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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
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 Kościół swoją siłę, moc i pokorę 
czerpie ze Zmartwychwstania 
Chrystusa. Na  Zmartwychwstaniu 
się opiera i w Zmartwychwstaniu 
pokłada całą swoją nadzieję…
Ale nie będę mówił o Kościele, tylko 
o słabym Piotrze, który pobiegł do 
pustego grobu i wydaje się, że w 
tej swojej słabości jest nam jakoś 
bliższy. Ale zacznijmy od początku! 
       To Maria Magdalena przybiegła 
do Piotra i Jana z wiadomością, 
że zabrano Pana z grobu i nie 
wiadomo, gdzie teraz jest. Pewnie 
jeszcze wtedy nie wiedziała, że 
Piotr zdradził, przegrał, że w Wielki 
Piątek zaparł się Jezusa. 
Zaskakuje mnie postawa Piotra, 
który nawet słowem nie wspomina 
Marii Magdalenie o tym fakcie. 
Nie mówi też nic Janowi, tylko 
obaj biegną w stronę pustego 
grobu. Piotr nie wypowiada ani 
jednego słowa na swoją obronę, 
to niesamowite! Większość  
z nas w takiej sytuacji albo by się 
usprawiedliwiała, albo oskarżała 
wszystkich o wszystko.
     Czemu Piotr nie powiedział: 
„Mario, dlaczego przybiegłaś do 
mnie?! Mnie to już nie obchodzi, 
to nie moja sprawa. Jezus już 
mnie nie interesuje. To była jakaś 
dramatyczna pomyłka, historia, 
która nie powinna się zdarzyć. 
Posłuchaj, zauważ Magdaleno, 
jak On mógł dać się tak obrażać, 
poniżać, upokarzać i w końcu 
dać się ukrzyżować? Co innego 
nam opowiadał i obiecywał, 

pięknie mówił o chwale swojego 
królestwa, o skarbach i takich 
tam… To On doprowadził do 
tego, że powiedziałem: Nie znam 
Tego Człowieka! Ja się po prostu 
wycofałem, gdy zobaczyłem 
Jego bezradność, ja Jezusa nie 
zdradziłem! Przestałem tylko Mu 
ufać i wierzyć, bo to była czcza 
gadanina. To Jego wina, że się 
do Niego nie przyznałem przed 
tą kobietą, tam, na dziedzińcu!!!  

Tak, to Jego wina!”
        Nie  raz narozrabiałeś w życiu, 
zgrzeszyłeś, upokorzyłeś siebie  
i swoich bliskich. Co wtedy? Prawie 
zawsze zrzucamy winę na innych, 
na system, Kościół, żonę lub męża. 
Ludzie popadają w grzechy i na 
całe lata odchodzą od Kościoła 
nienawidząc Go. Mówią przy tym, 
że świat dzisiaj jest taki podły i zły, 
że ludzie dbają tylko o siebie…  
i taka tam żenująca gadanina. Mąż 
mówi do żony - to twoja wina, że 
piję. Żona mówi do męża - to twoja 
wina, że jestem nerwowa i płaczę. 
Nauczyciel mówi do ucznia - to 
twoja wina, że masz złe oceny, bo 
się nie uczysz. Rodzice mówią - to 

W SŁABOŚCI ODNALEŹĆ POTĘGĘ BOGA

wina nauczyciela, bo nie nauczył. 
Ksiądz do para�an mówi - to wasza 
wina, bo w niedzielę nie chodzicie 
do kościoła, a para�anie mówią - 
to księdza wina, że nie chodzimy. 
Przykłady można mnożyć. Zawsze 
jest czyjaś wina, tylko nie moja!
       Piotr zgrzeszył, naprawdę 
przejmująco i żenująco! Ale on winy 
swojej na nikogo nie zrzucał, ani się 
przed nikim nie usprawiedliwiał. 
Wziął ten ciężar na siebie, jak 
przystało na prawdziwego 
mężczyznę. I biegł do pustego 
grobu, biegł tam, do Jezusa, jak 
po powietrze do oddychania. 
Wiedział, że tylko tam może 
odzyskać swoją godność, a przez 
nią pokorę. A przez pokorę - siłę  
i moc do normalnego życia. Bo jeśli 
Jezus zmartwychwstał, to znaczy, 
że pokonał grzech, pokonał śmierć. 
To znaczy, że wszystko wraca do 
innego, lepszego życia! A Piotr 
kochał życie, zresztą tak jak ty i ja! 
      Święty Piotr, tak jak każdy z nas, 
wiedział jak smakuje grzech, ale 
wiedział też, gdzie szukać życia. Do 
grzechu cię nie namawiam, masz 
go wystarczająco dużo, namawiam 
cię jednak byś poszukał życia  
w zmartwychwstałym Chrystusie. 
Kościół robi to od przeszło dwóch 
tysięcy lat, dlatego wciąż jeszcze 
żyje. Piotr przez tą swoją słabość 
albo dzięki tej słabości, grzechowi 
i zdradzie, zrozumiał potęgę Boga. 
Jego potężna zbrodnia zdrady stała 
się małą kroplą w oceanie Bożej 
Miłości. 
     W ten poranek wielkanocny 
spójrz na Zmartwychwstałego 
jak słaby Piotr, który stał się skałą  
i opoką Kościoła. Spójrz na 
Chrystusa jak on, a staniesz się 
skałą swojego małżeństwa, swojej 
rodziny, w swojej pracy będziesz 
opoką, na tobie zaczną budować. 

Ks. Wojciech Tyberski 



Życie Gminy Górowo Iławeckie 3

Wiosna tak nas zaskoczy, jak 
co roku zaskakują bociany 
– pojawiają się nagle i po 
cichu, nie wiadomo kiedy 

odlatują. Marzę, by zaskoczyła ciepłem 
i  słońcem, bo ubiegłoroczne ulewy 
dały się szczególnie we znaki. Rolnicy 
nie mogli dokończyć części  zbiorów, 
szczególnie kukurydzy, bo rośliny 
stały w wodzie i ciężki sprzęt nie był w 
stanie tam wjechać. Niespotykana ilość 
opadów spowodowała  też podtopienia 
pól, łąk, lasów i dróg lokalnych.  Część 
z nich  została rozmyta, uszkodzonych 
zostało  wiele przepustów.

Zły stan dróg w okresie 
intensywnych opadów oraz  
w okresie jesiennym i wiosennym 
oraz brak środków �nansowych na ich 
gruntowne remonty, były powodem 
do spotkania wójtów i burmistrzów 
z przedstawicielami Wojewody  
i Marszałka Województwa,  
w Pieniężnie, 23 marca.br. Spotkanie 
zakończyło się kilkoma wnioskami 
oraz petycją skierowaną do Kancelarii 
Prezesa Rady Ministrów dot. 
konieczności uruchomienia środków 
�nansowych z rezerwy celowej 
państwa, na poprawienie złego stanu 
dróg gruntowych,  na terenie naszego 
województwa. Wprawdzie od kilku dni 
słyszy się w mediach, że najbiedniejsze 
gminy otrzymają dodatkowe pieniądze 
na budowę i remonty dróg lokalnych 
z programu rządowego, ale niestety 
ani środki rządowe, ani unijne nie 
przewidują ich �nansowania.  Te, które 
mogą skorzystać ze wsparcia muszą 
spełniać wszelkie normy w zakresie 
parametrów technicznych, wraz z pełną 
infrastrukturą drogową, jak: separacja 
pasów ruchu, ścieżki rowerowe, 
chodniki, itd. Czekamy z nadzieją  na 
decyzję rządu i… zaopatrujemy się  
w kruszywo. 

Przygotowaliśmy również  projekty 
o do�nansowanie modernizacji 
dróg lokalnych, w tym –  wraz  
z powiatem, wykonanie gruntownej 
modernizacji drogi powiatowej na 
odcinku Worławki-Bukowiec-Kandyty-
Lipniki oraz  drogi gminnej Nowa 
Wieś Iławecka - Woryny. Wymienione 
projekty będą przedkładane  
do do�nansowania z programu 
unijnego i rządowego. 

Rok 2018 ob�tuje w ważne wydarzenia. 
Cała Polska świętuje jubileusz 100-lecia 
odzyskania przez Polskę niepodległości. 
Kalendarium najważniejszych 
wydarzeń  publikujemy w tym 
wydaniu Życia Gminy. Zapraszamy 
do udziału dzieci, młodzież, rodziców, 
sołectwa, koła gospodyń i inne osoby, 
czy organizacje,  do aktywnego 
świętowania. Interesujące projekty 
będą mogły uzyskać do�nansowanie z 
budżetu gminy. 

O udzielenie dotacji, w wys. 30% 
wartości inwestycji,  będą się mogli 
ubiegać zainteresowani  wymianą 
kotła grzewczego na urządzenie  
spełniające  przyjęte normy emisji. 
Na najbliższej sesji Rady Gminy 
podjęta zostanie uchwała w tej 
sprawie. A jeśli o dotacjach mowa, 
to w bieżącym roku będzie można 
również skorzystać z do�nansowania 
budowy przydomowych oczyszczalni 
ścieków. Z roku na rok wzrasta liczba 
udzielanego wsparcia. Średniorocznie 
powstaje ok. 16 nowych instalacji. W 
bieżącym roku wojewódzki fundusz 
ochrony środowiska  ograniczył czas 
naboru wniosków na demontaż, 
transport i utylizację azbestu. Do gminy 
wpłynęło 7 wniosków na to zadanie.  
W ubiegłym roku Rada Gminy podjęła 
również uchwałę ws. udzielenia dotacji 
budowy studni głębinowych,  w wys. 
do  80% wartości inwestycji, nie więcej 
niż 8.000 zł. O dotacje mogą ubiegać 
się gospodarstwa, które nie mają 
dostępu do sieci wodociągowej. 

Kilka słów o zaawansowaniu prac 
związanych z wieloletnią, sztandarową 
inwestycją gminną, tj. uzdrowiskiem. 
Ogłoszony został przetarg na 
budowę basenu . Mam nadzieję, że w 
kwietniu podpisana zostanie  umowa  
z wykonawcą; przygotowywana jest 
również dokumentacja przetargowa na 
budowę zakładu przyrodoleczniczego 
oraz zagospodarowanie terenów 
do kinezyterapii oraz przestrzeni 
w stre�e „A” (zieleń, ogrodzenie, 
oświetlenie, itp.). Zgodnie z umową o 
do�nansowanie inwestycji, ze środków 
unijnych,  wszelkie prace muszą być 
zakończone do końca 2020 r.  W tej 
inwestycji  jest deska ratunku dla 
powstrzymania niekorzystnych zmian 
demogra�cznych, gwałtownego 

starzenia się i wyludniania wsi 
gminnych. Niestety, z roku na rok,  jest 
nas coraz mniej. W tym roku szkolnym 
zabrakło uczniów do utworzenia klasy 
I w Toprzynach, gdyż jest tylko dwoje 
sześciolatków. Podobna sytuacja może  
zaistnieć  w SP  w Pieszkowie. 

Na zakończenie wspomnę jeszcze  
o kolejnym jubileuszowym wydarzeniu 
sprzed 100 lat. W roku 1918 nie tylko 
Ojczyzna odzyskała niepodległość - 
kobiety również. Ważna to rocznica, 
bo jak wiele wprowadziła istotnych  
zmian w życiu społecznym i pozycji 
zawodowej kobiet. Kobieta stała się 
w końcu podmiotem społecznym. 
I o kobiety trzeba dbać, nie tylko  
ww ich święto. W trosce o zdrowie kobie 
t zostanie, jeszcze w bieżącym roku, 
ponownie uruchomiona działalność 
poradni K. W trójporozumieniu,   
z P. dyr. Szpitala Powiatowego  
w Bartoszycach - Sławomirem 
Wójcikiem, P. Jackiem Kostką-
burmistrzem  Miasta Górowo Iław. 
oraz Bożeną Olszewską-Świtaj – 
wójtem Gminy Górowo Iław. ustalono, 
że samorządy s�nansują remont 
pomieszczeń pod działalność przyszłej 
poradni (w górowskiej przychodni), 
natomiast szpital zapewni 
wyposażenie w sprzęt medyczny  
i obsługę lekarską. 

Na wiosenne  Święto 
Zmartwychwstania życzę wszystkim 
mieszkańcom naszej Gminy wiary 
i nadziei na przyszłość. Bo przecież 
właśnie wiara (a także ciężka praca) 
sprawia, że to, co przed nami nieznane 
może być początkiem lepszego jutra…

Bożena Olszewska-Świtaj
Wójt Gminy Górowo Iławeckie 

NADZIEJA BUDZĄCEJ SIĘ WIOSNY
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Gmina Górowo Iławeckie realizuje projekt p.n. 
Budowa uzdrowiskowego basenu kąpielowego we wsi Nowa Wieś Iławecka  w Obszarze Ochrony Uzdrowiskowej 

Górowo Iławeckie – strefa „A”
do�nansowany z Funduszy Europejskich

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego

Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020

Celem projektu jest:
- zachowanie i ochrona środowiska oraz promowanie efektywnego gospodarowania zasobami

- zwiększona atrakcyjność turystyczna zasobów dziedzictwa naturalnego regionu poprzez rozwój publicznej  
infrastruktury uzdrowiskowej.  

W efekcie realizacji projektu w miejscowości Nowa Wieś Iławecka wybudowany zostanie uzdrowiskowy basen kąpielowy 
wraz z wyposażeniem.

Wartość projektu – 21 111 341,66 PLN ;  Wkład Funduszy Europejskich – 17 942 685,41  PLN

Gmina Górowo Iławeckie realizuje projekt p.n. 
Budowa urządzeń i obiektów lecznictwa uzdrowiskowego i małej architektury, wchodzących w skład wyposażenia 

lasu ochronnego uzdrowiskowego Doliny Elmy we wsi Nowa Wieś Iławecka
w obszarze Ochrony Uzdrowiskowej

Górowo Iławeckie - strefa A
do�nansowany z Funduszy Europejskich

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego

Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020

Celem projektu jest:
- zachowanie i ochrona środowiska oraz promowanie efektywnego gospodarowania zasobami

- zwiększona atrakcyjność turystyczna zasobów dziedzictwa naturalnego regionu poprzez rozwój publicznej 
 infrastruktury uzdrowiskowej

 
W efekcie realizacji projektu w miejscowości Nowa Wieś Iławecka wybudowane zostaną obiekty lecznictwa uzdrowisko-
wego: tężnia, pawilony uzdrowiskowe, ścieżka kinezyterapeutyczna z obiektami towarzyszącymi, siłownia zewnętrzna, a 

także ścieżka rowerowa z Woryn do Nowej Wsi Iławeckiej.
Wartość projektu – 9 726 102,67 PLN; Wkład Funduszy Europejskich – 8 065 789,48 PLN

Gmina Górowo Iławeckie realizuje projekt p.n. 
Rozwój cyfrowych usług publicznych

w Gminie Górowo Iławeckie
do�nansowany z Funduszy Europejskich

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego

Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020

Celem projektu jest usprawnienie realizacji spraw o charakterze publicznym poprzez cyfryzację procesów administracyj-
nych na terenie działalności gminy.

W efekcie realizacji projektu zwiększona zostanie zdolność Gminy Górowo Iławeckie do realizacji zadań publicznych on-li-
ne, cyfryzacji posiadanych zasobów oraz udostępniania informacji publicznej. Wdrożonych zostanie 14 e-usług; urucho-

mione zostaną nowe systemy teleinformatyczne, co wpłynie pozytywnie na poszerzenie dostępu klientów do informacji i 
zasobów urzędu gminy

Wartość projektu – 672 810,00 PLN; Wkład Funduszy Europejskich – 571 888,50  PLN
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Projekty do�nansow

ane ze środków
 Unii Europejskiej i inncyh żródeł zew

nętrznych realizow
ane przez Gm

inę Górowo Iławeckie 

Za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania „Warmiński Zakątek” Gmina Górowo Iławeckie uzyskała 
do�nansowanie 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
•	 Modernizacja świetlicy wiejskiej w Kiwajnach – 63,6 tys. zł

W ramach pierwszego przedsięwzięcia w roku 2018 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 czerwcu zorganizowany zostanie turniej rycerski o miecz Herkusa Monte, w którym uczestniczyć 
będą „wojowie” z grupy rekonstrukcyjnej „Chmurnicy”. Podobny turniej odbył się w roku 2014 w Piastach Wielkich i stanowił 
dużą atrakcję turystyczną.

Natomiast w Wojmianach przeprowadzono częściowy remont świetlicy wiejskiej - przede wszystkim wykonano prace 
związane z naprawą dachu oraz wymianą instalacji elektrycznej. W 2018 r. prace budowlane zostaną przeprowadzone w 
świetlicy w Kiwajnach: tam również przeprowadzony zostanie remont dachu, a także wymieniona zostanie stolarka okienna 
i drzwiowa.

Przedsięwzięcia są realizowane  przy do�nansowaniu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.     

Już po raz ósmy nasza gmina pozyskała do�nansowanie ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki na zatrudnienie 
Lokalnych Animatorów Sportu, którzy swoją funkcję pełnią na kompleksie „Moje Boisko – Orlik 2012” w Kandytach. Obiekt 
jest udostępniony popołudniami i w dni wolne w okresie marzec-listopad, a pozyskane do�nansowanie to 9,9 tys. zł

Nieprzerwanie od roku 2014 gmina Górowo Iławeckie bierze udział w programie nauki pływania, dzięki czemu uczniowie 
najmłodszych klas szkół podstawowych uczą się pływania pod okiem wykwali�kowanych instruktorów. W tegorocznej edycji 
bierze udział 41 2-klasistów, zajęcia odbywają się na Termach Warmińskich w Lidzbarku Warmińskim, a zajęcia odbywają się 
okresie marzec - czerwiec 2018 r. Pozyskane do�nansowanie ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki oraz Samorządu 
Województwa Warmińsko-Mazurskiego to 10 tys. zł.

Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej

W ramach przedsięwzięcia planowany jest montaż instalacji fotowoltaicznych na budynkach: Urzędu Gminy Górowo Iławeckie, 
Domu Pomocy Społecznej w Kamińsku oraz Szkoły Podstawowej w Kandytach. Planowana łączna kwota do�nansowania 
przedsięwzięcia ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2014-2020 to 335,1 tys. zł.

Budowa Otwartych Stref Aktywności w Bukowcu i Kamińsku

W 2018 r. odbył się nabór do pilotażowego programu Ministerstwa Sportu i Turystyki na do�nansowanie budowy Otwartych 
Stref Aktywności. W ramach każdej z nich planowane jest: montaż urządzeń siłowni zewnętrznej, ławek, stołu do gry w szachy 
i chińczyka, a także nasadzeń zieleni.  Wnioskowana kwota do�nansowania to 42,3 tys. zł

Umiem Pływać

Lokalny Animator Sportu
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Modernizacja drogi w Glądach

W 2018 planowana jest gruntowna przebudowa droga w miejscowości Glądy – poszerzenie, wykonanie podbudowy  
i nawierzchni asfaltowej. Na realizację tego zdania Gmina Górowo Iławeckie zamierza pozyskać do�nansowanie ze środków 
Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dochodów związanych z wyłączeniami  z produkcji gruntów rolnych.

Rozbudowa budynku remizy  
Ochotniczej Straży Pożarnej w Pieszkowie

Gmina Górowo Iławeckie złożyła wniosek o do�nansowanie rozbudowy budynku OSP w Pieszkowie. Planowane wsparcie 
ze środków samorządu województwa – 50 tys. zł.

Budowa siłowni zewnętrznej w Bukowcu
Zagospodarowanie obszaru przed świetlicą 
wiejską w Kandytach na rekreacyjny teren zielony

Jak co roku, obydwa sołectwa z naszej gminy uczestniczące w Programie Odnowy Wsi Województwa Warmińsko-
Mazurskiego złoży wnioski o do�nansowanie przedsięwzięć mających na celu wzrost poziomu zaangażowania społeczności 
obszarów wiejskich w realizację przedsięwzięć w swoim otoczeniu, poprawę warunków życia ludności wiejskiej i wzrost 
atrakcyjności turystycznej. Wnioskowana kwota do�nansowania ze środków Samorządu Województwa Warmińsko-
Mazurskiego (program Aktywna Wieś Warmii, Mazur i Powiśla w 2018 roku) – po 10 tys. zł na każdy projekt.
 
Ponadto złożony został wniosek o uzyskanie dotacji celowej z budżetu państwa na do�nansowanie zadań własnych  
związanych z remontem i odbudową obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych   
w wyniku zdarzeń noszących znamiona klęski żywiołowej, w tym na przeciwdziałanie skutkom 
takich zdarzeń w przyszłości. Wnioskowana kwota do�nansowania to 576 tys. zł, a planowane do 
przebudowy obiekty to przepusty na drogach w okolicach miejscowości Gałajny, Wokiele, Dulsin  
i Glądy, które zostały uszkodzone w wyniku długotrwałych i intensywnych opadów deszczu w roku 2017.

Ekologicznie, czysto, bezpiecznie 
dla środowiska – takie 
hasła realizują już kolejny 

rok mieszkańcy Górowszczyzny 
dzięki możliwości skorzystania z 
do�nansowania zadań                      z 
zakresu ochrony środowiska  
i gospodarki wodnej . 

Już od   2011 r. mieszkańcy naszej 
gminy mają możliwość ubiegania 
się    o do�nansowanie  z budżetu 
gminy działań z zakresu ochrony 
środowiska. Zgodnie z uchwałą 
Rady Gminy o do�nansowanie na 
realizację 3 różnych zadań, tj. budowy 
przydomowych oczyszczalni ścieków, 
budowy własnych ujęć wody oraz 
na wymianę pokryć dachowych 
zawierających azbest, mogą ubiegać 
się zarówno osoby �zyczne jak i 
wspólnoty mieszkaniowe, osoby 
prawne czy przedsiębiorcy. 

Jak widać warto podjąć starania 
i zadbać o środowisko. Co roku 
z do�nansowania na budowę 
przydomowych oczyszczalni ścieków 
na terenie gminy korzysta kilkunastu 
właścicieli nieruchomości. W tym roku 
do do�nansowania zakwali�kowano 
16 wniosków.

Co raz większym 
zainteresowaniem cieszy się 
również możliwość do�nansowania 
demontażu i utylizacji azbestu 
– zadanie realizowane przy 
współudziale środków z 
Wojewódzkiego  i Narodowego 
Funduszu Ochrony Środowiska i 
Gospodarki Wodnej. Mieszkańcy 
gminy korzystają z niniejszego 
do�nansowania również już od 
2011 r. W roku bieżącym do Urzędu 
Gminy wpłynęło 7 wniosków na 
do�nansowanie demontażu i utylizacji 
łącznie ok 12 ton niebezpiecznych 
odpadów zawierających azbest.

Po raz pierwszy mieszkańcy 
skorzystają w tym roku z 
do�nansowania 3–go z zadań 
ujętych w naszej „pro-środowiskowej 
uchwale”-  o dotację na budowę 
własnego ujęcia wody złożono 2 
wnioski.

Zapewnienie dobrej jakości 
powietrza jest jednym z kluczowych  
zagadnień ochrony środowiska. 
Wychodząc naprzeciw potrzebom 
mieszkańców Gminy Górowo 
Iławeckie w zakresie likwidacji 

niskiej emisji, a także bardzo dużemu 
zainteresowaniu do�nansowaniem 
wymiany przestarzałych pieców 
centralnego ogrzewania, w 
maju br. rozpoczniemy nabór na 
do�nansowanie zadania w zakresie 
modernizacji kotłowni poprzez 
wymianę kotła węglowego nie 
spełniającego normy PN-EN 303-
5:2012 na:

1) kocioł na węgiel, drewno  
i biomasę spełniający kryteria klasy 
5 według normy PN-EN 303-5:2012;
2) kocioł gazowy;
3) piec elektryczny. 

Kwota do�nansowania wynosić będzie 
30% wartości inwestycji, nie więcej 
jednak niż 3.000 zł. Więcej informacji 
pojawi się  wkrótce na stronie urzędu: 
www.gorowoilaweckie.eu 

Duże zainteresowanie 
pozyskaniem dotacji jest dowodem 
na to, że nie jest nam obojętny stan 
środowiska naturalnego. Oby tak dalej. 
Zachęcamy do składania wniosków w 
kolejnych naborach. Warto.

MIESZKAŃCY GMINY DBAJĄ O ŚRODOWISKO
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Informujemy, iż objazdowa 
wiosenna zbiórka odpadów 
będzie realizowana w niżej 
wymienionych treminach 
dla poszczególnych 
sołectw:

11.04.2018 r. (środa )
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

20.04.2018 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

„WOSENNA” OBJAZDOWA ZBIÓRKA ODPADÓW 
13.     Wiewiórki
14.     Wojmiany
15.     Woryny
16.     Zielenica
17.     Zięby
18.     Żywkowo

Zgłoszenia 
odpadów do 
odbioru można 
dokonać poprzez 
formularz, 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.

Szanowni Mieszkańcy, 
pomimo prowadzonej w 
ostatnich latach rozbudowy 
kanalizacji sanitarnej w 

Gminie Górowo Iławeckie, kosztem 
znacznych nakładów �nansowych, 
zagospodarowanie nieczystości 
ciekłych, czyli tzw. „ścieków” stanowi 
ogromne wyzwanie i uciążliwość. 

W październiku ub. roku 
wystosowaliśmy do państwa 
prośbę o wypełnienie „ZGŁOSZENIA 
DO EWIDENCJI ZBIORNIKÓW 
BEZODPŁYWOWYCH (SZAMB), 
PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI 
ŚCIEKÓW”. Wszystkich właścicieli 
nieruchomości wyposażonych 
w tzw. szamba czy przydomowe 
oczyszczalnie ścieków, którzy 
jeszcze nie złożyli w/w zgłoszenia 
prosimy o jak najszybsze jego 
złożenie w tut. urzędzie – zgłoszenia 
dostępne są w siedzibie urzędu 
gminy oraz na stronie internetowej:   
www.gorowoilaweckie.eu/ZBIORNIKI 

Mając na celu dobro ogółu 
oraz naszego lokalnego środowiska 
jak i zminimalizowanie ryzyka 
sanitarno - epidemiologicznego, 

Gmina Górowo Iławeckie na 
mocy decyzji Komisji Europejskiej 
znalazła się w stre�e czerwonej 
ASF. Powodem były przypadki 
zarażonych dzików odnotowane na 
naszym terenie. Strefa czerwona to 
szereg dodatkowych zobowiązań 

w pierwszej kolejności wobec 
właścicieli nieruchomości, którzy nie 
złożą przedmiotowej ankiety, będą 
prowadzone kontrole zgodnie z 
przepisami ustawy o utrzymaniu 
czystości i porządku w gminach. 

Kontrolowany powinien 
przedstawić dowody uiszczania 
opłat (faktury, rachunki, paragony) 
za usługę odbioru ścieków (min. 
1/rok). Jednocześnie informuję, 
że otrzymujemy sprawozdania 
kwartalne od przedsiębiorstw 
posiadających zezwolenie 
na opróżnianie zbiorników 
bezodpływowych, w których znajduje 
się wykaz nieruchomości, z których 
dokonano odbioru nieczystości. 
W skrajnych przypadkach zostaną 
przeprowadzone kontrole przy 
wykorzystaniu specjalistycznego 
sprzętu celem zlokalizowania 
nielegalnych włączeń. Za 
nieprawidłowe pozbywanie się 
nieczystości ciekłych grozi kara 
grzywny. W myśl art. 10 ust. 
2, 2a, 3 ustawy o utrzymaniu 
czystości i porządku w gminach: 
„Kto nie wykonuje obowiązków 

nałożonych na hodowców świń oraz 
myśliwych. 
Szczegółowe informacje na temat 
ograniczeń, warunków transportu  
i uboju zwierząt oraz zachowania  
w przypadku znalezienia  padłego dzika, 
dostępne są na stronie internetowej 
www.gorowoilaweckie.eu

wymienionych w art. 5 ust. 1 - podlega 
karze grzywny. Postępowanie w 
powyższych sprawach toczy się według 
przepisów Kodeksu postępowania w 
sprawach o wykroczenia”.

Wykaz przedsiębiorców odbierających 
nieczystości ciekłe z terenu Gminy 
Górowo Iławeckie:

 
•	 BARTCZAK WALDEMAR 

89 767 47 94; 502 053 398
•	 BATOR MARIUSZ 

692 670 494
•	 EWIX SP.Z.O.O 

89 761 11 23; 600 821 853
•	 BARTKO Sp. z o.o. 

89 722 82 76
•	 „TRANS-HER” Henryk Serwach  

607 371 884

KONTROLE ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH I OCZYSZCZALNI

GMINA GÓROWO IŁAWECKIE NA MOCY DECYZJI KE W STREFIE CZERWONEJ ASF 
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Każdy jubileusz to wyjątkowe 
wydarzenie. „Złote Gody” 
to uroczystość 50 – lecia 
małżeństwa. Jest to wyjątkowy 

czas nie tylko dla Jubilatów i ich 
rodzin, bliskich, ale także dla lokalnej 
społeczności, gminy, w której żyją, 
dzielą smutki i radość. 

„Złotych Jubilatów” – par, 
mogących poszczycić się tak długim 
„stażem” małżeńskim” jest  coraz 
mniej – nie tylko z racji wieku. 

W czwartkowy poranek 18 
stycznia, Gminna Biblioteka 
w Kandytach gościła 

dwoje zaproszonych dziadków, 
panią Krystynę Sienkiewicz - 
przewodniczącą Koła Gospodyń  
w Kandytach i pana Ryszarda 

Wielu młodych ludzi pozostaje w 
związkach partnerskich, często 
nietrwałych. Instytucja małżeństwa 
generalnie przeżywa kryzys - a 
szkoda. Złote Gody  to pół wieku 
nieprzerwanego, harmonijnego 
pożycia małżeńskiego. Prawdziwe 
zgodne i dobre małżeństwo to takie, 
które przetrwa wszystkie życiowe 
zawieruchy. Nasi „Złoci Jubilaci” 
mówią, iż wzajemne zrozumienie, 
gotowość do kompromisów i miłość 

Perwejnisa - sołtysa wsi Kandyty.
Pani Krystyna i pan Ryszard 

przeczytali swoim małym 
słuchaczom, uczniom klasy II  
a Szkoły Podstawowej w Kandytach 
opowiadania pt.”Prawdziwa babcia” 
ze zbioru Ireny Landau „Opowiadania 

to recepta na udane, długoletnie 
pożycie małżeńskie. 

8 par z terenu gminy Górowo 
Iławeckie świętowało swój  
okrągły Jubileusz (na zdjęciach 
poniżej brakuje Aliny i Franciszka 
Stankowskich). Podczas uroczystości 
jubileuszowych zostali uhonorowani 
przez władze lokalne Medalem za 
Długoletnie Pożycie Małżeńskie 
Prezydenta RP.  

Gratulujemy pięknych Jubileuszy 
i życzymy samych szczęśliwych dni w 
zdrowiu i radości.

z morałem” oraz „Babcia i dziadek”. 
W podziękowaniu za przybycie, 
przeczytane opowiadania i wspólnie 
spędzony czas, bibliotekarka pani 
Jadwiga Pimpis zadedykowała  
i przeczytała zaproszonym gościom 
wiersze „Babcia” Anny Kamieńskiej oraz 
„Dzień dziadka” Wandy Chotomskiej.

ZŁOCI JUBILACI GMINY GÓROWO IŁAWECKIE

DZIEŃ DZIADKA I BABCI W GMINNEJ BIBLIOTECE

Teresa i Jan Dragun

Kazimiera i Kazimierz Jezierscy

Teo�la i Romuald Waszkiewicz 

Halina i Stanisław Ekierd

Janina i Leon Lesiak

Mirosława i Marian Fiedziuszkin

Grażyna i Kazimierz Oskroba

Maria Kubiak świętowała w Domu 
Pomocy Społecznej w Kamińsku 
swoje setne urodziny
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W gminie Górowo Iławeckie 
nie zabrakło okazji, 
by docenić lokalnych 
liderów, podziękować im 

za codzienny trud i zaangażowanie na 
rzecz lokalnych społeczności.

11 marca  świętowaliśmy DZIEŃ 
SOŁTYSA  – OPIEKUNA I GOSPODARZA 
WSI. W tym roku już 9 marca w Ostódzie 
odbyło się spotkanie gospodarzy 
sołectw z Marszałkiem Województwa 
Warmińsklo – Mazurskiego Panem 
Gustawem Markiem Brzezinem. 
Podczas uroczystości wyróżniono 
100 sołtysów z naszego regionu - 
ludzi zaangażowanych w aktywizację 
mieszkańców oraz inicjujących 
działania mające wpływ na poprawę 
wizerunku miejscowości wiejskich, 
na ochronę dziedzictwa kulturowego, 
czy rozwój wiejskiego krajobrazu. 
Wśród nich znalazła się Pani Renata 
Burdziak – Sołtys Sołectwa Piasek.

Zanim dostąpiliśmy tego 
zaszczytu napisaliśmy 
projekt na temat: 
„Przestrzeń publiczna jako 
miejsce wolne od symboli 

propagujących systemy totalitarne. 
Lokalni bohaterowie w przestrzeni 
publicznej”, którego celem było 
odnalezienie i opisanie miejsca w 
lokalnej przestrzeni. (O założeniach 
tego projektu można było przeczytać 
w ,,Życiu Gminy’’ z dnia 7.04.2017r.)

Projekt nasz został wysoko 
oceniony (24/26 pkt) przez 
komisję, w skład której wchodzili 
przedstawiciele Kancelarii Sejmu, 
Ministerstwa Edukacji Narodowej 
,Ośrodka Rozwoju Edukacji oraz 
Instytutu Pamięci Narodowej. Wysoka 
ocena naszej pracy zaowocowała 
zaproszeniem nas na obrady  Sejmu 
Dzieci i Młodzieży.

Akty nominacji na Posłów 
otrzymaliśmy z rąk  Wojewody 
Warmińsko-Mazurskiego Pana Artura 
Chojeckiego w obecności Warmińsko-
Mazurskiego Kuratora Oświaty 
Pana  Krzysztofa Marka Nowackiego 
podczas uroczystości, która odbyła się 

29 maja 2017r w Urzędzie 
Wojewódzkim w Olsztynie W 
spotkaniu uczestniczyło w sumie 8 

 16 marca 2018 w świetlicy 
wiejskiej w Piastach Wielkich odbyło 
się gminne spotkanie z tej miłej 
okazji. Podczas spotkania Pani Bożena  
Olszewska – Świtaj – wójt gminy 
Górowo Iławeckie złożyła życzenia i 
podziękowała górowskim sołtysom za 
trud i wysiłek włożony w sprawowaniu 
tak odpowiedzialnej funkcji, za 
zaangażowane w wypełnianiu 
codziennych obowiązków i inicjatyw, 
które przekładają się na rozwój 
sołectw oraz realizację potrzeb 
mieszkańców. Przy poczęstunku 
przygotowanym przez Panie z Koła 
Gospodyń Wiejskich w Piastach 
Wielkich „Aksamitka” wręczono 
podziękowania.

Również 16 marca odbyła się 
gala podsumowująca plebiscyt 
Super Sołtysa 2018”. Tytuły nadali 
poprzez głosowanie czytelnicy 
„Gazety Olsztyńskiej” i „Dziennika 

dwuosobowych zespołów z różnych 
szkół naszego województwa.

Nazajutrz pod opieką 
pracowników Kuratorium udaliśmy 
się do Warszawy. Tam odwiedzaliśmy 
miejsca pamięci ważne dla naszej 
historii i narodowej tożsamości.

Tradycyjnie w Międzynarodowym 
Dniu Dziecka 1 czerwca o 8.00 rano 
rozpoczęły się obrady Sejmu, które 
trwały do 13.00. Finałem obrad było 
przyjęcie przez Sejm Dzieci i Młodzieży 
Uchwały w sprawie miejsca lokalnych 
bohaterów w przestrzeni publicznej 
wolnej od symboli propagujących 
systemy totalitarne. Kilka zgłoszonych 
przez nas poprawek do uchwały 
zostało przyjętych przez Sejm – co 
okazało się być dodatkowym naszym 
sukcesem.

Ciekawym doświadczeniem 
były także spotkania z Rzecznikiem 
Praw Dziecka Panem Markiem 
Michalakiem, przedstawicielami 
Instytutu Pamięci Narodowej, 
Posłami i przedstawicielami klubów 
poselskich. Zadowoleni i wzbogaceni 
w nowe, cenne doświadczenie 
wróciliśmy do domów.

Chcielibyśmy jeszcze raz bardzo 
podziękować za pomoc i wsparcie 

Elbląskiego”. Plebiscyt był prowadzony 
we wszystkich powiatach naszego 
województwa. Dodatkowo zostały 
przyznane tytuły „Super Sołtysów” 
województwa warmińsko-mazurskiego. 
Wśród nagrodzonych sołtysów brązową 
statuetkę Super Sołtysa oraz I miejsce 
w powiecie bartoszyckim otrzymał Pan 
Lech Hermanowicz – Sołtys Sołectwa 
Stega Mała. Gratulujemy i życzymy 
dalszej owocnej pracy i satysfakcji z 
pełnionej funkcji.

w realizacji projektu Pani Wójt, Pani 
Sekretarz, pracownikom Urzędu oraz 
wszystkim pozostałym osobom, które 
przyczyniły się do naszego sukcesu.

Dawid Kunicki
Szymon Nowak

DZIEŃ SOŁTYSA – OPIEKUNA I GOSPODARZA WSI

JAK ZOSTALIŚMY POSŁAMI...
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10 marca kobiety z gminy Górowo 
Iławeckie świętowały swoje święto w 
świetlicy wiejskiej w Dwórznie. Panie 
z Górowszczyzny przywitała Pani Wójt 
Bożena Olszewska - Świtaj, składając 
życzenia z okazji nie tylko święta 
Kobiet ale i dzisiejszego Dnia Sołtysa. 
Przekazała również Paniom życzenia 

“Sezon otwarty” – tym banalnym 
stwierdzeniem jeden z naszych 
Kolegów zareagował na 
zamieszczoną na facebooku 
fotorelację z tegorocznego spotkania 
“napoleońskiego” w Toprzynach. 
Tym samym oznajmił, że właśnie 
taką rolę – otwierającą każdego 
roku sezon rekonstrukcji i festynów 
poświęconych tej pięknej, burzliwej 
epoce – pełni impreza w niewielkiej 
wsi, zamieszkałej przez ludzi o 
wielkich, życzliwych sercach i 
otwartych umysłach. Bo na cóż 
zdałyby się nasze plany i pomysły 
związane z tym jedynym po polskiej 
stronie obecnej granicy fragmentem 
pola wielkiej batalii pod Pruską Iławą, 
na cóż zdałaby się ochota wszystkich 
Kolegów i Koleżanek, by tam się 
zjechać i pobyć ze sobą dwie doby 
– gdyby nie udzielona nam ufnie 
baza w postaci ogrzanego budynku 
szkoły, kuchni, sanitariatów? Bez tego 
moglibyśmy najwyżej pojawić się na 
kilka – kilkanaście godzin i szybko 
zmykać do domu. Jednak dzięki 
niepowtarzalnym Gospodarzom 
możemy zjawić się tam i odpocząć, 
bezpiecznie przenocować, ugotować 
sobie to i owo, spożyć poczęstunek 
od miejscowej społeczności, urządzić 

Doroczna Wystawa 
Wielkanocna odbyła się 15 
marca w siedzibie Gminnej 
Biblioteki i Centrum 

Kultury w Górowie Iławeckim. 
Artystki rękodzieła z terenu gminy 
prezentowały swoje prace i wyroby. 
Zapachniało Wielkanocą i wiosną. 
Swoje rękodzieło pokazały nam 
Panie z Kół Gospodyń Wiejskich w 

pokaz potyczki, 
porozmawiać z 
ludźmi… Po części 
o�cjalnej program 
wewnętrzny: ogniska, 
przemarsze, potyczki 
w lesie i na polach. 
Wszystko oczywiście 
u z g o d n i o n e 
z władzami. Z 
naszej strony 
n a j a k t y w n i e j s z y m 

Dwórznie i Piastach Wielkich, DPS 
Kamińsk, a także Panie z Bukowca, 
Sągnit, Kandyt i Woryn. Nie zabrakło 
szydełkowych koszyczków, prac w 
technice decoupage czy tradycyjnych 
wielkanocnych palem i kurczaków. 
„Cuda wianki” rękodzielniczek z 
Górowszczyzny można było zakupić 
podczas Jarmarku Wielkanocnego 
w Niedzielę Palmową w Górowie 
Iławeckim. 

DZIEŃ KOBIET W DWÓRZNIE

SEZON OTWARTY

WYSTAWA WIELKANOCNA

organizatorem jest od początku 
Marcin Nowak, mieszkaniec 
gminy Górowo Iławeckie, żołnierz 
Wileńskiego Pułku Muszkieterskiego. 
To on załatwia wszystkie niezbędne 
formalności. Jest łącznikiem między 
nami a kierownictwem szkoły w 
Toprzynach (ongiś p. Tadeuszem 
Lipowskim, obecnie p. Dorotą 
Baran). Pozornie skromna impreza 
toprzyńska potra� gromadzić 
spore grono rekonstruktorów w 
mundurach różnych armii epoki 
napoleońskiej. Przybywają goście 
z Trójmiasta, Warszawy, Torunia, 
Płocka, Kłodzka i oczywiście 
naszego regionu. Warto to docenić 
choćby dlatego, że jest to impreza 
„nie żołdowana”, składkowa. W tym 
roku zamierzaliśmy zaprezentować 
(konkretnie Grupa Historyczna 
„Guttstadt”) kilka tańców z epoki. 

Nie udało się z przyczyn technicznych 
(płytka CD nawaliła). Jednak po bitwie 
we wsi odbyło się tradycyjne spotkanie 
(zawsze pojawia się ktoś nowy, tak 
pośród Gospodarzy, jak i Gości) a niżej 
podpisany miał przyjemność przekazać 
szkolnej bibliotece egzemplarz własnej 
powieści „Śnieg, ogień i krew. Heilsberg 
1807”. I jeszcze jedno: zawsze staramy się 
pozostawić po sobie należyty porządek. 
W tym roku udało się to szczególnie, 
dzięki zaangażowaniu kilku osób, które 
dość dokładnie i fachowo pomyły 
naczynia, wysprzątały sanitariaty 
i podłogi. Śmiecie wylądowały w 
przywiezionych workach. Trzeba się 
bowiem starać, by znów usłyszeć: „Do 
zobaczenia za rok”. Ja przybędę na 
pewno. Sądzę, że inni także. Dziękujemy!

Sławomir Skowronek
Foto: Robert Dubaj, Jan Kołkowski 

od Pana Marszałka Mirona 
Sycza. Nie zabrakło 
miłych niespodzianek...

gospodynie imprezy pamiętały o Bożenach 
i Krystynach, po słodkim upominku 
otrzymali też Panowie z racji Dnia Mężczyzn. 
Imprezę umiliły pokaz tańca grupy ZLI 
-dziewcząt z Zielenicy, wspólne śpiewy przy 
akompaniamencie akordeonowym Pana 
Henryka Wojnicza oraz występ Krzysztofa 
Kowalskiego i Izabeli Głuchowskiej.
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W marcu odbyło się 
uroczyste spotkanie DKK. 
Przy smacznym torciku 
i kawie świętowałyśmy 

szóstą już rocznicę istnienia naszego 
Dyskusyjnego Klubu Książki. 
Spotkanie poświęciłyśmy książce 
Chrisa Cartera „ Nocny prześladowca”. 
Jest to kolejna część przygód 
detektywa z wydziału zabójstw. Od 
pierwszych stron książki adrenalina 
kipi a akcja nie zwalnia ani na chwilę. 
Dyskutując, zatrzymałyśmy się dłużej 
nad postacią mordercy. Okazało się, że 
autor doskonale ukazał jego portret 

W dniu 20 lutego, oddział 
przedszkolny - Krasnale 
ze Szkoły Podstawowej 
w Kandytach, skorzystały 

z zaproszenia pracownika Gminnej 
Biblioteki w Kandytach, gdzie w 
ramach akcji „Cała Polska Czyta 
Dzieciom”, mogły wysłuchać bajki 
„Królewna Śnieżka” z serii „Moja 
pierwsza czytanka” i wiersza z książki 
Bożeny Pierga „Dobre wychowanie 
wierszem” czytanych przez 
zaproszonego gościa, Wolontariuszkę 
– panią Anetę Pimpis.
Pani Aneta wzbogaciła również 

p s y c h o l o g i c z n y . 
O d n i o s ł y ś m y 
wrażenie, że 
osobiście miał do 
czynienia z takimi 
osobnikami. Przeraził 
nas wymyślny i 
sadystyczny sposób, 
w jaki giną o�ary. „ 
Nocny prześladowca” 

wiedzę dzieci na 
temat właściwego 
z a c h o w y w a n i a 
się w bibliotece, 
p r z e p r o w a d z i ł a 
również dyskusję na 
temat ich ulubionych 
książek. Przedszkolaki 
wykazały się 
ogromną wiedzą, 

wrażenie, że osobiście miał do 
czynienia z takimi osobnikami. 
Przeraził nas wymyślny i sadystyczny 
sposób, w jaki giną o�ary. „ Nocny 
prześladowca” 

wrażenie, że osobiście miał do 
czynienia z takimi osobnikami. 
Przeraził nas wymyślny i sadystyczny 
sposób, w jaki giną o�ary. „ Nocny 
prześladowca” 

DKK W KANDYTACH

DARMOWE SZKOLENIA KOMPUTEROWE W TWOJEJ MIEJSCOWOŚCI

CAŁA POLSKA CZYTA DZIECIOM

nie jest książką dla każdego. 
Krwawy, brutalny i okrutny świat 
przeraża. Poleciłybyśmy „Nocnego 
prześladowcę” tym czytelnikom, 
którzy szukają mocnych wrażeń. 

odpowiadając na zadawane przez 
panią Anetę pytania.

Spotkanie zakończyło się 
rozwiązywaniem zagadek związanych 
z tytułami bajek i wierszyków dla 
dzieci oraz losowaniem upominków.

W ub. roku w naszej gminie ruszyły 
bezpłatne szkolenia komputerowe. 
Do tej pory zrealizowano już 
szkolenia dla grup z Kamińska, 
Lipnik, Grotowa, zajęcia trwają w 
Toprzynach, Kandytach i Dwórznie

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).

Zajęcia będą prowadzone w 
miejscowościach w których zgłosi 
się co najmniej 8 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. 
Uczestnicy otrzymają certy�kat. 

Osoby zainteresowane 
zapraszamy do kontaktu tel.:  
89 761 07 88 lub 89 761 11 43. 
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21 marca tradycyjnie, jak co roku 
obchodziliśmy Pierwszy Dzień Wiosny, 
czyli pożegnanie zimy.
Z tej okazji dzieci z grupy  Krasnale 
przygotowały piękną Marzannę. 
Ten miły dzień rozpoczął się od 
wiosennego przedstawienia, które 
zaprezentowały dzieci z grupy Żabki. 
Gdy wybiła godzina 11.00 wszystkie 
przedszkolaki wraz z opiekunami 
ruszyły wbarwnym korowodzie 
przywitać Panią Wiosnę.  Po spacerze 
każda z grup miała do wykonania 
świąteczno-wiosenne plakaty. Wszyscy 
z ochotą zabrali się do pracy, a także 
uczestniczyli w wiosennym pokazie 
mody. Każdy mógłzaprezentować swój 
piękny i kolorowy strój.                  

W czwartek 8 marca 2018 r. odbył się Turniej Piłki 
Siatkowej Dziewcząt o Puchar Dyrektora Szkoły 
Podstawowej w Kandytach.
 
W tym roku do zawodów przystąpiły drużyny z: 
Lelkowa, Bezled oraz dwa składy z Kandyt. Po 
zaciętej rywalizacji najcenniejszy Puchar tra�ł do 
siatkarek z klas III gim. i VII z Kandyt.  Statuetkę 
najlepszej zawodniczki turnieju odebrała Iza 
Wiśniewska z Kandyt. 
Sędzią głównym zawodów był Pan Rafał Rogowski. 
Gratulację należą się wszystkim uczestnikom! 

Autor: Małgorzata Mucha z kl. VII

W oddziale przedszkolnym w 
Kamińsku z okazji Święta Babci 
i Dziadka odbyło się spotkanie, 
na którym dziadkowie naszych 
przedszkolaków przeczytali 

W środę 28 lutego do Kandyt zjechały drużyny piłkarskie szkół naszej gminy 
aby rozegrać ,,Wiosenny Turniej Piłki Nożnej ,, .Do rywalizacji przstąpili 
zawodnicy z Pieszkowa, Toprzyn oraz Kandyt .
Po zaciętej rywalizacji zwyciężyły Toprzyny  pokonując Kandyty i Pieszkowo. 
Oto wyniki meczów:

Kandyty  5:0 Pieszkowo
Kandyty  1:2 Toprzyny
Pieszkowo 1:4 Toprzyny

Królem strzelców został Kacper Kowalski - 7 bramek a
bramkarzem turnieju  Jakub Szcześniak obaj z Kandyt.
Nagrody w postaci pucharów i okolicznościowych dyplomów w imieniu 
Pani Dyrektor wręczył organizator turnieju.

Autor: Przemysław Bąk, foto: Grzegorz Stępniak

W dniach 16-18 luty 2018 roku zuchy 
z Gromady Tęczowe Kolibry po raz 
pierwszy w zyciu uczestniczyli w rajdzie 
zuchowym w Krainie Lodu. Podczas 
rozłąki z rodzicami budowali wioskę 
Eskimosów, poszukiwali zaginionej 
łyżwy Sida, uczestniczyli w eskimoskim 
pokazie mody i wyścigach zaprzęgów. 
Swietnie się bawili w  gronie zuchów z 
Hufca Bartoszyce.

Autor: Iza Zajączkowska

Na koniec tak udanego dnia, każdy 
przedszkolak otrzymał lizaka oraz 
dyplom.

Autor: Justyna Kinal, fot. Justyna Sadlak

DZIEŃ WIOSNY W PRZEDSZKOLU

XIII TURNIEJ PIŁKI SIATKOWEJ DZIEWCZĄT

POCZYTAJ MI BABCIU I DZIADKU

WIOSENNY TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ CHŁOPCÓW

ZUCHY W KRAINIE LODU

opowiadania związane z  ich świętem a 
także zimowe . Na koniec naszych gości 
czekała miła niespodzianka ze strony 
dzieci.
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„W dniu świętego Walentego,
Nic nie może dziać się złego,
Nikt nie może się dziś złościć,

Bo to nadszedł dzień miłości…”
 
14 lutego 5-latki hucznie obchodziły 
Dzień Świętego Walentego. W sali 
odświętnie przystrojonej w kolorowe 
serduszka i balony, przedszkolaki 
spędziły ten dzień miło i wesoło. 
Poznały tradycje związane z tym 

WALENTYNKI

SZKOŁA PODSTAW
OW

A W
 KANDYTACH

Zesłani na Sybir, na mękę, na 
śmierć!

Gdzie na minusy wskazuje rtęć!
Przewiezieni w bydlęcych 

wagonach.
Skazani na piekło, zesłani na 

Sybir.
Za Polskość!

 W dniu 15 lutego 2018 roku 
uczniowie klas szóstych spotkali się 
z mieszkanką Kandyt, panią Cecylią 
Braś, która przeżyła wywózkę na Sybir. 
W 1940 roku była 9-latką, która wraz 
z rodzicami i rodzeństwem została 
aresztowana przez sowietów i w 
bydlęcym wagonie wywieziona za 
Ural.

Uczniowie dowiedzieli się, w jak 
strasznych warunkach wyglądała 
podróż trwająca dwa miesiące: 
w zamkniętych wagonach  i przy 
permanentnym głodzie.  Poznali 

 Karnawał to czas radosnej zabawy, 
kolorowych przebrań i szalonych 
tańców.

19 stycznia 2018r przedszkolaki 
z Kamińska, 3-4 i 6 latki z naszego 
przedszkola uczestniczyły w zabawie 
karnawałowej. Tego dnia już od rana 
w przedszkolu pojawiały się kolorowe 
postacie. Dzieci przebrane były za 
bohaterów znanych bajek, w salach 
przedszkolnych można było spotkać 
wróżki, księżniczki, delikatne motylki, 
rycerzy, piratów, policjantów, Spider-
Mana, Batmana... nie sposób zliczyć 
i wymienić tych wszystkich postaci. 
Rozpoznać dzieci było bardzo trudno.  

Przedszkolaki świetnie się bawiły 
uczestnicząc wspólnie ze swoimi 
paniami w tańcach oraz licznych 
konkursach zręcznościowych, 

SPOTKANIE Z PANIĄ CECYLIĄ BRAŚ

BAL KARNAWAŁOWY 2018

także życie Sybiraków czyli obywateli 
Polski, których Rosjanie wywozili w 
czasie II wojny światowej na daleką 
Syberię i zmuszali do ciężkiej pracy. 
Pani Cecylia, jako dziecko, chodziła 
do sowieckiej szkoły i jednocześnie, 
aby nie umrzeć z głodu, musiała 
pracować.

Jedynymi marzeniami jej i 
jej bliskich oraz innych  polskich  
zesłańców było przeżyć i wrócić do 
Ojczyzny.

Pani Braś uświadomiła nam, 
słuchających jej wspomnień o 
tamtych „nieludzkich czasach na 
nieludzkiej ziemi”,  jak jeszcze 
niewiele wiemy o historii setek tysięcy 
rodzin polskich wywiezionych w głąb 
Związku Radzieckiego.

Sybirakom nigdy we właściwy 
sposób nie oddano hołdu za 
cierpienia, które przeżyli.  To część 

ruchowych, skokach w workach oraz 
tanecznych. 

Na zakończenie balu przybył 
Mikołaj, który obdarował dzieci 
prezentami. 

Zabawa była udana i dostarczyła 
wszystkim wiele miłych i 
niezapomnianych wrażeń. 

Serdecznie dziękuję Panu 
Krzysztofowi Kowalskiemu 
za przyjęcie zaproszenia oraz 
prowadzenie balu. 

Dziękuję rodzicom za pomoc w 
dekoracji sali oraz przygotowanie 
bajkowych strojów dla dzieci.

Autor: Sylwia Jakimiec,  
Fot: Justyna Sadlak

naszej historii, którą należy godnie 
uszanować.

Bardzo dziękujemy pani Cecylii 
Braś za niezwykłe spotkanie i słodycze, 
którymi poczęstowała wszystkich 
uczniów.

Dziękujemy również pani Ewie 
Kurasz, która zaprosiła panią Braś do 
szkoły i zorganizowała to niezwykłe 
wydarzenie.

Autor: Krystyna Necio

świętem, układały serca z maskotek 
i klocków, brały udział w licznych 
zabawach ruchowych przy muzyce. 
Na zakończenie dzieci wykonały 
piękne kartki walentynkowe dla 
rodziców.
Szkoda, że miło spędzony czas 
upłynął nam tak szybko i na kolejne 
Walentynki musimy czekać cały rok.

Autor: Teresa Jurgielewicz
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Pod tym hasłem w naszej szkole 
przed świętami  odbyła się 
akcja pomocy podopiecznym 
Stowarzyszenia Na Rzecz Pomocy 
Zwierzętom i Ochrony Przyrody „ Azyl 
” w Bartoszycach oraz podopiecznym  
Pani Heleny z Grotowa. Grupa 
szkolnych  wolontariuszy  z  zapałem 
koordynowała  akcję pomocy 

15 stycznia 5-latki wraz z uczniami 
kl. I-III uczestniczyły w Balu 
Karnawałowym.
Na tę okazję przygotowywały się 
już od paru tygodni szykując piękne 
i kolorowe stroje oraz ćwicząc 
recytację wierszyków i śpiewanie 
piosenek. Przed rozpoczęciem 
zabawy dzieci przedstawiły rodzicom 
inscenizację pt. „Dary Nowego 

15 grudnia 2017r. uczniowie 
gimnazjum wzięli udział w 
olimpiadzie zorganizowanej 
przez Oddział Rejonowy PCK w 
Bartoszycach.
Naszą szkołę reprezentowali laureaci 
szkolnego konkursu - Anna Winiarska 
z kl. IIa i Dawid     Staruch   z kl. IIIa.
Uczestnicy mieli do rozwiązania test 
składający się z 30 pytań. Musieli 

12 stycznia 2018, w sali widowiskowej 
Miejskiego Ośrodka Kultury w 
Korszach, odbył się VII Wojewódzki 
Przegląd Kolęd, Pastorałek i Piosenek 
Świątecznych . Nasze przedszkole 
reprezentowały: Maja Gołek i Maja 
Odyniec. Konkurencja była duża. 
Wystąpili soliści m.in. z: Bartoszyc, 

Zuchy z Gromady Tęczowe Kolibry 
uczestniczyły 6 stycznia 2018 roku w
Orszaku Trzech Króli w Bartoszycach.
Orszak podążał ulicami Bartoszyc do
stajenki gdzie królowie oddali 
pokłon Dzieciątku. Zuchy przebrane 
w peleryny  i z koronami na głowie 

ZWIERZĘTA TEŻ MAJĄ ŚWIĘTA!!

DARY NOWEGO ROKU

NASI UCZNIOWIE W OLIMPIADZIE PROMOCJI ZDROWEGO STYLU ŻYCIA

WOJEWÓDZKI PRZEGLĄD KOLĘD - KORSZE 2018

ORSZAK TRZECH KRÓLI W BARTOSZYCACH

zwierzętom.
Dwukrotna zbiórka karmy, słomy , koców  
oraz innych rzeczy pomoże kotom i psom 
przetrwać chłodne dni. Społeczność  
szkolna   aktywnie zaangażowała się w tę 
akcję ,wykazując empatię  i życzliwość.     
SERDECZNE   PODZIĘKOWANIA   ZA „ DAR 
SERCA ” DLA WSZYSTKICH DARCZYŃCÓW 
- RODZICÓW  I   UCZNIÓW.
Organizatorka akcji:  Mirela Pawłowska - 
Boroń. Podziękowania dla społeczności 

Roku”. Mali aktorzy wcielając się w 
odgrywane role poszerzyli swoją wiedzą 
na temat charakterystycznych zjawisk 
zmieniających się czterech pór roku oraz 
złożyli swoim najbliższym piękne życzenia 
noworoczne.
Wspólna zabawa przyniosła dzieciom 
wiele radości i sprawiła, że wspomnienia 
po balu pozostaną w ich  pamięci na 
długo.. 
Serdecznie dziękuję rodzicom za 
przygotowanie dzieciom przepięknych 

wykazać się wiedzą z zakresu 
pierwszej pomocy,  promocji 
zdrowego stylu życia  oraz 
ekologii.
Udział w olimpiadzie wzbogacił 
naszą wiedzę i dostarczył wiele 
emocji.

Autor: Mirela Pawłowska - Boroń

Biskupca, Bisztynka, Kętrzyna, Lidzbarka 
Warmińskiego, Korsz.  Dziewczynki  
godnie reprezentowały naszą szkołę i 
wykazały się ogromną odwagą,  zwłaszcza 
że wystąpiły po raz pierwszy przed tak 
liczną publicznością. Maja Gołek zdobyła 
wyróżnienia. Serdecznie gratuluję i życzę 
dalszych sukcesów wokalnych.

dzielnie podążali przed 
Orszakiem
śpiewając kolędy.Główną 
atrakcją orszaku były 
zwierzęta:
wielbłądy, konie i osiołki.

Autor: I.Zajączkowska

szkolnej  ukazały  się także na  
facebooku stowarzyszenia.

strojów na nasze  przedstawienie.
Autor: Teresa Jurgielewicz
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9 lutego 2018r. wybraliśmy się całą 
szkołą do Olsztyna, aby obejrzeć  
�lm „Cudowny chłopak”. Wyjazd ten 
zaplanowała pani M. Karpowicz już 
przed feriami więc po powrocie do 
szkoły z niecierpliwością czekaliśmy 
na piątek. Byliśmy ciekawi tego �lmu, 
o którym ostatnio wiele się mówi 
i który zyskał dużo przychylnych 
recenzji.  Powstał  on na podstawie 
książki pod tym samym tytułem 
autorstwa  R. J. Palacio i był  
szczególnie polecany jako materiał 
do pracy wychowawczej na zajęciach 
lekcyjnych.
Ponieważ jest  to �lm należący 

W grudniu 2017 roku dziewięć 
osób z klas II - VII  wzięło udział 
w ogólnopolskim konkursie 
ortogra�cznym  DYKTANDO /nie tylko 
/ DLA MISTRZÓW, zorganizowanym 
przez Instytut Rozwoju Oświaty w 
Warszawie.
Uczniowie mieli do wykonania  
następujące zadania :
•	 dyktando / należało wybrać jedną 

z dwóch zaproponowanych liter 
•	 zasady i ćwiczenia ortogra�czne 

10 pytań testowych z 4 
odpowiedziami, z których co 
najmniej jedna była prawdziwa/

OTO  WYNIKI :
Poziom 1 / klasy I - III /   -  liczba 
uczestników 1487

W styczniu 2018r. chętni uczniowie 
z klas IV- VII brali udział w  konkursie 
plastycznym  „Jak Wojtek został.... 
ratownikiem medycznym”. Konkurs, 
jak poinformował organizator 
spotkał się z bardzo wielkim 
zainteresowaniem wśród dzieci 
szkół podstawowych powiatu 
bartoszyckiego .Wpłynęło około 
pięćset przepięknych prac 
wykonanych zarówno przez  
najmłodszych uczniów klas I-III, jak i 
tych starszych klas IV-VII.
Organizator konkursu powołał 
komisję w składzie:
Wojciech Stefaniak- koordynator 
Szpitalnego Oddziału Ratunkowego
Joanna Chroboczek- piel. oddział. 
Szpitalnego Oddziału Ratunkowego

„CUDOWNY   CHŁOPAK”

DYKTANDO / nie tylko / DLA MISTRZÓW

„JAK WOJTEK ZOSTAŁ..... RATOWNIKIEM MEDYCZNYM”

do cyklu kina tematycznego, przed 
projekcją uczniowie wysłuchali krótkiej 
pogadanki  tytułem wstępu do �lmu. Była 
mowa o tolerancji, dyskryminacji oraz o 
zachowaniach raniących uczucia własne i 
innych osób w szkole.  A potem… potem 
był �lm  - ciepły, wzruszający, czasami 
zabawny, ale przede wszystkim mądry, 
zmuszający do re�eksji.
Główny bohater- Auggie- to chłopiec, który 
po raz pierwszy przekracza progi szkoły .                    
Ze względu na swoją zdeformowaną 
twarz uczył się do tej pory w domu. Jak 
przyjmie go klasa? Czy ma szansę na 
znalezienie prawdziwej przyjaźni? Jaką 
drogę musi pokonać główny bohater, 
aby poczuć się „normalnym” i czy mu się 
to uda? Odpowiedzi możemy uzyskać 

•	 Wojciech  Bińkowski  -  miejsce 5 , 
dyplom laureata, nagroda książkowa

•	 Magdalena  Grygorowicz - miejsce 9 , 
dyplom wyróżnienia,

•	 Marcel  Łomecki , miejsce 24 , dyplom 
uznania

Poziom 2 / klasy IV - VI /  - liczba 
uczestników 2230
•	 Mateusz  Lipkiewicz  -  miejsce 8, 

dyplom wyróżnienia,
•	 Hanna  Bińkowska  - miejsce 22, 

dyplom uznania,
•	 Patrycja  Kołakowska  - miejsce  25, 

dyplom uznania
Poziom 3, klasy VII i  gimnazjum   -    
liczba uczestników 1153
•	 Wiktoria  Marczenko  - miejsce 8, 

Łukasz Rozbicki- ratownik koordynujący
Przemysław Gruba- ratownik medyczn
która przyznała :
Natalii Rydzewskiej ze Szkoły Filialnej im. 
Ireny Kwinto w Pieszkowie - wyróżnienie.
Uroczyste wręczenie nagród nastąpi 
09.05.2018 w ramach otwarcia    
XVI Mistrzostw Warmii i Mazur 
w Ratownictwie Medycznym w 
Bartoszycach. 

M. Borodzicz

jedynie wtedy, kiedy obejrzymy ten 
piękny �lm . Dodatkowym atutem 
�lmu  są aktorzy- Julia Roberts i 
Owen Wilson, którzy grają rodziców 
Auggieg.  Super �lm! Polecamy!
Po �lmowych emocjach z wielkim 
apetytem mogliśmy spożyć 
zakupione wcześniej w KFC drugie 
śniadanie. Smakowało wyśmienicie !

E. Żarska

dyplom wyróżnienia,
•	 Weronika  Wąsewicz  -  miejsce 

23, dyplom uznania,
•	 Paulina  Wojtanowska  - miejsce 

30 , dyplom uznania.
Wszystkim uczestnikom serdecznie 
gratuluję osiągniętych wyników i 
życzę dalszych sukcesów. Wielkie 
brawa!!!!

H. Stankiewicz

19 stycznia 2018 roku odbyła się w 
naszej szkole wyjątkowa uroczystość 
z okazji Dnia Babci i Dziadka, na którą 
zostali zaproszeni babcie i dziadkowie 
uczniów klas 0-VII. 
Część artystyczna zakończyła się 
odegraniem i odśpiewaniem 100 lat 
oraz wręczeniem laurek i drobnych 
upominków wykonanych przez 
wnuczęta. 

DZIEŃ BABCI I DZIADKA
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Uczniowie klasy III w marcu 
realizowali projekt „Powietrze”. 
Przeprowadzili szereg doświadczeń 
badających własności powietrza, jak 
również sprawdzali jego czystość. 
Okazało się, że chociaż mieszkamy 
daleko od dużych miast w których 
panuje smog, nie uchroniliśmy 
się od zanieczyszczeń powietrza. 
Przeprowadzone doświadczenia 

Tegoroczne obchody DBI odbywały 
się pod hasłem „ TWORZYMY 
KULTURĘ SZACUNKU w SIECI”.
Podczas lekcji informatyki 
omówiliśmy zasady kulturalnego 
zachowania  w sieci. Została 
przygotowana gazetka związana 
z bezpieczeństwem w Internecie  
a  uczniowie klas IV –VII obejrzeli 
prezentację  BEZPIECZNY  INTERNET 
– info dla rodziców  oraz dzieci.

W poniedziałek 12 lutego 2018 r. 
odbyło się ogólne zebranie rodziców. 
Spotkanie rozpoczął występ uczniów 
klasy III pod opieką wychowawczyni 
pani Marii Dudyk-Baran. Następnie 
kierownik pani Dorota Baran 

W Miłakowie, 9 marca 2018 r.,  
odbył się �nał Archidiecezjalnego 
Konkursu Wiedzy Biblijnej im. 
Sługi Bożego kard. Augusta 
Hlonda organizowanego przez 
Akcję Katolicką.                Była to 5. 
edycja konkursu odbywającego 

POWIETRZE NASZ NIEWIDZIALNY PRZYJACIEL

DZIEŃ   BEZPIECZNEGO  INTERNETU

PODSUMOWANIE PRACY W I PÓŁROCZU 

V edycja KONKURSU  BIBLIJNEGO

pokazały, że niestety w naszych 
miejscowościach powietrze również jest 
zanieczyszczone. 
Jak wiadomo bez powietrza życie na  
Ziemi nie byłoby możliwe. Dlatego też 
dbajmy o czystość powietrza!!!
Realizowany projekt cieszył się dużym 
zainteresowaniem. 
Na zakończenie uczniowie puszczali 
własnoręcznie wykonane latawce i 

W ramach obchodów  na terenie naszej 
szkoły zaplanowane jest spotkanie                   
z policjantem na temat bezpieczeństwa w 

podsumowała pracę szkoły w pierwszym 
semestrze. Rodzice najlepszych uczniów 
Darii Lewandowskiej i Jakuba Wilgi z 
klasy II, Julii Zawitkowskiej, Wojtka 
Stasewicza, Szymona Łuczkowskiego, 
Zuzanny Figzał, Marcina Piotrowskiego, 

się na terenie archidiecezji warmińskiej, 
skierowanego do uczniów szkół 
podstawowych i gimnazjalnych.
Tegorocznym tematem była Księga 
Wyjścia. Głównym celem jest ukazanie 
Pisma Świętego jako źródła wiary i 
zachęta do jego indywidualnej lektury. 
We wszystkich etapach konkursu udział 
wzięło ponad 800 uczniów z 39 szkół 

samoloty, radości było co nie miara.  

Red. M. Kinal

sieci oraz konkursy:
- Konkurs na projekt gra�czny 
(plakat) zawierający hasło 
„Tworzymy kulturę szacunku w sieci” 
i promujący bezpieczne zachowania 
w Internecie/ dla klas IV – VII/.
-Konkurs na przygotowanie i 
zaprezentowanie prezentacji 
multimedialnej             o tematyce 
związanej z hasłem tegorocznej 
edycji i bezpieczeństwem w sieci. / 
dla klas VI – VII. 

M. Karpowicz

Darii Narkiewicz i Maji Skrzypa z 
klasy III, Aleksandry Bogdanowicz 
i Piotra Hnatiuk z klasy IV, Mileny 
Karpowicz i Norberta Lalko z klasy 
V oraz Anny Antonik i Oskara 
Piędziak z klasy VII otrzymali listy 
gratulacyjne. Po zebraniu rodzice 
spotkali się z wychowawcami.

T. Lipowski

archidiecezji warmińskiej. Do 
�nału dotarło 113. Wszyscy musieli 
zmierzyć się z testem, co nie było 
łatwym zadaniem.
  W w/w konkursie brały udział nasze 
trzy dziewczyny.
 Oto ich wyniki :
1. Weronika Wąsewicz - laureatka 
/ będzie reprezentować szkołę na 
ogólnopolskim �nale            w Rumi, 
12 maja b.r. / 
2.Paulina Wojtanowska  - wyróżnienie
3.Hanna Bińkowska - udział
Gratulujemy tak pięknego sukcesu!!!

Maria Borodzicz

Miło nam ogłosić, że Paulina Wojtanowska z 
naszej szkoły drugi raz z rzędu została laureatką 
Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z 
Historii, który jest  organizowany  przez Kuratorium 
Oświaty w Olsztynie . Pierwszy raz  tytuł laureata 
uzyskała będąc w klasie szóstej, obecnie  w 
siódmej,  powtórzyła swój sukces. Paulina jest 
uczennicą niezwykle pracowitą. Bierze udział w 
różnych konkursach, ale to historia jest jej „oczkiem 
w głowie”, jej pasją. Swoją wiedzą historyczną 
mogłaby zadziwić  niejednego z nas. 

E. Żarska

DZIEWCZYNA NA MEDAL!!!
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Na szkolnym korytarzu od samego 
rana rozbrzmiewały najpiękniejsze 
polskie utwory o tematyce wiosennej 
M. Grechuty, Wolnej Grupy Bukowina, 
Skaldów.
Z okazji kalendarzowego pierwszego 
dnia wiosny odbył się konkurs 
przyrodniczy przygotowany 
przez pana Jerzego Piątka. Odbył 
się on w dwóch kategoriach, 
klas młodszych i tu udział wzięli 
następujący uczniowie: Małgorzata 
Symonowicz, Jakub Wilga, Marek 
Zawitkowski, Hubert Nowacki, Daria 
Lewandowska z klasy II i Julia Wynar, 
Tomasz Dowejko, Jakub Stasewicz, 
Fabian Dereń, Szymon Jadacki z 
klasy III, oraz klas starszych, które 
reprezentowali: Ola Bogdanowicz, 

W turnieju piłkarskim szkół 
gminnych, który odbył się 28 lutego 
2018 r. w Kandytach udział wzięły 
cztery drużyny. Chłopcy z Toprzyn nie 
przegrali żadnego meczu i z turnieju 
wrócili z Tytułem Mistrzowskim. 
Graliśmy systemem każdy z każdym, 
a mecze były zacięte i wyrównane. 
Dobra technika i zespołowa gra 

18 marca 2018 roku w Zespole Szkół 
z Ukraińskim Językiem Nauczania  
w Górowie Iławieckim odbył się 
koncert poświęcony pamięci 
Wieszcza Narodu Ukraińskiego 
Tarasa Szewczenki. Wzięli w nim 
udział uczniowie klasy V-VI szkoły 
w Kandytach przygotowani przez 
p. Nadiję Ortyńską i z klasy V, VI i VII 

W dniu 18 stycznia 2018 r. 
trzecioklasiści wybrali się na 
wycieczkę do Ochotniczej Straży 
Pożarnej. Po przybyciu na miejsce, 
dzieci serdecznie przywitali 
Strażacy, którzy chętnie oprowadzili 
ich po remizie i zapoznali ze 
swoją pracą. Dużo radości 
sprawił dzieciom pokaz narzędzi 
i urządzeń wykorzystywanych 
w pracy strażaków. Jednak 
największą atrakcją była możliwość 
przymierzenia prawdziwego 

WIOSNA, ACH TO TY…

ZWYCIĘSKI TURNIEJ

KONCERT POŚWIĘCONY PAMIĘCI WIESZCZA NARODU UKRAIŃSKIEGO TARASA 

WIZYTA W OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ

Szymon Romanowski, Krzysztof Wilga, 
Maciej Jadacki z klasy IV, Radek Prokop, 
Norbert Lalko, Daniel Wynar, Emilia 
Stępniak z klasy V i Joanna Mech, Maja 
Ciszkowska, Paulina Głowinka, Kacper 
Zacharewicz z klasy VI.
W klasach młodszych zwyciężczynią 
została Małgorzata Symonowicz z klasy II, 
natomiast II miejsce zajął Tomasz Dowejko, 
a III miejsce uzyskał Jakub Stasewicz obaj 
z klasy III. W klasach starszych najlepszy 

naszych piłkarzy zaowocowała sukcesem.
Skład zwycięskiej drużyny: Adam Antonik 
– kapitan, Dawid Nejfert – bramkarz, 
Bartek Chojnacki, Kacper Komarowski, 
Łukasz Rybacki, Szymon Bogdanowicz, 
Kacper Zacharewicz
Wyniki meczów: Toprzyny-Pieszkowo 
3:1, Toprzyny-Kandyty II  2:0, Toprzyny-
Kandyty I 2:1.

Jerzy Piątek

szkoły w Toprzynach 
przygotowani przez 
p. Danutę Kiszenia-
Hnatiuk. 

hełmu . Dzieciaki zwiedziły również 
pomieszczenie, w których odbierane są 
zgłoszenia o pożarach lub wypadkach. 
Dzięki wizycie dzieci dowiedziały się, na 
czym polega praca strażaka, jak zachować 
się w czasie pożaru oraz jakim sprzętem w 
swojej pracy posługują się strażacy.
Na zakończenie wizyty, dzieci 
podziękowały i podarowały upominek – 
,,mały drewniany aniołek’’, który ma strzec 
naszych strażaków .Był również słodki 
akcent .Wracając do szkoły, opowiadały z 
zachwytem swoje „strażackie przeżycia”. 

okazał się Norbert Lalko z klasy V, II 
miejsce wywalczył Radek Prokop, 
także z klasy V, a III miejsce Maja 
Ciszkowska z klasy VI.
Uczniowie nagrodzeni zostali 
książkami o tematyce przyrodniczej 
oraz pamiątkowymi kubkami i 
długopisami. Konkurs uświetniły 
występy uczniów klasy III oraz 
uczennic uczęszczających na kółko 
gitarowe. Klasa „0” przygotowała 
Marzannę, z którą przedszkolaki 
oraz klasy młodsze w kolorowym 
korowodzie przeparadowały przez 
Toprzyny obwieszczając wszystkim 
mieszkańcom, że nadeszła wiosna.
Miłym elementem kończącym 
obchody pierwszego dnia wiosny 
było ognisko z gorącą kiełbasą.

A.Lipowska

Mamy nadzieję, że w przyszłym 
roku szkolnym, odwiedzimy naszych 
toprzyńskich strażaków jeszcze raz! 
Dziękujemy panu Zenkowi ,Piotrowi 
,Robertowi oraz pani Ewelinie .

Maria Dudyk-Baran
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24.02.2018  r. w Górowie Iławieckim 
w Zespole Szkól z Ukraińskim 
Językiem Nauczania odbył się �nał 
Archidiecezjalnego Konkursu Wiedzy 
Biblijnej Nowego Testamentu: 
Ewangelia wg. Świętego Marka.
Ze szkoły w Kandytach do udziału 
w �nale zakwali�kowało się troje 
uczniów: Janek Kulpaka (kl.VI), 
Piotrek Przytuła (kl.VI) i Jakub 

8 grudnia w Górowie Iławieckim w 
ZSzUJN odbył się XXIII Powiatowy 
Konkurs Poezji Ukraińskiej. Główną 
nagrodę Gram Pri  zdobyła uczennica 
klasy IV Gałan Kinga, a tytuł Laureata 
w grupie kl. V-VII – Jan Kulpaka. 
Uczniów przygotowała p. Nadija 
Ortyńska.

ARCHIDIECEZJALNY KONKURS BIBLIJNY

XIV WOJEWÓDZKI PRZEGLĄD UKRAIŃSKIEJ POEZJI ŚPIEWANEJ

Hamada ( kl. III gimn.).
Ogólnie do testu  przystąpiło 61 
uczniów z: Warszawy, Przemyśla, 
Giżycka, Bań Mazurskich, Olsztyna, 
Budr, Węgorzewa, Górowa 
Iławieckiego, Kandyt, Elbląga, 
Godkowa, Cyganka, Morąga. Janek 
Kulpaka dostał się do punktowanej 
pierwszej dziesiątki uczestników. 
Gratulujemy. Uczniów przygotowała katechetka p. 

Nadija Ortyńska

NA PRZEKÓR STAROŚCI I SAMOTNOSCI

NA PRZEKÓR STAROŚCI I 
SAMOTNOSCI - takie motto 
towarzyszy seniorom 
uczęszczającym na zajęcia 

do Dziennego Domu „Senior +” w 
Kamińsku. Placówka oferuje swoim 
bene�cjentom szeroką ofertę 
kulturlno – edukacyjną. Seniorów 
bardzo często odwiedzają grupy 
teatralne prezentujące swój 
dorobek artystyczny oraz dzieci 
i młodzież, które wspólnie z 
seniorami biorą udział w zajęciach.                        
W każdym miesiącu organizowane 
są wyjazdy do kina, na termy 
Warmińskie lub wycieczki.
W Dziennym Domu „Senior 
+” prowadzone są zajęcia 
rękodzielnicze, podczas których 

wykonywane są przeróżne ozdoby 
i rzeczy codziennego użytku. 
Dzięki środkom pozyskanym z 
Ministerstwa Rodziny, Pracy i 
Polityki Społecznej z Programu 
Wieloletniego „Senior +” na 
lata 2015 – 2020 Edycja 2017 
wyposażono w specjalistyczny 
sprzęt salę rehabilitacyjną. Seniorzy 
mogą zatem poprawić swoją 
sprawność �zyczną oraz łagodzić 
skutki niedowładów kończyn 
spowodowanych udarem mózgu, 
czy wylewem. 
W Dziennym Domu prowadzone 
są zajęcia komputerowe, podczas 
których można nauczyć się obsługi 
komputera, tabletu, oraz innych 
urządzeń multimedialnych.

Aby przybliżyć mieszkańcom 
gminy Górowo Iławeckie ofertę 
proponowaną przez Dzienny Dom 
„Senior +” w Kamińsku w kwietniu 
2018r. organizowane będą dni 
otwarte, podczas których osoby 
chętne będą miały zapewniony 
dojazd do Kamińska aby wziąć 
udział w zajęciach prowadzonych w 
Dziennym Domu.
Więcej informacji można uzyskać 
pod numerem tel. 89 76 22 017

MARIA DUCHNIK
ZAGRAJMY W ZIELONE... 

Wśród łąk roześmianych słońcem pobiegnij za skocznym zającem 
zagadaj do płaczącej wierzby niech nie smuci się już więcej
Rozchmurzę dziś niebo dla Ciebie... 
Chwyć mnie za rękę ... Zaśpiewam dla Ciebie piosenkę. 
Tę o wiośnie o tekście tak prostym, przy klekocie boćków radosnym
Wystukają nam rytmy zielone, trochę czernią i bielą upstrzone
A czerwonym kolorem podeślą to jak Cię kocham ... wiosną

DARIUSZ DOPIERAŁA
PRZETRWAŁEM ZIMĘ
Czasem 
ptaki, obrazy 
i dźwięki natury 
przemawiają.
Bardziej,
niż 
nagłówki gazet 
i puste słowa 
przyjaciół. 
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KALENDARZ IMPREZ 2018 r. „DLA NIEPODLEGŁEJ”
Nazwa imprezy Data Miejscowość Organizator Opis

Konkurs  „PIÓREM O NIEPOD-
LEGŁEJ”

kwiecień - 
czerwiec
2018 r.

Gmina Górowo  
Iławeckie

GB ICK Gminny Konkurs Literacki  na małą formę literacką : 
wiersze lub opowiadanie,  na temat MOJA OJCZYZNA 
- historia,  ludzie i miejsca. Konkurs w 2 kategoriach 
wiekowych
- dla młodzieży oraz dorosłych.

Uroczystości poswiecone pa-
mięci o�ar zbrodni katyńskiej

kwiecień 
2018 r.

Kandyty Szkoła Podstawowa 
w Kandytach 

Uroczystosci poswiecone  pamieci o�ar zbrodni w 
Katyniu, uhonorowanie kpt. Stefana Zycha

Konkurs Plastyczny „100 LAT 
POLSKI NIEPODLEGŁEJ”

kwiecień 
2018 r.

Gmina Górowo  
Iławeckie

Szkoły podstawowe 
w Gminie Górowo 
Iławeckie, świetlice 
gminne

Konkurs na pracę plastyczną „100 lat Polski Niepodle-
głej” nagrodzona praca zostanie wykonana jako murale, 
na ścianie OSP oraz Świetlicy wiejskiej w Kamińsku, 
odsłonięte zostanie podczas obchodów urpczystości  
1 września 2018 r.

Obchody rocznicy uchwale-
nia Konstytucji  3 - go Maja

1 maja 2018 r.

„RODZINA, DOM, OJCZYZNA” 
DNI RODZINY

Bieg dla NIEPODLEGŁEJ

Turniej o miecz Herkusa 
Monte Kropla  
Krwi dla Niepodległej

BOCIANIE LATO W ŻYWKO-
WIE

11 maja - 17 czerwca 
2018 r.

maj 2018 r.

czerwiec 2018 r.

17  czerwca 2018 r.

Kandyty

Kamińsk

Żywkowo

SP  Kandyty

Gminna Biblioteka i
Centrum Kultury

Gmina Górowo 
Iałweckie

Cykl imprez poświeconych rodzinie w ramach DNI 
RODZINY organizowane są konkursy, turnieje sportowe 
występy artystyczne:

„Bieg dla Niepodległej” - bieg mieszkańców gminy po 
ścieżkach Górowszczyzny

„Turniej o miecz Herkusa Monte” - turniej rycerski 
połączony z  akcją „Kropla Krwi dla Niepodległej”,  oraz 
pokazami pierwszej pomocy. 

Doroczny festyn rozpoczynający sezon turystyczny w 
gminie Góro Iławeckim. Podczas Festynu rozsrzygnięte 
zostaną liczne konkursy organizowane w ramach Dni 
Rodziny, wręczone zostaną nagrody, zorganizowana 
zostanie wystawa prac Konkursu Plastycznego „100 lat 
Polski Niepodległej”

Czytamy Literaturę  
Patriotyczną

czerwiec 2018 r. Kandyty,  
Pieszkowo

Gminna Biblioteka i 
Centrum Kultury
Biblioteka Szkolna

Akcja biblioteki szklnej oraz Gminnej Biblioteki Pu-
blicznej, - spotkania biblioteczne „Czytamy literaturę 
patriotyczną” oraz „czytamy poezję patriotyczna”

RAJD  ROWEROWY lipiec 2018 r. Ścieżki rowero-
we gminy

GB i CK

Obchody rocznicy wybuchu  
I Wojny Światowej

1 września 2018 r. Kamińsk GB i CK. Gmina Góro-
wo Iławeckie
XX Brygada Zme-
chanizowana w 
Bartoszycach

Uroczystosi upamietniające wybuch II Wojny Światowej, 
- apel  przy Obelisku Pamięci O�ar Obozu Jenieckiego 
w Kamińsku
- odsłonięcie murale „100 lat Polski Niepodległej” 
na budyynku OSP w Kamińsku

Dożynki Gminno - para�alne 2 września 2018 r. Wkrótce GB i CK
Gmina Górowo 
Iławeckie
Para�e

Doroczna impreza - tzw święto plonów podczas uroczy-
stosci dożynkowych, oprócz tradycyjnych konkursów i 
akcji podsumowany zostanie konkurs literacki Piórem o 
Niepodległej”

KARTKA DLA NIEPODLEGŁEJ wrzesień - październik
2018 r.

Kandyty
Toprzyny
Pieszkowo

Szkoły Podstawowe 
w Gminie Górowo 
Iławeckie,
świetlice gminne

Konkurs plastyczny na „KARTKĘ DLA NIEPODEGŁEJ  
skierowany do uczniów z terenu gminy Górowo Iławec-
kie

Ogólnoszkolny konkurs 
recytatorski

październik 
2018 r.

Kandyty
Toprzyny
Pieszkowo

Szkoły podstawowe 
w Gminie Górowo 
Iławeckie

Konkurs recytatorski skierowany do uczniów szkół w 
gminie Górowo Iławeckie

Szkolny przeglad PIOSENKI 
PATRIOTYCZNEJ

wrzesień - październik
2018 r.

Kandyty Szkoły podstawowe 
w Gminie Górowo 
Iławeckie

Konkurs piosenki patriotycznej zorganizowany w szko-
łach gminnych, laureaci konkursu uświetnią uroczyste 
gale. 

Konkurs wiedzy  
o J. Piłsudskim

październik 
2018 r.

Kandyty Szkoły podstawowe 
w Gminie Górowo 
Iławeckie

Uroczystosci z okazji 
 100 lecia rocznicy odzy-
skania niepodległosci przez 
Polskę

11.11.2018 Kandyty Szkoły podstawowe 
GB i CK, Gmina Góro-
wo Iławeckie,
para�e

uroczystosci 11go listopada upamietniajace odzyskanie 
przez Polskę niepodległosci,msza za ojczyznę, gala 
-występy laureatów konkursów recytatorskiego oraz 
piosenki patriotycznej, prezentacja , wystawa prac kon-
kursowych „100 LAT POLSKI NIEPODLEGŁEJ oraz KARTKI 
DLA NIEPODLEGŁEJ,

DARIUSZ DOPIERAŁA
PRZETRWAŁEM ZIMĘ
Czasem 
ptaki, obrazy 
i dźwięki natury 
przemawiają.
Bardziej,
niż 
nagłówki gazet 
i puste słowa 
przyjaciół. 
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I Gminny  Konkurs Literacki
„Piórem  dla Niepodległej”,

zorganizowany w ramach obchodów rocznicy;
„100 lat odzyskania przez Polskę niepodległości”

GMINNA BIBLIOTEKA I CENTRUM KULTURY
z siedzibą w GÓROWIE IŁAWECKIM

serdecznie zaprasza do udziału w konkursie literackim.
Konkurs skierowany jest do młodzieży (kl. VI-VII, gimnazjum, szkoły ponad gimnazjalne) oraz dorosłych z terenu gminy 

Górowo Iławeckie.  
Zapraszamy amatorów małych form literackich (wierszy, opowiadań) 

do nadsyłania prac  na temat MOJA OJCZYZNA – HISTORIA, LUDZIE I MIEJSCA. 
Prace konkursowe składać można w siedzibie GB i CK (adres Gminy Górowo Iławeckie, ul. Kościuszki 17; 11-220 Górowo 

Iławeckie), do dnia 30 maja 2018 r.
Celem konkursu jest:

•	 uczczenie 100-lecia odzyskania niepodległości,
•	 upamiętnienie i uczczenie wydarzeń oraz osób związanych z odzyskaniem i utrwaleniem niepodległości przez Polskę,

•	 kształtowanie poczucia własnej tożsamości narodowej oraz postawy patriotycznej,
•	 promowanie, rozpowszechnianie i wzmacnianie wśród mieszkańców Górowszczyzny wizerunku Polski,

•	 rozwijanie kreatywności, fantazji i wyobraźni w odniesieniu do historii Polski w przestrzeni czasowej od 1918 do 2018 
roku oraz uzdolnień literackich,

•	 oddanie hołdu bohaterom oraz wzbudzenie szacunku do lokalnych bohaterów i wydarzeń historycznych,
•	 zachęcenie mieszkańców  do czynnego zainteresowania się tematyką patriotyczno – niepodległościową

Szczegółowy regulamin konkursu na stronie gminnej oraz fb

TERESA SUDUŁ 
WIELKOPOSTNE ROZWAŻANIA WSPÓŁCZESNEGO CZŁOWIEKA
Co by się wtedy stało…
Gdyby Chrystus odtrącił Magdalenę.
„Winna…
Umrzeć powinna…”
Powiedział- gdy Go zapytano.
Co by było?
Pewnie by ją ukamienowano…

I gdyby nie chciał dostrzec celnika
gramolącego się na krzak sykomory…
Celnik pewnie by zszedł, niezmieniony…
i znowu wrócił do swojej pracy
Do celnej komory….

I gdyby Chrystus
trędowatego
jak inni odpędził od siebie…
Nie pomógł paralitykowi, który był w potrzebie

Łotra pogardliwie wyzwał….”a wiś sobie łotrze”!
Na Piotra więcej nie spojrzał-powiedział mu:
„jesteś zdrajcą Piotrze…
zawiodłem się bardzo na tobie w bolesnej opresji”
a potem
Chrystus
zabrał krzyż i nie dał się ukrzyżować…
„radzcie sobie sami
nie chcę mieć do czynienia z wami
niewdzięcznikami…..
zdrajcami…”

Lecz tak się nie stało…
On wszystkim wybaczył…
Jego Życie i przykład to dla nas busola
Jak życie przeżyć z godnością…twoja wolna wola….

Mimo to człowiek
Wciąż pyszny, zawzięty
Liczy cudze grzechy-nie martwi się swymi!
Klęka najczęściej wtedy kiedy wielka trwoga…
Zapomina, że Bóg jest od sądzenia…
Nie stawiaj się człowieku w miejsce Pana Boga!

MARIA DUCHNIK
POWRÓT DO DOMU
Zatrzepotały białe skrzydła podkreślone czarnym konturem
Czas wrócić do domu - wyszeptały wiatry w przestworzach
Opuścił więc ciepłe krainy I wyruszył w drogę 
By w Żywkowskie progi powrócić znów z wiosną 
Nad te łąki zielone z radością przyzwany 
Tęsknotą do gniazda, w rodzinne swe strony 
Tu swym klekotem rozpocznie na nowo 
Tu będzie witał każdy poranek 
Tu przyjdą na świat z latem jego młode 
Na Górowszczyźnie najzieleńsze są pola 
I łąki najzieleńsze i lasy zacienione. 
Tu latać nauczą się skrzydła te białe 
i sił nabiorą na powrotną drogę. 
Lecz teraz powrócił do domu, do siebie 
Tu zacznie jutro …
Na Żywkowskim niebie.


