajm, Deksyt i Piaseczna

Niebawem rozpoczną się roboty budowlane na dwóch 
skrajnych odcinkach drogi gminnej nr 119027N (odcinki 
Weskajmy – Deksyty – Wiewórki  oraz w Piasecznie). Dzięki 
pozyskanym środkom z Programu Rozwoju Obszarów 
Wiejskich na lata 2014-2020 przebudowanych zostanie 
łącznie 2,7 km drogi (roboty rozbiórkowe, wykonanie 
podbudowy, położenie nawierzchni bitumicznej, 
wykonanie przepustów, oczyszczenie rowów itp.). Łączna 
kwota dofinansowania to 1,595 mln zł, zakończenie prac 
planowane jest na listopad 2017 r.

W 2017 roku wykonany zostanie drugi, końcowy etap 
przebudowy drogi gminnej prowadzącej do cmentarza 
w Sołtysowiźnie. W efekcie przeprowadzonych robót 
budowlanych gruntownie przebudowany zostanie 
końcowy, 290-metrowy odcinek (pierwszy etap 
przebudowy drogi wykonany został w roku 2016): 
zdemontowana zostanie nawierzchnia ze zniszczonych 
płyt betonowych, wymieniona podbudowa i ułożona 
zostanie nawierzchnia z kostki. Na realizację tego zdania 
Gmina Górowo Iławeckie pozyskała dofinansowanie w 
kwocie 90.000 zł ze środków Samorządu Województwa 
Warmińsko-Mazurskiego.

Przedsięwzięcie pod nazwą „Przebudowa dwóch odcinków drogi 
gminnej nr 119027N w gminie Górowo Iławeckie” jest realizowane  

przy dofinansowaniu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na 
lata 2014-2020.

Przedsięwzięcie pod nazwą „Modernizacja drogi gminnej nr 119024N w Gminie Górowo Iła-
weckie – etap II” zostanie zrealizowane  przy dofinansowaniu Samorządu Województwa War-
mińsko-Mazurskiego z dochodów związanych z wyłączeniami  z produkcji gruntów rolnych

Aktualny stan nawierzchni

Nowa droga do cmentarza…

„Aktywna Wieś”  - wnioskujemy o budowę 
siłowni zewnętrznych

Jak co roku, przez Zarząd Województwa ogłoszony został 
konkurs „Aktywna Wieś Warmii, Mazur i Powiśla”, w którym 
beneficjentami są sołectwa uczestniczące w Programie 
Odnowy Wsi Województwa Warmińsko-Mazurskiego. 
W roku 2017 lokalne społeczności Bukowca i Kandyt (bo 
te dwie miejscowości z naszej gminy są w Programie) 
solidarnie zadecydowały o potrzebie wybudowania 
siłowni zewnętrznych. Środki do pozyskania w ramach 
programu są relatywnie niewielkie  - maksymalnie do 10 
tys. zł na każdą miejscowość; jeśli nasze wnioski uzyskają 
akceptację, do końca roku w Bukowcu i Kandytach 
powstanie po kilka urządzeń do rekreacji ruchowej na 
świeżym powietrzu.
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Projekty dofinansow

ane ze środków
 Unii Europejskiej i inncyh żródeł zew

nętrznych w
 2017 r. 

Za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania 
„Warmiński Zakątek” Gmina Górowo 
Iławeckie wystąpiła o dofinansowanie niżej 
wymienionych projektów ze środków PROW 
na lata 2014-2020

•	 Zagospodarowanie terenu w Kamińsku na cele 
rekreacyjne  – 71,2 tys. zł

•	 Organizacja turnieju o miecz Herkusa Monte  
w Kamińsku – 12 tys. zł

•	 Modernizacja świetlicy wiejskiej w Wojmianach – 20 
tys. zł 

W ramach pierwszego przedsięwzięcia planowane 
jest zagospodarowanie przestrzeni publicznej wokół 
gminnego Domu Pomocy Społecznej: wykonanie rabat, 
trawników, nasadzenia zieleni oraz budowa obiektów 
małej architektury (altana, skrzynie ogrodowe, pergole 
itp.)
W tej samej miejscowości w lipcu zorganizowany zostanie 
turniej rycerski o miecz Herkusa Monte, w którym 
uczestniczyć będą „wojowie” z grupy rekonstrukcyjnej 

Gmina Górowo Iławeckie realizuje projekt p.n. 

Poprawa bezpieczeństwa Warmii i Mazur
poprzez zakup specjalistycznego sprzętu

dla plutonu ratowniczego
w powiecie bartoszyckim

dofinansowany z Funduszy Europejskich
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020

Celem projektu jest zabezpieczenie Warmii i Mazur przed wystąpieniem i skutkami klęsk 
żywiołowych i katastrof ekologicznych.

W efekcie realizacji projektu zakupiony zostanie samochód ratowniczo-gaśniczy z wyposażeniem 
na potrzeby OSP Kamińsk  (1 szt.) oraz 7 kompletów sprzętu (system nawigacji satelitarnej GPS) 
odpowiednio dla OSP w: Kamińsku, Grotowie, Janikowie, Kandytach, Pieszkowie, Toprzynach i 

Górowie Iławeckim.

Wartość projektu – 800.000,00 PLN

Wkład Funduszy Europejskich – 680.000,00 PLN

„Chmurnicy”. Podobny turniej odbył się w roku 2014  
w Piastach Wielkich i stanowił dużą atrakcję turystyczną.
Natomiast w Wojmianach planowane jest przeprowadzenie 
remontu częściowego świetlicy: przede wszystkim prac 
związanych z naprawą dachu oraz wymiany instalacji 
elektrycznej.

Aktualnie wnioski są w trakcie oceny przez Urząd 
Marszałkowski Województwa Warmińskiego.
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•	 Projekt adresowany do 
wszystkich osób dorosłych, 

•	 Uczestnicy projektu 
przeżyją ekscytująca podróż  
w nowoczesny cyfrowy świat

•	 Dowiedzą się jak korzystać 
z urządzeń elektronicznych 
takich jak laptop, tablet czy 
smartfon w życiu codziennym

•	 Zapoznają się z możliwościami 
narzędzi informatycznych oraz 
zasobów Internetu

•	 Poznają korzyści płynące  
z cyfryzacji usług firm oraz 
urzędów. 

Projekt „E-Kompetencje bez 
barier” polega na organizacji cyklu 
szkoleń dla mieszkańców Gminy 
podnoszących kompetencje 
cyfrowe, począwszy od nauki 
obsługi komputera i Internetu, 
jak i rozwijania umiejętności 
bardziej zaawansowanych, np. 
korzystanie z e-usług Urzędu 
Miasta i załatwiania spraw 
urzędowych bez wychodzenia 
z domu, dokonywania zakupów 
online, planowania przejazdów  
i podróży - wyszukiwanie połączeń 
komunikacyjnych, wypełnianie  
i składania zeznania podatkowego 
drogą elektroniczną, korzystania  
z e-katalogu biblioteki.

Szkolenia skierowane są do 
wszystkich grup wiekowych (od 
18 roku życia), niezależnie od ich 
aktywności zawodowej, statusu 
społecznego czy sprawności 
fizycznych.

Zajęcia będą prowadzone w 
miejscowościach w których zgłosi 
się co najmniej 10 chętnych osób. 
Długość jednego spotkania to 3 
godziny lekcyjne. Każdy uczestnik 
będzie uczestniczył w 10 takich 
spotkaniach.  Tematyka szkoleń 

ustalana będzie na bieżąco pod 
indywidualne zainteresowania  
i potrzeby uczestników. W ramach 
projektu dostępne będzie również 
doradztwo indywidualne – w tym 
zdalna pomoc w rozwiązywaniu 
drobnych problemów sprzętowych 
lub merytorycznych poprzez 
telelinię, utworzoną dla 
uczestników projektu

Osoby zainteresowane 
zapraszamy na stronę 
internetową :
w w w. g o r o w o i l a w e c k i e . e u /
szkolenie lub do kontaktu 
telefonicznego pod numerami: 
89 761 07 88 lub 89 761 
11 43. Terminy spotkań w 
poszczególnych miejscowościach 
Gminy zostaną ogłoszone na 
stronie internetowej i tablicach 
ogłoszeniowych. 

Bezpłatne szkolenia  komputerowe w ramach projektu  
E-Kompetencje bez barier w Naszej Gminie już w maju.
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W wielu miejscach Naszej Gminy 
po wiosennych roztopach, zamiast 
przebiśniegów i krokusów widać 
stosy porozrzucanych śmieci. Odpady 
znajdują się często w miejscach 
oddalonych od głównych szlaków 
komunikacyjnych, co świadczy  
o tym, iż nie są to śmieci podrzucane 
a wytworzone i porzucone przez 
mieszkańców Naszej Gminy.  
W obecnym systemie gospodarki 
odpadami trudno zrozumieć motywy 
tak irracjonalnego i szkodliwego 
zachowania.  Należy pamiętać, 
że wszyscy mieszkańcy są objęci 
systemem zbiórki odpadów i z każdego 
adresu przynajmniej raz w miesiącu 
odbierane są śmieci. Większość 
mieszkańców Gminy deklaruje zbiórkę 
selektywną w związku z czym raz w 
miesiącu odbierane są kolorowe worki 
z wyselekcjonowanymi odpadami, 
po czym kolejny raz w tym samym 
miesiącu firma odbiera od nich 
odpady zmieszane.  Opłata za „śmieci” 
jest opłatą obowiązkową, z systemu 
nie można zrezygnować, więc trudno 
zrozumieć po co ktoś podejmuje 
wysiłek oraz ryzyko wyrzucania śmieci 
w miejscach niedozwolonych, skoro 
firma przyjedzie „pod dom” i odbierze 
każdą ilość odpadów komunalnych. 

W przypadku odpadów 
wielkogabarytowych np. mebli 
czy sprzętów AGD i RTV w każdy 
czwartek od godz. 12.00 do 17.00 
na terenie miasta Górowo Iławeckie 
(obok   miejskiej oczyszczalni ścieków 

-  droga wyjazdowa w kierunku 
Lidzbarka Warmińskiego) otwarty 
jest Punkt Selektywnej Zbiórki 
Odpadów Komunalnych, do którego 
można nieodpłatnie dostarczyć 
w/w odpady. Ponad to, dwa razy do 
roku organizowana jest obwoźna 
zbiórka, w ramach której od każdej 
osoby która zgłosi wyżej wymienione 
odpady (przez stronę internetową: 
www.gorowoilaweckie.eu/gabaryty,  
u swojego sołtysa, czy w urzędzie 
gminy) - zostaną one odebrane. 

Tylko jedna bateria może 
zanieczyścić metalami ciężkimi 
aż 400 l wody lub 1 m3 gleby, 
niedopałek papierosa rozkłada 
się  1,5 roku, a substancje trujące 
zawarte w papierosie 5 lat, guma do 
żucia rozkłada się 5 lat, worki foliowe 
od - 100 do 200 lat, plastikowa 
butelka - 500 lat, puszka aluminiowa 
nawet - 1000 lat a szklana butelka 
- 4000 lat. Porzucone śmieci nie 

znikną same. Zwracamy się z apelem 
o piętnowanie takich zachowań oraz 
zgłaszanie wszystkich nielegalnych 
składowisk do Urzędu Gminy. 

Przypominamy, iż zgodnie z art. 145 
kodeksu wykroczeń, kto zanieczyszcza 
lub zaśmieca miejsca dostępne dla 
publiczności, a w szczególności drogę, 
ulicę, plac, ogród, trawnik lub zieleniec, 
podlega karze grzywny do 500 złotych 
albo karze nagany. Podobną regulację 
odnoszącą się do lasów zawiera  art. 162. 
§ 1. w/w Kodeksu. Zgodnie z przepisami 
Kodeksu karnego art. 183 § 1. Kto wbrew 
przepisom składuje (…) odpady (…) 
w takich warunkach lub w taki sposób, 
że może to zagrozić życiu lub zdrowiu 
człowieka lub spowodować istotne 
obniżenie jakości wody, powietrza 
lub powierzchni ziemi lub zniszczenie  
w świecie roślinnym lub zwierzęcym  
w znacznych rozmiarach, podlega karze 
pozbawienia wolności od 3 miesięcy 
do lat 5.

Za wyrzucanie śmieci w miejscach 
niedozwolonych grożą wysokie kary!

Informujemy, iż objazdowa 
wiosenna zbiórka odpadów 
będzie realizowana w niżej 
wymienionych treminach 
dla poszczególnych 
sołectw:

25.04.2017 r. (wtorek)
1.     Augamy
2.     Bukowiec
3.     Dęby
4.     Dobrzynka
5.     Dzikowo Iławeckie

6.     Grotowo
7.     Kamińsk
8.     Kandyty
9.     Kiwajny
10.     Krasnołąka
11.     Kumkiejmy
12.     Lipniki
13.     Pareżki
14.     Paustry
15.     Skarbiec
16.     Sągnity
17.     Stega Mała
18.     Wokiele

05.05.2017 r. (piątek)
1.     Bądze
2.     Czyprki
3.     Dwórzno
4.     Gałajny
5.     Glądy
6.     Janikowo
7.     Piasek
8.     Piasty Wlk.
9.     Pieszkowo
10.     Sołtysowizna
11.     Toprzyny
12.     Wągniki

Objazdowa zbiórka odpadów 
13.     Wiewiórki
14.     Wojmiany
15.     Woryny
16.     Zielenica
17.     Zięby
18.     Żywkowo
19. 

Z g ł o s z e n i a 
odpadów do 
odbioru można 
dokonać poprzez 
f o r m u l a r z , 

na stronie www.
gorowoilaweckie.eu/
gabaryty, osobiście  
w Urzędzie Gminy lub 
u Sołtysa.

Odpady należy 
wystawić przed 
posesję dzień przed 
terminem odbioru w 
miejscu widocznym 
i dostępnym, przy 
krawędzi drogi.
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20 marca 2017 r. w Lidzbarku 
Warmińskim odbyło się spotkanie 
Hodowców Bydła Mlecznego 
z powiatu lidzbarskiego i 
bartoszyckiego, podsumowujące 
wyniki oceny wartości 

użytkowej bydła 
mlecznego uzyskane 
w 2016 r. Spotkanie 
zorganizowała Polska 
Federacja Hodowców 
Bydła i Producentów 

Mleka w Warszawie, Oddział w Olsztynie oraz 
Warmińsko- Mazurski Związek Hodowców Bydła 
Mlecznego w Olsztynie.
Na spotkaniu nie zabrakło Wójt Gminy 
Górowo Iławeckie Bożeny Olszewskiej-Świtaj, 
która osobiście pogratulowała wyróżnionym 
hodowcom bydła oraz wręczyła dyplomy 
i upominki.
Za wybitne osiągnięcia w hodowli bydła 
mlecznego z terenu Naszej gminy wyróżniono 
nastepujące osoby:
•	 Zawada Lucjan, Hładasz Mirosław
•	 Stankiewicz Rafał
•	 Dobrzyńska Stanisława
•	 Nowak Monika
•	 Kuźniak Zdzisław

Liderzy w hodowli bydła mlecznego

Sejm zaostrzył  obowiązujące od 
stycznia prawo dotyczące wycinki 
drzew. Po zmianie przepisów właściciel 
nieruchomości będzie musiał zgłosić 
zamiar wycinki do urzędu gminy.
Nowe przepisy przewidują, że 
prywatny właściciel gruntu, chcąc 
dokonać wycinki drzew na swojej 
nieruchomości, będzie musiał zgłosić 
to wcześniej do gminy. W ciągu dwóch 

tygodni urzędnik ma dokonać oględzin 
działki i sprawdzić stan faktyczny - np. 
czy drzewa nie są chronione lub czy 
nie mają znamion pomników przyrody. 
Jeżeli gmina w ciągu kolejnych 14 dni 
nie wyrazi sprzeciwu do planowanej 
wycinki (tzw. milcząca zgoda), to wtedy 
będzie można ją przeprowadzić.
Nowela zakłada ponadto, że jeśli 

przed upływem pięciu lat od dokonania 
oględzin przez urzędnika gminnego, 
właściciel wystąpi o pozwolenie na 
budowę związaną z prowadzeniem 
działalności gospodarczej i będzie ona 
realizowana na części nieruchomości, 
na której rosły usunięte drzewa, będzie 
musiał uiścić opłatę za usunięcie tych 
drzew.

źródło: rp.pl 

Kolejna zmiana przepisów dot. wycinki drzew

25. marca 2017 r., dzień po przylocie pierwszych bocianów 
do Żywkowa odszedł ich wielki przyjaciel, Pan Władek 
Andrejew. Był to człowiek z pasją, który jako pierwszy we 
wsi roztoczył opiekę nad bocianami w czasach, kiedy nie 
było to jeszcze popularne. Budował platformy, wkładał 
pisklaki, które wypadły z powrotem do gniazd, pomagał 
rannym bocianom.

Był również przyjacielem naszego gospodarstwa. Zawsze 
służył dobrą radą i pomocną dłonią. Niejednokrotnie 
ratował z opresji w kryzysowych sytuacjach. Turystów 
zawsze witał szerokim uśmiechem, gawędą o bocianach 
i żartem, którym przełamywał pierwsze lody. Przez media 
nazywany niejednokrotnie „Bocianim Królem”.

Kochany Panie Władku, zostanie Pan na zawsze w naszych 
sercach, myślach, opowieściach. Każdy widok i klekot 
żywkowskiego bociana przyniesie ciepłe wspomnienie 
o Panu. Mamy nadzieję, że jest Pan teraz w lepszym świecie, 
bliżej swoich skrzydlatych przyjaciół i uśmiecha się do nas 
tam z góry…
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W sobotę (8.04) po raz trzeci na 
dziedzińcu Zamku w Olsztynie 
odbył się Kiermasz Wielkanocny. 
Tym razem pod hasłem „Warmińska 
baba”. Na jarmarku nie zabrakło 
przedstawicielek naszej gminy, 
którą godnie reprezentowały Panie 
z Kół Gospodyń Wiejskich z Bądli, 
Kandyt oraz Piast Wielkich.
Impreza została zorganizowana  

Pierwsze cieplejsze dni i ruszamy 
aktywnie…. Rozpoczęły się prace 

przez Warmińsko -Mazurski Związek 
Rolników, Kółek i Organizacji 
Rolniczych, pod patronatem 
honorowym Wojewody Warmińsko 
– Mazurskiego oraz Warmińsko – 
Mazurskiego Ośrodka Doradztwa 
Rolniczego.
 Na dziedzińcu olsztyńskiego zamku 
Koła Gospodyń Wiejskich z całego 
województwa prezentowały swoje 

na terenie Parku Linowego  
w Kamińsku
W dniach 6-7 kwietnia 2017r. 
przeprowadzono, jak co roku, 
przegląd stanu parku li-nowego  
oraz sprzętu asekuracyjnego  
obiektu. Pan Wojciech Sieprawski, 
reprezentujący firmę „Polskie Parki 
Linowe”, nie tylko skontrolował 
stan urządzeń i sprzętu ruchomego 
na terenie parku linowego, ale 
także przeszkolił 2  instruktorów 
– mieszkańców Kamińska, którzy 
będą czuwać w tym roku nad 

wielkanocne cuda: barwne pisanki, 
kraszanki  - jaja do wielkanocnych 
koszyków przygotowane 
najróżniejszymi technikami, pyszne 
słodkie wypieki, baby wielkanocne, 
baranki  czy zające… Nie zabrakło 
też pięknych  stroików i ozdób,  
wykonanych przez wiejskie artystki. 
Podczas jarmarku rozstrzygnięto 
konkurs na „Najpiękniejszą 
babę wielkanocną” . Imprezę 
uświetniły występy zespołów 
wiejskich, a wśród nich  naszych 
Bądlowianek. Koła Gospodyń 
uczestniczące w jarmarku 
uhonorowane zostały upominkami 
oraz listami gratulacyjnymi. 
Serdecznie gratulujemy pasji 
i życzymy dalszych sukcesów  
w propagowaniu dziedzictwa 
kulturowego i kulinarnego naszego 
regionu.     

bezpieczeństwem śmiałków,  
wspinających się w najbliższym 
czasie po przeszkodach parku 
linowego. Uzyskaliśmy  Certyfikat 
„Bezpieczny Park Linowy”. Przy 
okazji szkolenia  uzyskaliśmy 
wiele cennych wskazówek, które 
postaramy się wykorzystać  
w zbliżającym się sezonie . 
Korzystając z doświadczenia Pana 
Wojciecha i zapału instruktorów 
pojawiły się również interesujące 
pomysły na uatrakcyjnienie 
Gminnego Centrum Rekreacji. 

„Warmińska baba” –  Jarmark Wielkanocny na Zamku w 
Olsztynie.

„Bezpieczny Park Linowy”

Dobra wiadomość dla hodowców  
i dla samych kur. Od dnia 6 kwietnia 
2017 r. kury mogą już dziobać na 
podwórku. Minister rolnictwa podpisał 
rozporządzenie, które zezwala na 
otwarcie kurników. Należy jednak 
pamiętać, że inwentarz nadal trzeba 
trzymać z daleka od przydomowych 
zbiorników wodnych, z których 
korzystają też dzikie ptaki i koniecznie 

chronić pasze.
Zgodnie z zapisami nowego 
rozporządzenia nadal zakazuje się:
•	 pojenia drobiu oraz ptaków 

utrzymywanych przez człowieka 
wodą ze zbiorników, do których 
dostęp mają dzikie ptaki,

•	 wnoszenia i wwożenia na teren 
gospodarstwa, w którym jest 
utrzymywany drób, zwłok dzikich 

ptaków lub tusz ptaków łownych
nakazuje się m.in.:
•	 utrzymywanie drobiu w sposób 

ograniczający jego kontakt  
z dzikimi ptakami,

•	  zgłaszanie do powiatowego lekarza 
weterynarii miejsc, w których jest 
utrzymywany drób lub inne ptaki 
(...)

•	 utrzymywanie drobiu w sposób 
wykluczający jego dostęp do 
zbiorników wodnych, do których 
dostęp mają dzikie ptaki.

Kury wreszcie wolne 
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Dotychczasowa sieć szkół na 
terenie gminy Górowo Iławeckie 
zapewniała właściwy dostęp 
uczniów do publicznych szkół. 
Mając na uwadze dane 
demograficzne oraz stan 
obciążenia dotychczasowych 
szkół podstawowych i gimnazjum,  
a także warunki lokalowe i drogę 
dziecka do szkoły, planuje się od  
1 września 2017 r.: 

•	 organizację, jak dotychczas, 
oddziałów przedszkolnych  
w każdej ze szkół 
podstawowych, rekrutację 
do klas pierwszych w szkole 
podstawowej,

•	 zapewnienie kontynuacji 
nauki dla klas II i III gimnazjum 
włączonych do Szkoły 
Podstawowej w Kandytach.

Zmiana struktury szkolnej, która 

rozpocznie się 1 września 2017 
r. z obecnego systemu 6-letniej 
szkoły podstawowej i 3-letniego 
gimnazjum nie spowoduje zmian 
w obwodach szkół. Dnia 31 marca 
2017 r. Rada Gminy Górowo 
Iławeckie, podjęła uchwałę  
w sprawie projektu dostosowania 
sieci szkół podstawowych i 
gimnazjów do nowego ustroju 
szkolnego. Uchwała zakłada 
zachowanie dotychczasowej 
sieci szkół i ich obwodów oraz 
przeprowadzenie tylko takich 
zmian, które wynikają wprost 
z ustawy, tj. dotychczasowe 
szkoły podstawowe sześcioletnie 
staną się szkołami ośmioletnimi 
(dotyczy Szkoły Podstawowej im. 
Janusza Korczaka w Kandytach, 
Szkoły Filialnej im. Ireny Kwinto 
w Pieszkowie i Szkoły Filialnej 
im. Kornela Makuszyńskiego  
w Toprzynach). 

Nasze szkoły po reformie

Osiągając wiek emerytalny, ma 
się przed sobą, statystycznie 
biorąc, jeszcze wiele lat życia 
wolnego od rygoru obowiązkowej 
pracy zawodowej, z których 
można korzystać zgodnie  
z własnymi preferencjami. W celu 
podtrzymywania aktywności 
seniorów atakże przeciwdziałaniu 
poczucia samotności, bezradności 
i wyobcowania  utworzono 
Dzienny Dom „Senior +”, który 
ma za zadanie uświadomienie 
seniorom iż, dysponując wolnym 
czasem, można go wykorzystać 
konstruktywnie i skierować swoje 
siły i możliwości na działanie 
twórcze, przynoszące pożytek 
lub choćby zadowolenie. Te 
działania przyczyniając się bowiem  
do zwiększenia ich aktywności 
oraz ich widocznego zaistnienia  
w przestrzeni społecznej w pewnym 
stopniu neutralizują oddziaływanie 
negatywnego stereotypu starości 

wśród młodszych członków 
społeczeństwa. 
Dzienny Dom Senior + w Kamińsku 
powstał w 2015 r. Środki na 
jego utworzenie gmina Górowo 
Iławeckie pozyskała z Ministerstwa 
Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. 
Placówka przeznaczona jest dla 
mieszkańców gminy Górowo 
Iławeckie  po 60 roku życia 
nieaktywnych zawodowo.
Seniorzy biorą udział między 
innymi w:
•	 terapii zajęciowej 
•	 zajęciach kulinarnych
•	 zajęciach komputerowo – 

multimedialnych

•	 rehabilitacji i ruchowej 
W poprzednim roku działalności 
Dziennego Domu „Senior +”, 
Seniorzy uczestniczyli w koncercie 
Kaziuki – Wilniuki również  
w wycieczkach do Św. Lipki, Gierłoży, 
zwiedzili zamek w Lidzbarku 
Warmińskim, muzeum w Olsztynie, 

Dzienny Dom „Senior +” w Kamińsku
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Młodzi mieszkańcy Naszej 
Gminy: Dawid Kunicki i Szymon 
Nowak - uczniowie I klasy Liceum 
Ogólnokształcącego w Lidzbarku 
Warmińskim realizują od marca 
b.r. projekt w ramach tegorocznej 
rekrutacji Sejmu Dzieci i Młodzieży. 
Tematem tegorocznej sesji Sejmu 
Dzieci i Młodzieży jest „Przestrzeń 
publiczna jako miejsce wolne od 
symboli propagujących systemy 

Zespół Szkół w 
Kandytach wziął udział w 
ogólnopolskim programie, 
którego celem jest uczczenie 
pamięci Bohaterów Zbrodni 
Katyńskiej, a zarazem 
przywrócenie                                 i 
zagwarantowanie im 
zbiorowej, pokoleniowej 
pamięci poprzez posadzenie 

totalitarne. Lokalni bohaterowie w 
przestrzeni publicznej ”.
Jednym z celów projektu jest 
odnalezienie i opisanie miejsca 
w lokalnej przestrzeni publicznej, 
których nazwa nawiązuje do 
symboliki propagującej systemy 
totalitarne oraz przedstawienie 
propozycji nowego bohatera, który 
trwale nawiązywałby do lokalnej 
historii.
Dawid i Szymon zidentyfikowali 
ulicę XXX lecia PRL W Kamińsku 
jako wymagającą zmiany. Zgodnie 
z ustawą o zakazie propagowania 
komunizmu lub innego ustroju 
totalitarnego takie nazwy ulic 
powinny być zmienione w terminie 
do września 2017 r. W przypadku 
gdyby Rada Gminy nie dokonała 

takiej zmiany to zadecyduje o 
niej Wojewoda w porozumieniu 
z Instytutem Pamięci Narodowej. 
Dawid i Szymon chcąc poznać 
opinie na temat konieczności 
zmiany nazwy ulicy w Kamińsku 
zwrócili się do mieszkańców 
Naszej Gminy wyrażenie opinii na 
temat nowej nazwy w ankiecie 
internetowej. Na pytanie „Czy 
uważa Pan/Pani, że zmiana nazwy 
ulicy XXX-Lecia PRL w Kamińsku 
jest konieczna?” 88 % mieszkańców 
Naszej Gminy odpowiedziała 
„TAK”. Na pytanie  „Czy uważa Pan/
Pani, że Bohaterowie Westerplatte 
są dobrym patronem dla ulicy 
w Kamińsku?” pozytywnie 
odpowiedziało aż 91% osób które 
wzięły udział w ankiecie.  

Zmiana nazwy ulicy XXX-Lecia PRL w Kamińsku ?

Katyń  ...ocalić od zapomnienia

byli w planetarium, w kinie,  
w teatrze im. Stefana Jaracza 
w Olsztynie oraz na termach  
w Lidzbarku Warmińskim.
Na ten rok również zaplanowano 
ciekawe zajęcia kulturalno – 
edukacyjne. Seniorzy wezmą 
również udział w imprezach 
lokalnych, regularnych 

wyjazdach na Termy do Lidzbarka 
Warmińskiego, do kina, teatru, 
oraz wycieczkach do Fromborka 
i Szymbarka oraz odbędą  rejs 
statkiem po Zalewie Wiślanym.
Można jeszcze dołączyć  do grupy 
osób uczęszczających w zajęciach 
w Dziennym Domu „Senior +” gdyż 
są jeszcze wolne miejsca. Dla osób 

spoza Kamińska zapewniony jest 
transport (przywóz i dowóz). Zajęcia 
odbywają się od poniedziałku do 
piątku w godzinach od 8:00 do 16:00.  

Osoby zainteresowane wszelkie 
informacje mogą uzyskać pod 
numerem telefonu 89 76 22 017      
89 76 29 55

W dniu 12 kwietnia 2017 roku w szkole odbyła 
się uroczystość posadzenia dębu - ,,żywego 
pomnika”. W tej podniosłej chwili uczestniczyli 
ks. Jerzy Olechnowicz - proboszcz parafii    
w Kandytach, Wójt Gminy p. Bożena Olszewska 
- Świtaj, Dyrektor i Wicedyrektor Szkoły, 
przedstawiciele pracowników i Samorządu 
Uczniowskiego. Zasadzenie ,,Dębu Pamięci” 
poprzedził wzruszający montaż słowno-
muzyczny przygotowany przez młodzież 
Zespołu Szkół pod kierunkiem p. Ewy Kurasz.  

Podczas apelu zebrani goście, uczniowie 
i pracownicy szkoły upamiętnili zbrodnię 
katyńską i poznali biografię  Kapitana Stefana 
Zycha. To właśnie on został bohaterem 
Zespołu Szkół. Jego pomnik - Dąb Pamięci - 
rosnący przed budynkiem szkoły na setki lat                    
nie pozwoli zapomnieć o zbrodni na polskich 
oficerach w 1940 roku.

Krystyna Necio

21.857 Dębów Pamięci.
W dniu 7 kwietnia 2017 roku 
pani Halina Czerniewska - 
Dyrektor Zespołu Szkół wraz  z 
nauczycielami uczestniczyli 
w wojewódzkiej uroczystości 
poświęconej  77 rocznicy 
zbrodni w Katyniu. Podczas tej 
uroczystości pani dyrektor przyjęła 
z rąk Kuratora Oświaty pana Marka 
Nowackiego certyfikat dający 
możliwość uhonorowania przez 
placówkę zamordowanego w 
Katyniu kapitana Stefana Zycha. 
Przedstawiciele szkoły p. Ewa 
Kurasz                  i p. Krystyna Necio 
odebrali również sadzonkę ,,Dębu 
Pamięci”.
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Jak co miesiąc, w naszym przedszkolu 
organizowane są spotkania dla 
przedszkolaków z cyklu „Cała Polska 
czyta dzieciom”, gdzie nasi goście 
mogą przeczytać dla maluchów 
przeróżne ciekawe opowiadania. 
W grudniu gościliśmy Panie Ewę 
Baran, Teresę Worobiec oraz Teresę 
Kulpaka. Natomiast w styczniu z 
okazji święta Babci i Dziadka do 
naszej akcji dołączyli dziadkowie 
naszych byłych przedszkolaków, 
które już są pierwszakami. Gościliśmy 
Panią Krystynę Sienkiewicz oraz Pana 
Ryszarda Perwejnisa. 
Na koniec maluchy mogły również 
pochwalić się krótkim występem.

Justyna Kinal

2 marca odbyły się już nasze ostatnie 
zajęcia z programu „Zdrowe nietrudne”.
Nasza koleżanka Gabrysia przeczytała 
nam historię o witamince Celince, 
która nie potrafiła oszczędzać 
prądu i otrzymała za niego wysoki 
rachunek. Musieliśmy więc wspólnie 
temu zaradzić i ułożyliśmy „Porady 
dla Ekowkręconych”. Potem 
poznawaliśmy żarówki LED, jakiej są 
klasy energetycznej, jaką mają wartość 
lumenów i ich temperatury barwowe. 
Najbardziej jednak zaciekawiły nas 
doświadczenia z przepływem prądu, 
zaprezentowane przez nauczyciela 
fizyki pana I. Gąsiewskiego. Potem 
udaliśmy się do pracowni techniki, 
aby przygotować „Zieloną pastę - 
zdrową dla oczu”.  Miksowaliśmy 
brokuły, tuńczyka i awokado i tą pastą 
smarowaliśmy wafle ryżowe. Pyszne, 

Uczennica klasy VI, Natalia 
Bogdanowicz, napisała opowiadanie 
pt. „Ku Wyspie Żelkowej” i zajęła 
pierwsze miejsce w Powiatowym 
Konkursie Literackim „Złote Pióro” 
pod hasłem „Podróż”.  2 grudnia w 
towarzystwie swojej rodziny odebrała 
w ZS nr 1 w Bartoszycach nagrodę. 
Natalko, serdecznie gratuluję i dziękuję. 
Życzę kolejnych sukcesów.

Anna Czaus

ryżowe kanapki popijaliśmy lemoniadą, 
którą również sami zrobiliśmy z wody, 
cytryny i miodu. Na koniec pani rozdała 
nam odznaki „Ekowkręceni”, które 
wkleiliśmy do naszych zakładek. To 
były bardzo ciekawe zajęcia, szkoda że 
już ostatnie. Dziękujemy bardzo panu 

I. Gąsiewskiemu za przeprowadzenie 
eksperymentów fizycznych i pani A. 
Skrzypa za pomoc w przygotowaniu 
zdrowej przekąski.

Uczniowie klasy IIIb z wychowawczynią 
p. Barbarą Winiarską

Cała Polska czyta dzieciom

Ekowkręceni w klasie III b

Powiatowy Konkurs Literacki „Złote Pióro”
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W dniu 6 marca 2017 r.,  podczas 
uroczystego apelu poświęconego 
Żołnierzom Niezłomnym, Pani 
Dyrektor wręczyła nagrody uczniom, 
którzy zostali wyróżnieni w Szkolnym 
Konkursie Plastycznym „Niezłomni – 
Wyklęci w naszej pamięci”. 
W konkursie, który miał na celu 
uczczenie Żołnierzy Niezłomnych, 
wzięli udział uczniowie klas IV – VI 
szkoły podstawowej i gimnazjum. Na 
konkurs wpłynęło  pięknych 21 prac. 
Laureatami w szkole podstawowej 
zostali:
I miejsce – Dominika Baluch , kl. V 
Pieszkowo

    Ekspert od zdrowia, pani Katarzyna 
Nowak udzieliła odpowiedzi uczniom 
klasy II „b” na pytania dotyczące: 
zdrowia, chorób oraz pracy w szpitalu. 
Pani pielęgniarka umożliwiła dzieciom 
poznanie sprzętu medycznego 
jaki wykorzystuje w swojej pracy. 
Uczniowie mogli stetoskopem 

Pamięć o Katyniu kształtuje nasze 
dziedzictwo
Dnia 16 marca 2017 r. w Urzędzie 
Wojewódzkim w Olsztynie odbył się 
finałowy etap konkursu historycznego 
poświęconego historii sowieckiej 
zbrodni na polskich oficerach w 
Katyniu, Kalininie i Charkowie. W I etapie 
wzięło udział 26 szkół podstawowych 
z naszego województwa. Zadaniem 
konkursowym było wykonanie 
prezentacji lub nakręcenie krótkiego 
filmu na temat tragicznych losów 
polskich oficerów wziętych przez 
sowietów do niewoli jesienią 1939 r. 

Nasza praca została wysoko oceniona 
i dzięki temu zakwalifikowaliśmy 
się do etapu finałowego. Uczniowie 
zespołowo odpowiadali na pytania 
zadawane przez pracowników IPN -u.  
Zajęliśmy piąte miejsce. Nasza drużyna 
to szóstoklasiści w składzie: Hanna 
Baran, Julia Worobiec, Oskar Dawidek, 
Maciej Kmieć, Kacper Sulik, Wiktor 
Gosiewski, Mateusz Bodnar.

II miejsce – Hanna Baran, kl. VI Kandyty
III miejsce – Marcelina Topa, kl. V 
Pieszkowo
Laureaci w gimnazjum to:
I miejsce – Emilia Krupa, kl. Ia 
II miejsce – Inga Kurłowicz, kl. Ia 
III miejsce – Julia Baran, kl. Ib
Jury doceniło również wyjątkową  pacę 
ucznia Mateusza Zaczka z klasy I, który 
otrzymał wyróżnienie. 
Wszystkim uczniom, którzy wzięli 
udział w konkursie serdecznie 
dziękujemy a osobom nagrodzonym 
gratulujemy.

Organizatorzy konkursu: 
Ewa Kurasz i Krystyna Necio

posłuchać  własnego serduszka. 
Ustalili dobre rady dbania o zdrowie 
oraz utrwalili wiadomości dotyczące 
higieny i zdrowego odżywiania.   
Serdecznie dziękujemy pani Katarzynie 
Nowak za przeprowadzenie bardzo 
ciekawych zajęć.

Uczniowie klasy II „b”i wychowawczyni 
pani Jadwiga Sadlak

Wyniki Szkolnego Konkursu Plastycznego „Niezłomni – Wyklęci w naszej pamięci”

Jak postępować, aby być zdrowym?

Wojewódzki Konkurs Historyczny

W trakcie konkursu uczestnicy 
historycznych zmagań oraz 
zaproszeni goście mieli okazję 
zobaczyć piękny i wzruszający montaż 
słowno-muzyczny poświęcony 
zamordowanym na „nieludzkiej ziemi” 
polskim obywatelom oraz Żołnierzom 
Niezłomnym. Wśród oglądających 
montaż znaleźli się między innymi: 
minister edukacji narodowej, pani 
Anna Zalewska, wojewoda warmińsko-

mazurski, pan Artur Chojecki oraz 
kurator warmińsko-mazurski, pan 
Krzysztof Nowacki. 
Pani minister edukacji narodowej 
oficjalnie otworzyła konkurs, 
podkreśliła jak ważną rolę  w 
kształtowaniu patriotyzmu i postaw 
obywatelskich odgrywa historia Polski, 
zwłaszcza najnowsza oraz  życzyła  
wszystkim uczniom powodzenia. 

Krystyna Necio
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W pięknej zimowej scenerii uczniowie  
z klas 3b i 1b  gimnazjum wyruszyli 
na kulig w poddzikowskie knieje. Po 
kilkukilometrowej sannie młodzież  
mogła ogrzać się przy ognisku i posilić 
kiełbaskami przygotowanymi przez 
Państwo Miechowicz. Opiekunami 
wycieczki byli Pani Mirella Boroń, Pani 
pedagog Wioleta Maziuk oraz Pan 
Przemysław Bąk.
Serdeczne podziękowania wszystkim, 
którzy przyczynili się do tego wyjazdu.

Z radością informuję, że Adam Pisarczyk 
uczeń naszego gimnazjum zdobył tytuł 
Laureata w Wojewódzkim Konkursie 
Historycznym organizowanym przez 
Warmińsko-mazurskiego Kuratora 
Oświaty. Tytuł laureata  zwalnia go z 
pisania egzaminu gimnazjalnego w 

Dnia 9.03.2017 w sali gimnastycznej 
Zespołu Szkół w Kandytach odbył 
się XIII Międzygimnazjalny Turniej 
Dziewcząt w Piłce Siatkowej o puchar  
Dyrektora ZS w Kandytach. Gospodarz 
turnieju Kandyty wystawił dwie 
drużyny dziewcząt - rocznik młodszy 
dziewczęta z I klasy gimnazjum oraz 
starszy- dziewczęta z II i III klasy 
gimnazjum. Stawkę uzupełniły Górowo 
Iławeckie, Lipowina oraz Bezledy. 
Pięć drużyn rozegrało swoje mecze 
systemem każdy z każdym. 
Turniej wygrała drużyna z Górowa 
Iławeckiego, a najlepszą zawodniczką 
turnieju została młoda siatkarka 

W pierwszy dzień wiosny dnia 21 
marca o godz. 12:00 wyruszyliśmy 
rowerami spod szkoły na wycieczkę 
do Górowa Iławeckiego. Jechaliśmy 
praktycznie bez przerwy, jedynie z 
krótkimi postojami na odpoczynek. 
Naszym celem było dotarcie do 
Muzeum Miejskiego w Górowie Ił. 
„DREYSE”. Mogliśmy tam zobaczyć 
m.in. przedmioty codziennego 
użytku, broń, mundury oraz wiele 
innych wykopalisk z czasów wojny. Po 
zwiedzaniu dotarliśmy do Restauracji 

części historia i wiedza o społeczeństwie 
a tym samym Adam otrzymuje 100% 
możliwych do zdobycia punktów.
Gratulujemy!

Ewa Kurasz

zwycięskiej drużyny - Natalia 
Wierzbowska.

Końcowa klasyfikacja turnieju:
1. Górowo Iławeckie
2. Lipowina
3. Kandyty I
4. Kandyty II
5. Bezledy

Dziękujemy wszystkim drużynom za 
udział w turnieju. Mamy nadzieję, że 
spotkamy się jeszcze w tym samym 
gronie za rok. 

„Róża Wiatrów”, gdzie z chęcią 
zjedliśmy pyszne pizze. Po 
posiłku i krótkim odpoczynku 
mieliśmy jeszcze więcej siły, aby 
wrócić do domów.
Wycieczka była wspaniała!
Bardzo chcielibyśmy 
podziękować naszemu 
wychowawcy panu Rafałowi 
Rogowskiemu oraz naszemu 
nauczycielowi od matematyki 
panu Markowi Winiarskiemu 

Sukces Adama Pisarczyka w konkursie historycznym!

Turniej Piłki Siatkowej Dziewcząt

Wiosenny rajd rowerowy klasy Ia

Z kopyta kulig rwie ! 

za zorganizowanie niezapomnianego rajdu i 
sprawowaniu opieki nad nami.

Izabela Wiśniewska i Anna Winiarska

Organizatorami turnieju byli: Dyrekcja 
Zespołu Szkół w Kandytach, oraz 
nauczyciele wychowania fizycznego 
Tomasz Suduł i Rafał Rogowski.
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XXV edycja Olimpiady Promującej 
Zdrowy Styl Życia odbyła się 16 
grudnia 2016r. w Bartoszycach.  
Została zorganizowana przez Zarząd 
Rejonowy PCK.

Celem olimpiady jest uświadomienie 
młodzieży  potrzeby dbania o 
własne zdrowie oraz kształtowanie 

Dnia 17 marca w naszej szkole 
świętowaliśmy Dzień Świętego Patryka. 
To irlandzkie, ale jakże piękne święto 
przenieśliśmy do murów naszej szkoły. 
Każdy uczeń i nauczyciel powinien 
przyjść ubrany na zielono tego dnia, i 
tak też się stało. Uczniowie przyłożyli 
się do zadania perfekcyjnie. Było pełno 
elfów, wróżek, leprechaunów.
  
O 12:00 odbyło się przedstawienie o 
Św. Patryku i kilka skeczy irlandzkich. 

Dnia 25 marca 2017 roku w 
Młodzieżowym Domu Kultury w 
Lidzbarku Warmińskim  odbyło się 
podsumowanie  XXI Ogólnopolskiego 
Konkursu im. Ireny Kwinto „Życie bajką 
jest „, którego tematem przewodnim 
były „ Stworki, skrzaty i kłobuki”. 

Już od wielu lat bierzemy w nim udział, 
zarówno w dziedzinie literackiej, jak 
i plastycznej. Również w tym roku 
zaznaczyliśmy swoją obecność.

umiejętności niezbędnych do ochrony 
i doskonalenia zdrowia .

Nasze  gimnazjum reprezentowały: 
Paulina Miron i Anna Neca
Paulina wywalczyła sobie III miejsce w 
dogrywce. Gratulujemy!!!!

Mirela Pawłowska - Boroń

Dowiedzieliśmy się jaka jest irlandzka 
filozofia i poznaliśmy kilka wierszy 
irlandzkich. Po przedstawieniu każda 
z klas zorganizowała stoiska, a na nich 
pełno zielonych potraw, np. sałatki, 
babeczki szpinakowe, galaretki, 
kanapki, oraz lemoniadę o pięknym 
zielonym kolorze. Pojawiły się również 
trzylistne koniczynki i portrety Św. 
Patryka.

Nasza uczennica klasy 
IV Patrycja Kołakowska 
otrzymała nagrodę w 
dziedzinie poezji za 
wiersz „ Kogóż nogi 
niosą..? „          

Młodej poetce życzymy 
dalszych sukcesów, nie 
tylko w poezji ale i w 
prozie.
Wielkie brawa !!!
                                                                                                       

Elżbieta Żarska

Paulina  Romanik 

Olimpiada Promująca Zdrowy Styl - III miejsce Pauliny

Dzień Św. Patryka 17.III 2017r.

XXI Ogólnopolski Konkurs im. Ireny Kwinto

SZKOŁA FILJALNA W
 PIESZKOW

IE

KOLEJNA LAUREATKA!!!

Już szósty raz możemy pochwalić 
się laureatką z konkursów 
przedmiotowych.
Paulina Wojtanowska- uczennica 
klasy szóstej została laureatką 
Wojewódzkiego Konkursu 
Historycznego. Sukces jest tym 
większy, iż w tym roku szkolnym 
poprzeczka była podniesiona bardzo 
wysoko- trzeba było zdobyć 90% ( 

to jest uzyskać 36 punktów na 40 
możliwych) aby uzyskać tytuł laureata. 
Paulina zdobyła 38 punktów, a więc 
więcej niż przewidywał regulamin. 
Tym samym pokazała, iż jest świetnie 
przygotowana i posiada dużą wiedzę. 
Paulinko, życzę Ci dalszych sukcesów 
w kolejnych latach nauki i nie tylko 
z historii. Cieszę się, że Twoja pasja 
i zaangażowanie przyniosły Ci tytuł 
laureata.  Trzymaj tak dalej. 
Jestem z Ciebie bardzo dumna. 

Elżbieta Żarska 

„Jedzie pociąg, dudnią koła…”
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Dnia 8 marca w naszej szkole 
zorganizowaliśmy Dzień Kobiet. W 
ten dzień zamieniliśmy się rolami. 
Chłopcy przebrali się za dziewczyny, a 
dziewczyny za chłopców. Chcieliśmy 
pokazać chłopcom, że ciężko być 
dziewczyną, chłopcy potwierdzili, 
że ledwo wytrzymali cały dzień na 
obcasach i w makijażu. NASsA czyli 
nasz Samorząd zorganizował konkursy 
dla naszych kobiet. Dziewczyny 
musiały:
Obrać ziemniaki nożem do smarowania 
w czasie 3 min.
•	 „Zrobić zakupy, opiekując się 

dzieckiem” – dziewczyny musiały 
przebiec cały korytarz, zebrać 
jak najwięcej klocków, trzymając 
w ręku lalkę i wrócić na miejsce, 
wygrała ta dziewczyna, która 
przyniosła najwięcej „zakupów” i 
nie zgubiła „dziecka” po drodze, 
miały na to 3 min.

•	 „Trendy Fryzura” – dziewczyny 
z klasy I-III musiały w przeciągu 
10 min. przygotować dowolną 

fryzurę.
•	 „Warkocz” - dziewczyny z klasy 

IV-VI musiały uczesać modelkom 
warkocz.

•	 „Wyłowienie jabłka i zjedzenie 
na czas” – dziewczyny musiały 
wyłowić jabłko i zjeść je nie 
używając rąk.

•	 „Zbijak” - dziewczyny vs. chłopcy 
- W ten dzień triumfowały 

dziewczyny. Chłopcy dzielnie 
walczyli, ale po dżentelmeńsku dali 
fory dziewczynom w walce. 

          Dzień upłynął w miłej atmosferze, 
chłopcy stanęli na wysokości zadania. 
Dziewczyny czuły się w ten dzień 
wyjątkowo. Chłopcy na zakończenie 
dnia zaśpiewali męskie STO LAT naszym 
kobietom. 

Paulina  Romanik

Dzień Kobiet 8.III 2017r

Dnia 24.02.2017 roku w ramach 
kończącego się karnawału uczniowie 
klasy  IV i V przygotowali przedstawienie 
pt. „ Pieszkowo - wieś morowo”. Była 
to opowieść o naszej miejscowości, o 
tym, jaką ją widzimy, jaką chcielibyśmy 
ją mieć. Była to też chwila wspomnień, 
powrotu do lat młodzieńczych.
Na przedstawienie przybyli 
zaproszeni goście: Pani Grażyna 
Horak - przedstawiciel Urzędu Gminy 
w Górowie Iławeckim, Dyrektor 
Zespołu Szkół w Kandytach Pani 
Halina Czerniewska,  Dyretor  Gminnej 
Biblioteki Pani Jadwiga Pimpis, a także 
ks. Leszek oraz nasi radni: P. Władysław  
Hołub, P. Andrzej  Piędziak i P. Kazimierz 
Ciechanowicz.
Licznie przybyli też mieszkańcy 
naszej i okolicznych miejscowości. 
Inscenizacja bardzo się podobała, co 

zebrani wyrażali gromkimi brawami i 
serdecznym uśmiechem. 
W drugiej części odbyła się zabawa 
karnawałowa podczas której 
ogłoszono konkurs na najładniejsze 

przebranie. Ponieważ wybór był trudny 
wszyscy uczniowie otrzymali drobne 
upominki  i słodycze. 
Organizatorzy: Elżbieta Żarska,  
Teresa Pastuch.

„Pieszkowo- wieś morowo”

8 marca od samego rana w szkole 
panował radosny nastrój, a zapach 
kwiatów i słodkości unosił się nawet 
na podwórku! To wszystko działo się za 
sprawą święta- Dnia Kobiet.

O dniu tym nie zapomnieli chłopcy w 
klasach, ale także niezawodna Rada 
Rodziców, przygotowując małym i 
dużym Kobietom naszej szkoły miłe 
niespodzianki.

DZIEŃ KOBIET
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W walentynkowej atmosferze,  z 
gorącym uczuciem i zaangażowaniem, 
dzieci z przedszkola wyrecytowały 
i wyśpiewały  z całego serca 
najpiękniejsze wiersze i piosenki o 
babciach i dziadkach. Rozpalone 
policzki i błyszczące oczy świadczyły 
o tym, że Babcia i Dziadek to 
najważniejsze osoby na świecie, że bez 
nich trudno sobie poradzić –  o tym 
doskonale wiedzą również dorośli. Po 
występach dziadkowie spotkali się na 
słodkim poczęstunku. Rozmowom, 
śmiechom, wspomnieniom nie było 
końca.

Kochani!!! Jak można pomieścić w 
sobie, tyle troski, ciepła i miłości? 
Jak można podarować innym, tyle 
uśmiechu, dobroci, radości? Jak można 
zdobyć zdolność, by w trudnych 
chwilach nieść pociechę? Jak można, 

Z wielką przyjemnością informujemy, 
że Oskar Piędziak, uczeń klasy VI, został 
laureatem Wojewódzkiego Konkursu z 
Języka Polskiego. Konkurs odbył się 17 
lutego 2017 roku w Olsztynie. 
Gratulujemy serdecznie Oskarowi, 
który brawurowo przeszedł przez 
wszystkie etapy polonistycznych 
zmagań oraz pani Iwonie Siebieszuk 
, nauczycielce języka polskiego, która 
przygotowywała ucznia do konkursu.
Życzymy dalszych sukcesów.

powiedz Babciu i Dziadku, stać się jak 
Wy, cudownym człowiekiem?
DZIĘKUJEMY ZA WASZĄ OBECNOŚĆ I 
ŻYCZLIWOŚĆ

10 marca 2017 roku w Miłakowie odbył 
się archidiecezjalny finał Konkursu 
Wiedzy Biblijnej, którego tematem 
przewodnim była Ewangelia wg św. 
Mateusza.

Nasze dziewczyny przygotowane 
przez panią Marię  Borodzicz pokazały 
się od bardzo dobrej strony. Paulina  
Wojtanowska zajęła III miejsce  i 13 
maja br. pojedzie do Rumi  na dalszy 
etap, natomiast Weronika  Wąsewicz 
otrzymała wyróżnienie za V miejsce. 
Gratulacje!!!

                                         H. Stankiewicz

Konkurs Wiedzy Biblijnej - Ewangelia wg św. Mateusza

WALENTYNKOWY DZIEŃ BABCI I DZIADKA

NASZ WIELKI SUKCES !!! 

Barbara Szafranowicz, Alicja 
Janczewska
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W tym roku mija 160 lat od dnia 
urodzenia wielkiego ukraińskiego 
pisarza Iwana Franko. Żeby upamiętnić  
tę rocznicę, ZSzUJN w Bartoszycach 
ogłosił Ogólnopolski Konkurs 
Plastyczny dla Szkół Podstawowych ,, 
Iwan Franko moimi oczyma”.
Ze szkoły  w Toprzynach w grupie 
przedszkolnej laureatem została Ania 
Hnatiuk. Natomiast wśród uczniów 
klas starszych  laureatami zostały: Ola 
Bogdanowicz, Gabrysia Rarek i Natala 
Hnatiuk.
W szkole w Kandytach w  grupie kl. I-III 
tytuł  laureata otrzymali uczniowie:
Gabrysia  Gołębikowska,  Mikołaj 
Worobiec ,  Kinga Gałan.
Wyróżnienie-  Zoriana Sereda, Edyta 

Nagrodzeni w konkursie plastycznym ,,Iwan Franko moimi oczyma”

SZ
KO

ŁA
 FI

LI
AL

NA
 W

 TO
PR

ZY
NA

CH
M

NI
EJ

SZ
OŚ

Ć U
KR

AI
ŃS

KA

  We wtorek, 7 marca uczniowie klas III 
- VI pojechali do Olsztyna na film „Był 
sobie pies”. Po filmie wszyscy udali się 
do Parku Trampolin „7 Jump Street”. W 
parku każdy mógł się wyskakać, pograć 
w piłkę oraz stoczyć walkę z kolegą. W 
dobie powszechnego uzależnienia od 

Pierwszy dzień wiosny uczciliśmy 
konkursem przyrodniczym, 
przygotowanym przez nauczyciela 
przyrody pana Jerzego Piątek. 
Uczniowie dziś właśnie mogli wykazać 
się ogólną wiedzą przyrodniczą, którą 
jak udowodnili, rzeczywiście posiadają!  

W klasach I – III, I miejsce zajęła Gabrysia 
Rarek – kl. III, II miejsce Igor Salwin – kl. 
I, III miejsce Tomek Dowejko – kl. II. W 

16 lutego odbyło się w naszej szkole 
zebranie Rodziców, podsumowujące 
pracę w I półroczu roku szkolnego 
2016/2017. Rodziców przywitała 
grupa dzieci z klasy II przedstawieniem 
„Czerwony Kapturek” przygotowanym 
przez panią Marię Dudyk-Baran. 
Główną częścią zebrania było 
wręczenie listów gratulacyjnych 
Rodzicom, których dzieci osiągnęły 
wysokie wyniki nauczania. Wyróżnieni 
uczniowie to:
z klasy I – Daria Lewandowska i Jakub 
Wilga

telefonów i komputerów, aktywność 
fizyczna jest bardzo cennym i zdrowym 
zajęciem, nie tylko dla ciała, ale i 
umysłu.
Wszyscy wrócili zmęczeni, ale 
zadowoleni.

Tadeusz Lipowski

klasach IV – VI największą wiedzą, ale 
także i sprytem wykazali się uczniowie 
klasy VI zdobywając czołowe miejsca. I 
miejsce Anna Antonik, II miejsce Łukasz 
Jadacki, III miejsce Ala Żukowska. 
Przedszkolaki wspólnie z klasą „0” 
przygotowały Marzannę, symbol 
odchodzącej zimy, którą na koniec 
dnia spaliliśmy.

Dopełnieniem obchodów pierwszego 

z klasy II – Jakub Stasewicz, Julia 
Zawitkowska, Maria Stupienko, Maja 
Skrzypa, Marcin Piotrowski, Szymon 
Łuczkowski, Szymon Jadacki, Zuzanna 
Figzał, Daria Narkiewicz
z klasy III – Aleksandra Bogdanowicz, 
Gabriela Rarek, Szymon Ostrowski, 
Piotr Hnatiuk, Sebastian Figzał, Maciej 
Jadacki
z klasy IV- Milena Karpowicz, Mateusz 
Wiszniewski, Norbert Lalko, Marta 
Ilnicka
z klasy V- Natalia Hnatiuk

Skaczemy!!!  

Zapachniała wiosną ziemia!

Zebranie Rodziców

dnia wiosny było piękne słońce i iście 
wiosenna pogoda!
Anna  Lipowska

z klasy VI – Anna Antonik, Oskar Piędziak
Sukcesy uczniów to często ciężka praca nie 
tylko dziecka, ale również jego rodziców. 
Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

Olszewska.
W grupie kl. IV-VI wyróżnienie 
otrzymała Amelia Rohuń.
Dla uczniów gimnazjum  również 
ogłoszono konkurs upamiętniający 
poetę.
Uczniowie nagrodzeni:
za prezentację multimedialną ,,Iwan 
Franko – dzieciom o dzieciach” 
wyróżnienie otrzymał Szymon Hruszka;
za prezentację multimedialną ,, Iwan 
Franko w pamięci Ukraińców”  nagrody 
otrzymali:
II miejsce – Nikola Kachel
III miejsce – Oliwia Ruczyńska 
wyróżnienie – Marta Pogorzelska 

Uczniów przygotowały panie Nadija 
Ortyńska i Danuta Kiszenia-Hnatiuk.
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12 marca  w Górowie Iławieckim w 
ZSzUJN odbył się Miejsko-Gminny 
Koncert  poświęcony pamięci 
Wieszcza Narodu Ukraińskiego 
Tarasa Szewczenki. Wzięli w nim 
udział uczniowie uczący się języka 
ukraińskiego  w szkołach: w Górowie 
Iławeckim, w  Kandytach, w Toprzynach,  
w Pieszkowie. W koncercie wystąpili 
również uczniowie  Szkoły Muzycznej 
w Lidzbarku Warmińskim ( filia w 
Gówowie Ił.)  oraz uczniowie  ZSzUJN.
Uczniów z Zespołu Szkół w Kandytach 
przygotowała p. Nadija Ortyńska oraz 
p. Danuta Kiszenia- Hnatiuk.

 Nadija Ortyńska

Uczniowie naszej szkoły uczęszczający 
na zajęcia z języka ukraińskiego na 
przełomie lutego i stycznia wzięli 
udział w ogólnopolskim konkursie 
plastycznym poświęconym wybitnemu 
ukraińskiemu poecie, malarzowi – 
Tarasowi Szewczence.
Uczniowie poprzez swoje prace 
plastyczne pokazali, że twórczość tego 
wielkiego poety jest aktualna nawet 
dziś, chociaż minęło ponad 200 lat od 
narodzin pisarza.
Laureatami w naszej szkole zostali: 
Lilianna Sierant, Norbert Lalko, Paulina 
Głowinka. Wyróżnienia otrzymali: 
Oliwia Karkosa, Maja Ciszkowska i 
Natalia Hnatiuk.
Serdeczne gratulacje!
D. Kiszenia - Hnatiuk

W styczniu, ze szkoły w Toprzynach 
wyruszyli trzej Aniołowie, zawadiacki 
Czort, upiorna Bieda, przebiegły 
Cygan, dusigrosz Żyd,  trzej Królowie, 
a także dwaj ubodzy Pastuszkowie.. 
Podążyli oni z kolędą w odwiedziny 
do ukraińskich rodzin w Toprzynach, 
Żywkowie, Kumowie, Wokielach, 
Gałajnach i Wojmianach, Sołtysowiźnie.

W „Wertepie” uczestniczyli: Ania 
Antonik, Paulinka Głowinka, Łukasz 
Jadacki, Kamila Gnaś, Natalia Hnatiuk, 
Maja Ciszkowska Oliwka Karkosa, Ala 
Żukowska, Andżelika Piędziak,  Piotrek 

Już po raz czwarty Lokalna Grupa 
Działania „Warmiński Zakątek” 
zaprosiła dzieci i młodzież z regionu 
do udziału w wspaniałym konkursie 
muzycznym „Kocham Śpiewać Polskie 
Piosenki”. 31.03.2017 r w Zespole Szkół 
w Kandytach miały miejsce eliminacje 
gminne konkursu. W kategoriach 
wiekowych kl. I – III oraz IV – VI do 
udziału w konkursie zgłosiło się łącznie 
36 osoby. Jury brało pod uwagę: 
dobór repertuaru, możliwości wokalne 
dzieci, muzykalność oraz interpretację 

Koncert poświęcony pamięci Wieszcza Narodu Ukraińskiego Tarasa Szewczenki

V Ogólnopolski Konkurs 
Plastyczny :Szewczenko – nasz 
przyjaciel”  rozstrzygnięty

Wertep 2017

„Kocham piewać Polskie 
Piosenki”

M
NIJESZKOŚĆ UKRAIŃSKA

Hnatiuk i Oskar Piędziak. 
Danuta Kiszenia-Hnatiuk

treści piosenki. Młodzi wokaliści dali 
wspaniały popis swych umiejętności 
wokalnych, stawiając jury przed 
trudnym zadaniem. Po burzliwych 
naradach wybrano laureatów, którzy 
reprezentować będą gminę Górowo 
Iławeckie na międzygminnym etapie 
konkursu w Dobrym Mieście. 

W grupie wiekowej I – III laureatką 
konkursu została Martyna Kończalska

W grupie wiekowej IV – VI laureatką 
konkursu została Aleksandra 
Wojciechowska.

Wśród gimnazjalistów laureatką 
konkursu została Nikola Gołębiewska

Wśród najmłodszych wykonawców 
z klas I – III jury przyznało również 
wyróżnienia dla Marii Stupienko oraz 
Sebastiana Czaus 

Uczestnicy konkursu zostali 
nagrodzeni dyplomami oraz drobnymi 
upominkami. Nagrody dla laureatów 
w obu kategoriach ufundowała LGD 
„Warmiński Zakątek”, Starostwo 
Powiatowe w Bartoszycach oraz 
Zespół Szkół w Kandytach.
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Serdecznie zapraszamy wszystkich chętnych 
na uroczyste obchody  

70-lecia Szkoły w Toprzynach, 
 

które odbędą się 10 czerwca 2017 roku,  od godz. 11.00   na placu szkolnym. 
 

                                                                                                                                               Organizatorzy 
 

Plan uroczystości: 
11.00 – Msza św. w intencji Pracowników  
              i Dobroczyńców Szkoły 
12.00 – Przywitanie Gości, przemówienia 
13.00 – Program artystyczny 
13.30 – Słodki poczęstunek 
14.00 – Zwiedzanie szkoły, spotkania Absolwentów, 
               wspólne biesiadowanie  
18.00 – Zabawa taneczna 
 


