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Zdrowych, radosnych
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oraz szczęśliwego Nowego Roku
życzą Wójt i Rada Gminy
Górowo Iławeckie
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Szalenie atrakcyjna oferta
„W owym czasie wyszło
rozporządzenie Cezara Augusta,
żeby przeprowadzić spis ludności
na całym świecie…”
Nie przypadkowo św. Łukasz
zaczyna opis Bożego Narodzenia
od Augusta i jego spisu ludności.
Cezar August uchodził bowiem za
tego, który dał światu pokój. Od
niego zaczyna się tak zwany okres
Pax Romana, czyli pokoju na sposób
Rzymski. Rzym był zadowolony z
tego obrotu sprawy i chyba tylko
Rzym. Wszyscy podlegali Rzymowi
a Rzym wszystko kontrolował,
rzeczywiście ustały wojny na świecie
a ludzie byli podporządkowani
Wiecznemu Miastu. Spis ludności,
jaki zarządził August, miał służyć
jednemu celowi – wszyscy spisani
mieli cicho i grzecznie płacić
podatki okupantowi. I nastał pokój
na świecie, na sposób Rzymski.
Św. Łukasz kończy perykopę
Ewangelii o Bożym Narodzeniu
opisem
aniołów
mówiących
pasterzom i światu Chwała Bogu
na wysokościach, a na ziemi pokój
ludziom, w których ma upodobanie.
Czyli dalej mówi o pokoju, tylko
o tym prawdziwym pokoju, który
przynosi Nowonarodzony Jezus,
Niemowlę z Betlejem leżące w
żłobie. Ten pokój jest zupełnie
inny niż cezara Augusta, nie
jest zbudowany na strachu i
bezwzględnej władzy, wychodzi
bowiem z serca Boga, który
stał się dzieckiem, a nie z serca
człowieka skażonego chciwością i
pazernością. Pokój, który rodzi się
tej nocy, nie jest narzucony nam z
góry, chodź pochodzi z niebios, to
pokój płynący z serca, z niewinności,
pokój płynący z niebieskiej
rzeczywistości. To dlatego Jezus
rodzi się jako dziecko, byś mógł
przyjąć ten pokój, bez żadnego
strachu, lęku czy przymusu, tak jak

rodzice przyjmują swoje ukochane
dziecko, na które czekali latami.
To niesamowite, prorok Izajasz
siedem wieków przed narodzeniem
Jezusa przewidział tę świętą noc
i powiedział: „Dziecię wam się
narodziło, Syn został wam dany,
na Jego barkach spoczęła władza i
nazwano Go imieniem: Przedziwny
Doradca, Bóg Mocny, Odwieczny
Ojciec, Książę Pokoju.”
Wielkie będzie Jego panowanie w
pokoju bez granic.
Jeśli chcesz żyć w pokoju bez granic
wybierz Jezusa!
Jako społeczność ludzi wierzących
i wolnych, jeśli chcemy żyć w
pokoju bez granic, w wolnej Polsce,
wybierzmy Jezusa! Wydaje się to
trochę absurdalne i niemożliwe, bo
jak można żyć bez granic? Człowiek
musi stawiać sobie jakieś granice,
żyć w jakichś ramach. O jakich
zatem granicach, a raczej ich braku,
mówił Izajasz?
Jeśli wybierzesz Jezusa i zaczniesz
Go prawdziwie pragnąć, jeśli
zaczniesz stawiać GO w swoim
życiu na pierwszym miejscu - tylko
tak na serio - jeśli Go naprawdę
pokochasz, to poczujesz powiew
prawdziwej wolności, polegający
na tym, że zobaczysz wokół
siebie wiele dobra, szczerych i
oddanych ci ludzi, których dotąd
nie widziałeś, choć byli tak blisko
ciebie. Zobaczysz piękno swojej
zmęczonej mamy, a mama odkryje
wyjątkowość swojego dziecka.
Cóż to za noc! Twoje własne serce
przestanie cię oskarżać, ciebie
i innych, bo twoje serce będzie
wolne!!! Gdy dobrowolnie oddasz
się w ramiona Księcia Pokoju,
znikną twoje ograniczenia i lęki:
że czemuś nie podołasz, że się nie
nadajesz. Przestaniesz wierzyć
w te bzdury, że tak już musi być,
będziesz naprawdę wolny, znikną

granice a otworzą się przed tobą
nowe horyzonty, nowe piękne życie!
A jeśli czujesz swoje uwikłanie,
ograniczoność i ciężar życia, to
znaczy, że nie wybrałeś jeszcze
Jezusa.
Gdy
Go
naprawdę
wybierzesz i pokochasz, to tak,
jak obiecuje ci św. Paweł, będziesz
pobożnie, rozumnie i sprawiedliwie
żył na tym świecie i wolny będziesz
od wszelkiej nieprawości, ale za
to gorliwy w spełnianiu dobrych
uczynków.
Nie bój się - oto zwiastuje ci
radość wielką– to słowa anioła
wypowiedziane tej nocy. Te słowa
skierowane są do ciebie – jeśli
wybierzesz pokój i dobro płynące z
Betlejemskiej Groty, to nie bój się, że
stracisz swój słodki grzech, fajne życie,
swoje nawyki i przyzwyczajenia, bo
oferta przygotowana dla ciebie jest
szalenie atrakcyjniejsza. Chociaż,
prawdziwe piękno tej oferty polega
na tym, że możesz ją odrzucić. Amen
Ks. Wojciech Tyberski
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Nasza Gmina
w 2018 roku.
Szanowni
Mieszkańcy
Górowo Iławeckie,

Gminy

w
mijającym
2018
roku
wybieraliśmy
naszych
przedstawicieli do samorządów
gminnych,
powiatowych
i
wojewódzkich.
Pragnę
pogratulować Państwu wysokiej
frekwencji (ok. 55 %), co jest
świadectwem dojrzałości naszej
demokracji i zaangażowania nas
wszystkich w sprawy lokalne.
Również serdecznie dziękuję
Wam za to, że po raz czwarty
powierzyliście mi sprawowanie
funkcji Wójta Gminy Górowo
Iławeckie. Zdaję sobie w pełni
sprawę z odpowiedzialności, jaka
na mnie spoczywa i zapewniam,
że dołożę wszelkich starań,
aby moja praca była efektywna
i
zaowocowała
dobrymi
rozwiązaniami.
Jednocześnie pragnę podziękować
Państwu w imieniu Pana Mirona
Sycza, który również dzięki naszym
głosom został po raz kolejny
Wicemarszałkiem Województwa
Warmińsko-Mazurskiego.
Jest
to niezwykle ważne z punktu
widzenia naszego samorządu,
aby ktoś znający problemy i
potrzeby gminy Górowo Iławeckie
reprezentował jej interesy na
szczeblu wojewódzkim.
Należy dodać, że rok 2019 będzie
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kolejnym, w którym podejmować
będziemy ważne wybory. Swoje
głosy oddamy najpierw na
reprezentantów do Parlamentu
Europejskiego (co nastąpi 26
maja), a jesienią wybierzemy
posłów i senatorów.
Jak co roku w tym miejscu
informuję Państwa o zadaniach,
które w mijających miesiącach
zrealizowaliśmy.
Należą
do
nich m.in. zagospodarowanie
obszaru przed świetlicą wiejską
w Kandytach na rekreacyjny
teren zielony, budowa siłowni
zewnętrznej
w
Bukowcu,
modernizacja drogi gminnej w
Glądach, budowa Otwartych
Stref Aktywności w Bukowcu
i Kamińsku, zakup sprzętu
ratowniczego dla Ochotniczych
Straży Pożarnych, modernizacja
budynku remizy OSP w Pieszkowie
oraz zagospodarowanie terenu
wokół DPS w Kamińsku na cele
rekreacyjne.
Bardzo się cieszę, że w
przyszłym roku zobaczymy już
namacalne
efekty naszego
najważniejszego - biorąc pod
uwagę przyszłość i rozwój Gminy
– przedsięwzięcia. W przetargu
nieograniczonym
wyłoniono
wykonawcę części infrastruktury
uzdrowiskowej
tj.
zakładu
przyrodoleczniczego oraz dwóch
obiektów
administracyjnych;
roboty budowlane w Nowej Wsi
Iławeckiej rozpoczną się wiosną
przyszłego roku. Liczę również na
to, że w przyszłym roku zapewnimy

dojazd do uzdrowiska poprzez
wybudowanie nowej drogi z
Woryn do Nowej Wsi, a także
zmodernizujemy obiekty drogowe
(głownie przepusty) uszkodzone
podczas ubiegłorocznych ulew.
O ile w roku 2017 problemem był
nadmiar opadów, to dla odmiany
w mijającym roku zmagaliśmy
się ze skutkami suszy. Ucierpieli
z jej powodów głównie rolnicy,
pierwsze wnioski o oszacowanie
szkód w uprawach wpłynęły do
Urzędu Gminy w połowie czerwca,
a ostatnie w listopadzie. Pewną
pociechą jest fakt, że praktycznie
wszyscy rolnicy, którzy, którzy
starali się o odszkodowania (a
było ich ponad 230), je otrzymali.
Jednak wszyscy byśmy sobie
życzyli, aby kolejne lata nie
doświadczały nas już takimi
anomaliami pogodowymi.
Wójt Gminy Górowo Iławeckie
Bożena Olszewska-Świtaj

Wszystkim mieszkańcom Gminy Górowo Iławeckie z okazji Świąt
Bożego Narodzenia oraz zbliżającego się 2019 roku życzymy,
by nadchodzący czas przyniósł ciepło, uśmiech, nadzieję i sprzyjał
naszym planom i marzeniom, aby życzliwość otaczała wszystkich nie
tylko w święta ale w każdy dzień nowego roku.
Wójt oraz pracownicy
Urzędu Gminy Górowo Iławeckie

Przewodnicząca oraz radni
Rady Gminy Górowo Iławeckie
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Projekty dofinansowane ze środków Unii Europejskiej i innych żródeł zewnętrznych realizowane przez Gminę Górowo Iławeckie

PROJEKTY W TRAKCIE REALIZACJI ORAZ ZAKOŃCZONE
Za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania
„Warmiński Zakątek” Gmina Górowo Iławeckie uzyskała
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 Kiwajnach – 63,6
tys. zł
W ramach pierwszego przedsięwzięcia w roku 2018
zagospodarowana została przestrzeń publiczna wokół
gminnego Domu Pomocy Społecznej: wykonano
rabaty, trawniki, nasadzenia zieleni oraz wybudowano
obiekty małej architektury (altana, skrzynie ogrodowe,
pergole itp.).

W tej samej miejscowości w czerwcu zorganizowano turniej
rycerski o miecz Herkusa Monte, w którym uczestniczyli
członkowie grupy rekonstrukcyjnej „Chmurnicy” oraz
„Wikingowie z Jomsborga”.
Natomiast w Kiwajnach przeprowadzono częściowy
remont świetlicy wiejskiej - przede wszystkim wykonano
prace związane z naprawą dachu oraz wymieniona została
stolarka okienna i drzwiowa.
Przedsięwzięcia są realizowane przy dofinansowaniu
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

LOKALNY ANIMATOR SPORTU

UMIEM PŁYWAĆ

Już po raz ósmy nasza gmina pozyskała dofinansowanie
ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki na
zatrudnienie Lokalnych Animatorów Sportu, którzy
swoją funkcję pełnili na kompleksie „Moje Boisko –
Orlik 2012” w Kandytach. Obiekt był udostępniony
popołudniami i w dni wolne w okresie marzec-listopad,
a pozyskane dofinansowanie 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 wykwalifikowanych instruktorów.
W tegorocznej edycji wzięło udział 41 drugoklasistów,
zajęcia odbywały się na Termach Warmińskich w Lidzbarku
Warmińskim w okresie marzec - czerwiec 2018 r. Pozyskane
dofinansowanie ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki
oraz Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego to
10 tys. zł.

BUDOWA OTWARTYCH STREF AKTYWNOŚCI
W BUKOWCU I KAMIŃSKU

MODERNIZACJA BUDYNKU REMIZY OCHOTNICZEJ
STRAŻY POŻARNEJ W PIESZKOWIE

W lutym 2018 r. odbył się nabór do pilotażowego
programu Ministerstwa Sportu i Turystyki na
dofinansowanie budowy Otwartych Stref Aktywności.
Do programu przystąpiła Gmina Górowo Iławeckie,
dzięki czemu w Kamińsku oraz Bukowcu powstały
siłownie zewnętrzne składające się z sześciu urządzeń
oraz obiekty towarzyszące: stół do gry w szachy i
chińczyka, ławki, kosz na odpady i nasadzenia zieleni.
Łączna kwota dofinansowania to 33,9 tys. zł.

W listopadzie zakończono prace budowlane związane
z modernizacją pieszkowskiej remizy, w efekcie czego
wykonano docieplenie ścian zewnętrznych, wymieniono
rury spustowe oraz kraty w oknach, a także przebudowano
wjazd. Na ten cel pozyskano dofinansowanie ze środków
samorządu województwa w kwocie 30 tys. zł.

MODERNIZACJA DROGI W GLĄDACH
W 2018 przeprowadzono gruntowną przebudowę
400-metrowego odcinka drogi w miejscowości Glądy
polegająca na poszerzeniu, wykonaniu podbudowy
i nawierzchni asfaltowej. Na realizację tego zadania
Gmina Górowo Iławeckie pozyskała dofinansowanie 50
tys. zł ze środków Samorządu Województwa WarmińskoMazurskiego z dochodów związanych z wyłączeniami z
produkcji gruntów rolnych.
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BUDOWA DROGI GMINNEJ PUBLICZNEJ OD DROGI
POWIATOWEJ NR 1382N DO MIEJSCOWOŚCI
UZDROWISKOWEJ NOWA WIEŚ IŁAWECKA
We wrześniu 2018 r. Gmina Górowo Iławeckie złożyła
wniosek o dofinansowanie w ramach Programu Rozwoju
Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata
2016-2019 budowy drogi z Woryn do Nowej Wsi Iławeckiej.
Wnioskowana kwota dofinansowania to 2 mln 424 tys. zł.

POPRAWA STANU ŚRODOWISKA W TRANSGRANICZNYM
OBSZARZE POLSKO - ROSYJSKIM POPRZEZ BUDOWĘ
INFRASTRUKTURY ODBIORU I OCZYSZCZANIA ŚCIEKÓW
W MIEJSCOWOŚCIACH NOWA WIEŚ IŁAWECKA I
GAŁAJNY ORAZ MIEŚCIE BAŁTIJSK
Gmina Górowo Iławeckie złożyła wspólnie z miastem Bałtijsk
(Rosja, Obwód Kaliningradzki) wniosek o dofinansowanie
infrastruktury ochrony środowiska ze środków Programu
Współpracy Transgranicznej Polska-Rosja 2014-2020. W
ramach zadania planowana jest budowa sieci kanalizacji
sanitarnej
w Bałtijsku oraz kolektorów ściekowych
i oczyszczalni ścieków w Nowej Wsi Iławeckiej i Gałajnach.
Wnioskowana dotacja na część dotyczącą naszej gminy to
1 mln 729 tys. euro, co stanowi 90% wartości zadania.

BUDOWA SIŁOWNI ZEWNĘTRZNEJ W BUKOWCU
ZAGOSPODAROWANIE OBSZARU PRZED ŚWIETLICA
WIEJSKĄ W KANDYTACH NA REKREACYJNY TEREN
ZIELONY
Jak co roku, obydwa sołectwa z naszej gminy uczestniczące
w Programie Odnowy Wsi Województwa WarmińskoMazurskiego złożyły wnioski o dofinansowanie
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. Zarówno Kandyty jak i Bukowiec otrzymały
dofinansowanie ze środków Samorządu Województwa
Warmińsko-Mazurskiego (program Aktywna Wieś Warmii,
Mazur i Powiśla w 2018 roku) w kwocie po 10 tys. zł. Dzięki
temu Bukowiec wzbogacił się o trzy podwójne urządzenia
siłowni zewnętrznej, natomiast przed świetlica wiejską
w Kandytach wykonano utwardzenie terenu z kostki
kamiennej, obszar ten został ogrodzony drewnianym
płotkiem, postawiono drewniane pergole oraz dokonano
nasadzeń zieleni.

PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 1515N W
GMINIE GÓROWO IŁAWECKIE NA ODCINKU KANDYTYBUKOWIEC O DŁUGOŚCI 3535 MB
W sierpniu b.r. Zarząd Województwa WarmińskoMazurskiego ogłosił nabór do drugiego konkursu na
operacje typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych”
dofinansowanego w ramach Programu Rozwoju Obszarów
Wiejskich na lata 2014-2020.
Nasz samorząd złożył wniosek o udzielenie dotacji na
przebudowę drogi powiatowej pomiędzy Kandytami i
Bukowcem, wnioskowana kwota to 1 mln 536 tys. zł.

REMONTY PRZEPUSTÓW DROGOWYCH W OKOLICACH
MIEJSCOWOŚCI GAŁAJNY, WOKIELE, DULSIN I GLĄDY
Ponadto złożony został wniosek o uzyskanie dotacji celowej
z budżetu państwa na dofinansowanie 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
dofinansowania to 763 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.

Projekty dofinansowane ze środków Unii Europejskiej i innych żródeł zewnętrznych realizowane przez Gminę Górowo Iławeckie
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Projekty dofinansowane ze środków Unii Europejskiej i innych żródeł zewnętrznych realizowane przez Gminę Górowo Iławeckie

Budowa urządzeń i obiektów lecznictwa
uzdrowiskowego
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 dofinansowany 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
uzdrowiskowego: 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

Budowa uzdrowiskowego basenu kąpielowego
Gmina Górowo Iławeckie realizuje projekt p.n.
Budowa uzdrowiskowego basenu kąpielowego we wsi
Nowa Wieś Iławecka w Obszarze Ochrony Uzdrowiskowej
Górowo Iławeckie – strefa „A” dofinansowany 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

Rozwój cyfrowych usług publicznych
Gmina Górowo Iławeckie realizuje projekt p.n. Rozwój
cyfrowych usług publicznych w Gminie Górowo Iławeckie
dofinansowany z Funduszy Europejskich Europejski
Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa WarmińskoMazurskiego na lata 2014-2020

W efekcie realizacji projektu zwiększona zostanie zdolność
Gminy Górowo Iławeckie do realizacji zadań publicznych
on-line, cyfryzacji posiadanych zasobów oraz udostępniania
informacji publicznej. Wdrożonych zostanie 14 e-usług;
uruchomione zostaną nowe systemy teleinformatyczne, co
wpłynie pozytywnie na poszerzenie dostępu klientów do
informacji i zasobów urzędu gminy

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

Wartość projektu – 657 093,00 PLN
Wkład Funduszy Europejskich – 558 529,73 PLN
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NOWOCZESNY SPRZĘT RATOWNICZY TRAFIŁ W RĘCE
STRAŻAKÓW Z GMINY GÓROWO IŁAWECKIE

W ramach zadania zakupiono sprzęt, który został przekazany
Ochotniczym Strażom Pożarnym w Gminie Górowo Iławeckie:
OSP Toprzyny, OSP Grotowo i OSP Janikowo: torba ratownicza
z wyposażeniem (w tym szyny Kramera, deska ortopedyczna)
oraz detektor jednogazowy;
OSP Kandyty: detektor jednogazowy, defibrylator AED,
parawan do osłony miejsca wypadku i zasłaniania ofiar
wypadków;
OSP Kamińsk i OSP Pieszkowo: detektor napięcia, pilarka
ratownicza, parawan do osłony miejsca wypadku i zasłaniania
ofiar wypadków; ponadto do Pieszkowa przekazano
cylindryczny rozpieracz kolumnowy.
Uroczyste przekazanie sprzętu przez Wójta Gminy Górowo
Iławeckie - panią Bożenę Olszewską-Świtaj poszczególnym
jednostkom OSP nastąpiło w dniu 7 listopada 2018 r. W

FIO I „DZIAŁAJ LOKALNIE” - projekty w górowskich świetlicach
Po raz kolejny górowscy leaderzy z powodzeniem spróbowali swych
sił w projektach realizowanych przy LGD Warmiński Zakątek. Jeszcze
w sierpniu podpisana została umowa dotacyjna w tegorocznej edycji
konkursu grantowego „Działaj Lokalnie” Polsko-Amerykańskiej Fundacji
Wolności realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce
i Lokalną Grupę Działania „Warmiński Zakątek”, a we wrześniu umowa
dotacyjne programu mikrograntów FIO „Warmia Mazury Lokalnie”.
Za pośrednictwem Stowarzyszenia „Górowska Mała Ojczyzna” na
terenie gminy realizowane były w tym roku 2 projekty: z konkursu
„Działaj Lokalnie” projekt „Śpiewać każdy może THE VOICE OF LIPNIKI”
oraz z programu mikrograntów FIO „Warmia Mazury Lokalnie” projekt
„Przygoda z tradycją w Bądlach” Nasze grupy nieformalne otrzymały
dofinansowanie na łączną kwotę 7 900 zł na realizacje pomysłów i
planów, na spełnianie marzeń swoich mieszkańców. Dzięki realizacji
zadań do świetlic wiejskich w Bądlach i Lipnikach zakupiono zestawy
nagłaśniające mikrofony, głośniki).
W Lipnikach dzieci i młodzież mogły spróbować swych sił w konkursie
–przeglądzie piosenki THE VOICE LIPNIKI. Od września prowadzone były
zajęcia z mikrofonem, dzieci prezentowały swe wokalne umiejętności,
przygotowywały się do konkursu. Projekt zakończył się festiwalem
piosenki w świetlicy wiejskiej w Lipnikach gdzie wszyscy uczestnicy
otrzymali statuetki.
W Bądlach w ramach działań projektowych prowadzone były zajęcia
z mikrofonem pod kierunkiem Pana Mirona Maciopy. Bądlowianki
wzięły udział w festiwalu pieśni na Ukrainie, z opracowanym nowym
programem występowały na festynach gminnych, dożynkach. W
świetlicy wiejskiej w Bądlach zgłębiano tajniki warmińskich tradycji,
przygotowywano ozdoby i dekoracje, odbywały się również spotkania
z wspólnym gotowaniem. Zespół Bądlowianki pozyskał również nowe
stroje.
Gratulujemy zapału przy realizacji pomysłów i życzymy powodzenia w
dalszych przedsięwzięciach.
Maria Duchnik

Projekty dofinansowane ze środków Unii Europejskiej i innych żródeł zewnętrznych realizowane przez Gminę Górowo Iławeckie w

Gmina Górowo Iławeckie zrealizowała projekt p.n. „Zakup
sprzętu ratowniczego dla Ochotniczych Straży Pożarnych w
Gminie Górowo Iławeckie”, który został dofinansowany ze
środków Ministerstwa Sprawiedliwości w ramach Funduszu
Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej –
Funduszu Sprawiedliwości. Dotacja wyniosła 99% i opiewała
na kwotę 45 486,29 zł; pozostały 1% czyli 459,46 stanowił
wkład Gminy Górowo Iławeckie

uroczystości brali udział także przedstawiciele Państwowej
Straży Pożarnej w Bartoszycach: Komendant Powiatowy
brygadier Andrzej Harhaj oraz kapitan Krystian Masalski.
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UROCZYSTE OBCHODY SETNEJ ROCZNICY
ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI PRZEZ
POLSKĘ
Niepodległość nie jest dana Polakom raz na zawsze.
Józef Piłsudski
Narodowe Święto Niepodległości to dla Polaków
najważniejsze święto państwowe. Po 123 latach zaborów
– niewoli naznaczonej walką, cierpieniem i wysiłkiem wielu
pokoleń Polek i Polaków – nasz kraj odzyskał suwerenność.
W bieżącym roku szkolnym uroczyste obchody setnej
rocznicy odzyskania przez Polskę wolności odbyły się
naszej placówce w dniu 09.11.2018 r. Uroczystość miała
charakter ogólnogminny.
Przed rozpoczęciem akademii Wójt Gminy Górowo
Iławeckie - Bożena Olszewska–Świtaj oraz delegacje
uczniów, harcerzy i zaproszonych gości złożyli wieńce
i zapalili znicze w miejscu pamięci poświęconemu kpt.
Stefanowi Zychowi.
Następnie, o godzinie 11.11 wszyscy zebrani na sali
gimnastycznej odśpiewali 4 zwrotki hymnu państwowego,
tym samym włączyliśmy do ogólnopolskiej akcji „Rekord
dla Niepodległej”. Oficjalną część Akademii rozpoczęła
Wójt Gminy Bożena Olszewska-Świtaj, która wprowadziła
uczniów i zebranych gości w atmosferę narodowego
świętowania. Wspólnie z Dyrektor Szkoły Podstawowej
im. Janusza Korczaka w Kandytach - Haliną Czerniewską
wręczyła dyplomy i nagrody laureatom różnych konkursów
organizowanych w szkole z okazji setnej rocznicy
odzyskania niepodległości. Nagrodzeni uczniowie
w konkursach: recytatorskim i pieśni patriotycznej,
zaprezentowali swoje talenty.
Po wyprowadzeniu sztandarów, rozpoczęła się część
artystyczna przygotowana przez uczniów szkoły
podstawowej i klas gimnazjalnych w Kandytach pod
kierunkiem p. Ewy Kurasz. Uczniowie uczcili pamięć tych,
którym zawdzięczamy własne państwo oraz tym, którym
udało się podnieść kraj z ogromnych zniszczeń I wojny
światowej i stworzyć warunki do rozwoju gospodarczego i
cywilizacyjnego. Występujący wprowadzili zgromadzonych
w atmosferę wydarzeń poprzedzających dzień 11 listopada

1918 roku oraz ukazali ducha narodu polskiego, który nigdy nie
pogodził się z niewolą. Widzowie mieli okazję usłyszeć piękną
poezję patriotyczną, usłyszeć i wspólnie zaśpiewać takie pieśni i
piosenki jak: „Rota”, „Pierwsza Brygada”, „Piechota”, „Hej, hej ułani”,
„Przybyli ułani pod okienko”, „Boże coś Polskę”, „Dziś idę walczyć
mamo”, „Wojenko, wojenko”, „Pobór na dziewczyny”, „Białe róże”,
„Pytasz mnie”. W przedstawieniu wystąpili również mieszkańcy
naszej gminy, między innymi: p. Krystyna Sienkiewicz, p. Maria
Duchnik, członkowie zespołów „Bądlowianie”, „Wena”, rodzina
państwa Bińkowskich.
Zebrani mogli uczestniczyć we wspólnym śpiewie dzięki
śpiewnikom, w których zamieszczono nie tylko wymienione wyżej
utwory, ale również prace plastyczne laureatów konkursu „Kartka
urodzinowa dla Polski z okazji 100 lat niepodległości”. Natomiast
wszystkie prace uczniów można było zobaczyć na zorganizowanej
wystawie pokonkursowej.
Jedną ze ścian sali gimnastycznej zdobiły zdjęcia z uroczystych
obchodów świąt narodowych z lat poprzednich. Wystawa miała
tytuł „Tak świętowaliśmy niepodległość”.
Dzień ten był dla wielu z nas wspaniałą lekcją historii i patriotyzmu.
Uczestnicząc w obchodach Narodowego Święta Niepodległości
dajemy wyraz pamięci o tych wszystkich, dzięki którym żyjemy
dzisiaj w wolnej Polsce.

BIEG DLA NIEPODLEGŁEJ
14 września 2018 r. z stadionu w Kamińsku, w gminie
Górowo Iławeckie, wystartowali z zapałem uczestnicy
„Biegu dla Niepodległej”. 150 osób ruszyło w sztafecie do
Bukowca, by uczcić w ten sposób setną rocznicę odzyskania
przez Polskę niepodległości. Impreza zorganizowana
została przez Gminę Górowo Iławeckie w ramach szeregu
wydarzeń z okazji 100 lat Niepodległej Polski. W biegu wzięli
udział uczniowie i nauczyciele z gminnych szkół, zuchy i
harcerze oraz mieszkańcy gminy. Trasa biegu, licząca ok. 6
km prowadziła malowniczymi ścieżkami Górowszczyzny
z Kamińska do Bukowca, gdzie w gościnnych progach
Gospodarstwa Agroturystycznego WIELEBOWO zakończona
została wspólnym grillowaniem. Dodatkową atrakcją na
zakończenie imprezy był pokaz sprzętu oraz tresury psa
tropiącego przygotowany przez funkcjonariuszy Placówki
Straży Granicznej w Górowie Iławeckim. Serdecznie

dziękujemy wszystkim, dzięki którym impreza przebiegła tak
sprawnie: dziękujemy funkcjonariuszom górowskiej policji, OSP z
Kamińska oraz Kandyt, a także szkolnym pielęgniarkom czuwającym
bezpiecznie. Dziękujemy wszystkim uczestnikom biegu za wspólny
wysiłek podjęty dla upamiętnienia 100 lat Niepodległej.

Życie Gminy Górowo Iławeckie
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Z INICJATYWĄ LOKALNĄ DLA OJCZYZNY
Rok 2018 to czas wyjątkowego jubileuszu dla wszystkich
Polaków w całej Polsce świętujemy 100 rocznicę odzyskania
przez nasz kraj niepodległości. W tym szczególnym roku
społeczności 3 miejscowości z terenu gminy Górowo
Iławeckie podjęły się realizacji zadań w ramach inicjatywy
lokalnej, dofinansowanych z budżetu gminy. Mieszkańcy
Janikowa, Lipnik i Dwórzna dla uczczenia tak doniosłego
jubileuszu już latem rozpoczęli działania, by to właśnie ich
małych ojczyznach świętować w sposób wyjątkowy 100 lat
niepodległej Polski.
W Janikowie w ramach projektu „Plac Wolności” mieszkańcy
wspólnie odmalowali świetlicę wiejską, posadzili kwiaty
oraz na placu w centrum wsi postawili kamień z tablicą
pamiątkową dla Ojczyzny.
W Dwórznie elewację świetlicy ozdobiono pięknym muralem
z podobizną Napoleona Bonaparte oraz mapą sołectwa. W
ramach projektu zorganizowano również Piknik rodzinny
„Dla Niepodległej”
W Lipnikach z inicjatywy lokalnej podjęto się realizacji zadania
„Spotkanie z historią w Lipnikach”. Mieszkańcy posadzili
kwiaty i krzewy, postawiono kamień z tablicą pamiątkową
a na zakończenie prac zorganizowano uroczyste odsłonięcie

tablicy, a w świetlicy wiejskiej dzieci i młodzież zaprosili na spotkanie
z historią, z piosenką patriotyczną. Podczas uroczystości wystąpili
młodzi Lipniczanie oraz zespół Promień z Górowa Iławeckiego.

NARODOWE CZYTANIE „PRZEDWIOŚNIA” W
KANDYTACH
8 września br. w Gminnej Bibliotece w Kandytach odbyło się
„Narodowe Czytanie”. To ogólnopolska akcja zainicjowana w
2012 roku przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, mająca
na celu propagowanie literatury polskiej oraz wzmacnianie
tożsamości narodowej. Lekturą „Narodowego Czytania” na
kulminację akcji 2018 roku zostało Przedwiośnie Stefana
Żeromskiego. Honorowy patronat nad akcją objęła Para
Prezydencka.
W Kandytach organizatorem „Narodowego Czytania” była
Gminna Biblioteka i Centrum Kultury z siedzibą w Górowie
Iławeckim. Tegoroczna odsłona akcji odbywała się w roku
100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości, stąd
wyjątkowa formuła spotkania w bibliotece, podczas którego
oprócz „Przedwiośnia” Stefana Żeromskiego, czytane były
również wiersze patriotyczne.
Fragmenty „Przedwiośnia” odczytali: Wójt Gminy Górowo
Iławeckie - Bożena Olszewska-Świtaj, Dyrektor Gminnego
Ośrodka Kultury - Maria Duchnik, Pracownicy i wolontariusze
biblioteki – Jadwiga Pimpis (bibliotekarka), Aneta Pimpis
(wolontariusz), Klubowiczki Dyskusyjnego Klubu Książki w
Kandytach – Teresa Kulpaka, Władysława Baran, Jolanta
Rudź, Radna Gminy Górowo Iławeckie – Danuta Michalak,
Przewodnicząca Koła Gospodyń Wiejskich – Krystyna
Sienkiewicz, Sołtys Wsi Kandyty – Ryszard Perwejnis,
Nauczyciele Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w
Kandytach – Łucja Tymczyna, Barbara Winiarska, Marek
Winiarski, Krystyna Necio, Ewa Kurasz, Justyna Kinal,
Uczniowie Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka
w Kandytach – Anna Winiarska, Marta Pogorzelska,
Nauczyciele Zespołu Szkół w Górowie Iławeckim – Kamila
Gołębikowska, Czytelnicy – Joanna Kulpaka.
Wiersze patriotyczne odczytali: uczniowie SP im. Janusza

Korczaka w Kandytach – Anna Winiarska, Marta Pogorzelska,
Gabriela Gołębikowska, Hubert Gołębikowski, Oliwia Saltarska,
Natalia Stankiewicz, Julia Kurłowicz, Bartosz Deneka, Martyna
Kończalska, Czytelnicy biblioteki – Joanna Kulpaka, Aneta Pimpis,
Justyna Kinal.
Narodowe Czytanie prowadziła Jadwiga Pimpis. W uroczystości
uczestniczyli zaproszeni goście i wszyscy chętni.
Podczas „Narodowego Czytania” w bibliotece słuchacze mieli okazję
przy płynącej w tle muzyce z filmu „Przedwiośnie” w reż. Filipa Bajona
z 2001r. wysłuchać czytanych fragmentów „Przedwiośnia” Stefana
Żeromskiego, przeplatanych wierszami patriotycznymi.
Zwieńczeniem spotkania było otrzymanie okolicznościowej pieczęci
przygotowanej przez Kancelarię Prezydenta RP na własnym
egzemplarzu „Przedwiośnia” oraz pamiątkowego Certyfikatu
uczestnictwa w Narodowym Czytaniu 2018r.
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ZŁOCI JUBILACI GMINY GÓROWO IŁAWECKIE

ażdy 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. 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 to recepta na udane, długoletnie pożycie małżeńskie.
6 par z terenu gminy Górowo Iławeckie świętowało swój okrągły Jubileusz: Władysława i Jan Tatol – Zielenica, Jadwiga i
Franciszek Szydlik – Wągniki, Janina i Jarosław Kościuk – Janikowo, Michalina i Jan Kostyk – Kamińsk, Maria i Jan Komorowscy
– Gałajny, Zofia i Henryk Górscy - Kamińsk.
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.

NOWA RADA GMINY GÓROWO IŁAWECKIE
W wyborach samorządowych
21.10.2018 dokonaliśmy m.in.
wyboru naszych przedstawicieli do Rady Gminy Górowo
Iławeckie. 20.11.2018 r. odbyła się
pierwsza sesja nowo wybranej
Rady. Nowością jaką ustawodawca przewidział od bieżącej kadencji jest transmisja na żywo obrad,
które oglądać można na youtube
na kanale Gminy Górowo Iławeckie. Poniżej przedstawiamy skład
nowej Rady Gminy
1) Danuta Szawara - Przewodnicząca Rady Gminy
2) Iwona Biernacka - Wiceprzewodnicząca Rady Gminy
3) Tadeusz Biliński - Wiceprzewodniczący Rady Gminy
4) Agnieszka Baran
5) Renata Burdziak
6) Regina Baryszewska
7) Piotr Ilczyszyn
8) Dariusz Fil
9) Lucyna Kowalewska

10) Maria Nowińska
11) Krystyna Sienkiewicz
12) Zbigniew Szymański
13) Jolanta Widlak
14) Jadwiga Szewczyk
15) Anna Zaczek
Zbiorcze informacje - GMINA
GÓROWO IŁAWECKIE
Mieszkańców - 7 192
Wyborców - 5 778
Obwodów - 8
Okręgów wyborczych - 15
Liczba radnych - 15

SZKODY ŁOWIECKIE W 2019
Od dnia 23 sierpnia 2018 r.
Gminy i ich przedstawiciele zostali wyłaczeni z procesu szacowania szkód łowieckich. Wnioski składa
się do właściwego koła
łowieckiego. Szacowania
szkód a także ustalania
wysokości odszkodowania
dokonuje zespół składający się z:
- przedstawiciela ODR
- przedstawiciela Koła
Łowieckiego
- właściciela albo posiadacza gruntów rolnych, na
terenie których wystąpiła
szkoda.
Niestawiennictwo właściciela albo posiadacza
gruntów rolnych lub
przedstawiciela ODR nie
wstrzymuje dokonania
szacowania szkód.
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1 WRZEŚNIA W KAMIŃSKU
W 79 rocznicę wybuchu II wojny światowej, w sobotę
1 września, w Kamińsku odbył się uroczysty apel z udziałem
żołnierzy 20. Bartoszyckiej Brygady Zmechanizowanej.
Uroczystości upamiętniające wybuch wojny odbyły
się pod obeliskiem na terenie dawnego niemieckiego
obozu jenieckiego, urządzonego z przeznaczeniem dla
podoficerów i szeregowców wojsk lądowych w północnej
części poligonu Stablack. W tym roku – roku jubileuszu 100
lat odzyskania przez Polskę niepodległości wydarzenie to
miało szczególny charakter.
Uroczystości rozpoczęła Wójt Gminy Górowo Iławeckie,
Bożena Olszewska-Świtaj.
Przybyli również dyrektorzy szkół gminnych i miejskich
wraz z pocztami sztandarowymi, a także delegacje
organizacji
harcerskich.
Wicemarszałek
naszego
województwa, Miron Sycz w słowie do zgromadzonych,
podkreślił potrzebę modlitwy i pamięci o tych, którzy

oddali życie za to, aby więcej już nie było w historii podobnych
tragicznych wydarzeń, jak II wojna światowa.
Uroczystość zakończyła się defiladą 20. Bartoszyckiej Brygady
Zmechanizowanej oraz przybyłych pocztów sztandarowych.

NAGRODZONO UZDOLNIONĄ MŁODZIEŻ Z GÓROWSZCZYNY
Już od 2008 r. gmina Górowo Iławeckie
wspiera edukację i rozwój dzieci i
młodzieży, realizując lokalny program
wspierania
edukacji
szczególnie
uzdolnionych uczniów.
Ci, którzy osiągają wysokie wyniki
w dziedzinie nauki, kultury, sztuki i
sportu mogą ubiegać się o stypendia:
Naukowe – uczestnicy konkursów,
olimpiad przedmiotowych na szczeblu
ponadwojewódzkim,
zwycięzcy
konkursów i olimpiad wojewódzkich
oraz powiatowych
Sportowe i artystyczne – uczestnicy
konkursów, zawodów, festiwali itp.
na
szczeblu
międzynarodowym,

zwycięzcy konkursów na szczeblu
krajowym,
wojewódzkim
lub
powiatowym.
W tym roku podczas wrześniowej
Sesji Rady Gminy Górowo Iławeckie
doceniono
osiągnięcia
naukowe
dwóch uczennic: Pauliny Pogorzelskiej
z
Gimnazjum
im.
Wspólnoty
Europejskiej w Kandytach oraz Pauliny
Wojtanowskiej ze Szkoły Filialnej im.
Ireny Kwinto w Pieszkowie.
Serdecznie gratulujemy tegorocznym
stypendystom i życzymy dalszych
sukcesów.

WIECZÓR POEZJI I MUZYKI
Listopad to miesiąc zadumy i refleksji.
W takim nastroju w piątek 23 listopada
2018 r. w gościnnych progach Państwa
Jagody i Aleksandra Wielebów, w
Bukowcu, odbyło się spotkanie
muzyczno – literackie „Z GITARĄ I
PIÓREM”
W Gospodarstwie Agroturystycznym
„Wielebowo” w
Bukowcu na
zaproszenie Pani Wójt Bożeny
Olszewskiej - Świtaj, zagościła poezja i
muzyka. Przy nastrojowych dźwiękach
gitary, balladach śpiewanych przez
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Pana Jerzego Bachara, uczestnicy
spotkania mogli się wsłuchać w wiersze
honorowego obywatela gminy Górowo
Iławeckie - Ks. Jana Pietrzyka w wykonaniu
autora oraz Pani Danuty Michalak. Swoje
wiersze prezentowały również mieszkanki
gminy: Pani Teresa Suduł z Kandyt oraz
Klaudia Stupienko z Wokiel, a także Maria
Duchnik. Mamy nadzieję, iż ten wieczór
pełen wzruszeń zachęci do wsłuchania się
w siebie, przeżywania dnia codziennego
głębiej i prawdziwiej.

WARSZTATY ŚWIĄTECZNE
4 grudnia jak co roku odbyły się w szkole warsztaty świąteczne. W
przemiłej atmosferze rodzice i dzieci tworzyli ozdoby świąteczne na
kiermasz szkolny i gminny. Warsztaty prowadziła p. Iza Zajączkowska .
Dziękuję wszystkim przybyłym za przepiękne prace.
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CZY CZEKA NAS
PODWYŻKA CEN ZA
WYWÓZ ODPADÓW
KOMUNALNYCH ?
Od dłuższego czasu media
ogólnopolskie informują opinię
publiczną o planowanej, ale
nieuniknionej, podwyżce cen za
wywóz odpadów komunalnych,
niestety prawdopodobna podwyżka
czeka również mieszkańców naszej
gminy.
Obowiązek
określenia
stawki
za gospodarowanie odpadami
komunalnymi
nakłada
na
samorządy ustawa o utrzymaniu
czystości
i
porządku
w
gminach. Z opłat pobieranych
od mieszkańców samorząd musi
pokryć w całości koszty odbierania,
transportu, zbierania odzysku i
unieszkodliwiania odpadów. Do
w/w systemu samorząd nie może
dopłacać z innych środków.
Kryteria segregacji odpadów
narzucane
samorządom
odgórnie, są coraz bardziej
restrykcyjne.
Już
za
dwa
lata
powinniśmy
osiągać
50-procentowy
poziom
recyklingu
papieru,
metali,
tworzyw sztucznych i szkła. Niestety
jeśli radykalnie nie zmienimy
sposobu segregacji nie mamy szans
na zbliżenie się do takiej wartości,
gdyż obecnie od kilku lat nasz
poziom to nieco ponad dwadzieścia
procent.
Brak osiągnięcia w/w
poziomów skutkuje dużymi karami
pieniężnymi, co będzie miało
wpływ na podniesienie stawek za
odbieranie odpadów. Segregacja
w następnych latach będzie więc
miała kluczowe znaczenie dla cen
za wywóz śmieci.
Na
koszty
gospodarowania
odpadami składają się czynniki
zewnętrzne,
na
które
nie
mamy wpływu, ale też czynniki
wewnętrzne to jest jakość naszej
segregacji i ilośc wyrzucancyh
śmieci.
Podwyżki są nieuniknione ze

względu
na
rosnące
ceny
usług proponowanych przez
oferentów, co jest efektem
sytuacji
makroekonomicznej
(presji
płacowej
wynikającej
ze wzrostu płacy minimalnej)
oraz spadku zakupu surowców
wtórnych ze strony największych
importerów. W bieżącym roku
za przyjęcie tony odpadów
niesegregowanych
przez
Zakład Gospodarki Odpadami
Komunalnymi
w
Olsztynie
płaciliśmy 369 zł brutto,
skalkulowana przez zakład
stawka na 2019 r to już 526 zł
brutto. W tym miejscu należy
wskazać, iż w/w stawka dotyczy
odpadów
niesegregowanych,
koszt
przyjęcia
odpadów
segregowanych to w wielu
przypadkach kwota 1 zł. Na tym
przykładzie najlepiej widać, jak
efektywne segregowanie jest
ważne dla ceny którą wszyscy
musimy płacić.
Wyraźny wzrost konsumpcji, który
jest prawdopodobnie efektem
uruchomionych w ostatnim czasie
programów
prospołecznych
widać również w strukturze
tzw.
strumienia odpadów w
naszej gminie. W porównaniu z
rokiem ubiegłym w miesiącach
styczeń – październik mamy
więcej o blisko 70 ton odpadów
niesegregowanych, jednocześnie
spadła
ilość
odpadów
segregowanych takich jak odpady
plastiku i papieru, a wzrosła ilość
szkła.
Blisko 90 % naszych mieszkańców
deklaruje selektywną zbiórkę
odpadów jednak jak pokazują
dane,
faktycznie
odpady
efektywnie segreguje znacznie
mniej osób. Z uwagi na powyższe
będziemy zmuszeni do usunięcia
pojemników
zbiorczych,
które znajdują się obecnie w
różnych punktach gminnych
miejscowości. Jeśli będzie taka
potrzeba w/w pojemniki
na
wniosek,
będą
nieodpłatnie
przekazywane
w
użyczenie

wspólnotom mieszkaniowym, które
będą za nie i za odpady w nich
umieszczane odpowiadały.
Od początku roku 2019 w
związku z rosnącymi kosztami
gospodarowania
odpadami
z
terenu
Naszej
Gminy
spowodowanymi niedostateczną
segregacją, będziemy również
zmuszeni do przeprowadzenia
kontroli sposobu segregacji
odpadów.
Niedostateczna
segregacja tj. zanieczyszczanie
odpadów
segregowanych
(wrzucanie odpadów niezgodnie
z przeznaczeniem pojemnika)
oraz
zaobserwowanie
przez
pracowników urzędu gminy w
pojemniku na odpady zmieszane
odpadów butelek plastikowych,
papieru, czystej folii czy kartonów
będzie skutkowało skierowaniem
do właściciela upomnienia. Jeśli
w wyniku ponownej kontroli
pracownicy urzędu nie zauważą
poprawy w segregacji odpadów
będziemy niestety zobowiązani
do wszczęcia postępowania w
sprawie nałożenia na mieszkańców
nieruchomości wyższej opłaty
za gospodarowanie odpadami
komunalnymi.
Co możemy więć robić aby unikać
podwyżek? Śmiecić mniej, tzn.
kupując,wybierać te produkty, które
nie generuj odpadów oraz przede
wszystkim zacząć segregowac
efektywniej, czyli tak aby odpadów
zmieszanych było jak najmniej.

Życie Gminy Górowo Iławeckie
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METALE I TWORZYWA SZTUCZNE
Należy wrzucać
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Nie należy wrzucać

odkręcone i zgniecione plastikowe butelki po napojach
nakrętki, o ile nie zbieramy ich osobno w ramach akcji
dobroczynnych
plastikowe opakowania po produktach spożywczych
opakowania wielomateriałowe (np. kartony po mleku i
sokach)
opakowania po środkach czystości (np. proszkach
do prania), kosmetykach (np. szamponach, paście do
zębów) itp.
plastikowe torby, worki, reklamówki, inne folie
aluminiowe puszki po napojach i sokach
puszki po konserwach
folię aluminiową
metale kolorowe
kapsle, zakrętki od słoików

•
•
•
•
•
•
•
•

butelek i pojemników z zawartością
plastikowych zabawek
opakowań po lekach i zużytych artykułów medycznych
opakowań po olejach silnikowych
części samochodowych
zużytych baterii i akumulatorów
puszek i pojemników po farbach i lakierach
zużytego sprzętu elektronicznego i AGD

SZKŁO
Należy wrzucać
•
•

Nie należy wrzucać

Butelki i słoiki po napojach i żywności (w tym butelki po
napojach alkoholowych i olejach roślinnych)
Szklane opakowania po kosmetykach (jeżeli nie są wykonane z trwale połączonych kilku surowców)

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ceramiki, doniczek, porcelany, fajansu, kryształów
Szkła okularowego
Szkła żaroodpornego
Zniczy z zawartością wosku
Żarówek i świetlówek
Reflektorów
Opakowań po lekach, rozpuszczalnikach, olejach silnikowych
Luster
Szyb okiennych i zbrojonych
Monitorów i lamp telewizyjnych
Termometrów i strzykawek

PAPIER
Należy wrzucać
•
•
•
•
•
•
•

Nie należy wrzucać

opakowania z papieru, karton, tekturę (także falistą)
katalogi, ulotki, prospekty
gazety i czasopisma
papier szkolny i biurowy, zadrukowane kartki
zeszyty i książki
papier pakowy
torby i worki papierowe

•
•
•
•
•
•
•
•

ręczników papierowych i zużytych chusteczek higienicznych
papieru lakierowanego i powleczonego folią
papieru zatłuszczonego lub mocno zabrudzonego
kartonów po mleku i napojach
papierowych worków po nawozach, cemencie i innych
materiałach budowlanych
naczyń jednorazowych, ubrań, tapet,
pieluch jednorazowych i innych materiałów higienicznych
zatłuszczonych jednorazowych opakowań z papieru i

ODPADY ZMIESZANE
Do pojemnika z odpadami zmieszanymi należy wrzucać wszystko to, czego nie można odzyskać w procesie recyklingu, z wyłączeniem odpadów niebezpiecznych.
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NASZA GMINA W TROSCE O ZDROWIE EKOLOGIĘ I PORTFELE MIESZKAŃCÓW
Jak co roku Gmina dofinansowuje szereg przedsięwzięć z zakresu ochrony środowiska w trosce o dobro naszych
mieszkańców i zachowanie ekologicznego charakteru naszej gminy.
O dofinansowanie na usuwanie azbestu ubiegać może się właściciel lub użytkownik wieczysty nieruchomości, na
której będzie usuwany azbest. Termin składania wniosków upływa 28 lutego 2019 r. Dotacja pokrywa 100 % kosztów
usuwania azbestu. Przypominamy wszystkie wyroby zawierające azbest muszą zostać usunięte do końca 2032 roku.
O dofinansowanie na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków ubiegać może się właściciel lub użytkownik wieczysty nieruchomości. Termin składania wniosków upływa 28 lutego 2019 r. Dotacja pokrywa 50 % kosztów
budowy przydomowej oczyszczalni jednak nie więcej niż 4000 zł
O dofinansowanie na budowę własnych ujęć wody dla budynków mieszkalnych, do których
nie planuje się doprowadzenia wody w ramach zbiorowego zaopatrzenia w wodę ubiegać może się właściciel
lub użytkownik wieczysty nieruchomości. Dotacja pokrywa 80% kosztów budowy, nie więcej niż 8000 zł. Termin
składania wniosków upływa 28 lutego 2019 r.
Dofinansowanie wymiany pieców przeznaczone jest na częściowe pokrycie poniesionych kosztów wymiany starych pieców węglowych na nowe ekologiczne źródło ogrzewania tzn. niskoemisyjne, wysokosprawne urządzenie
grzewcze, takie jak: kocioł na węgiel, drewno i biomasę spełniający kryteria klasy 5 wg normy PN – EN 303 -5:2012,
kocioł gazowy, kocioł elektryczny. Dotacja udzielana jest w wysokości 30% poniesionych kosztów nie więcej jednak
niż 3000 zł. Wnioski można składac do dnia 31 marca 2019r.
Szczegółówe informacje o w/w dotacjach można znaleźć na stronie www.gorowoilaweckie.eu, lub w Urzędzie Gminy pok. nr 9, tel. : 89 761 10 77

DUŻE ŚRODKI NA TERMOMODERNIZACJĘ
- PROGRAM „CZYSTE POWIETRZE”
Ministerstwo
Środowiska
uruchomiło
program
„Czyste powietrze”, który zakłada finansowanie prac
termomodernizacyjnych oraz wymiany źródeł ciepła.
Program „Czyste powietrze” będzie realizowany w latach
2018-2029. Wnioski można składać w trybie ciągłym za
pośrednictwem strony internetowej Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Środowiska w Olsztynie (www.wfosigw.
olsztyn.pl/czyste-powietrze).
Program,
w
przypadku
istniejących
domów
jednorodzinnych, przewiduje finansowanie wymiany
źródeł ciepła starej generacji opalanych węglem na węzły
cieplne, kotły na paliwo stałe (węgiel lub biomasa), systemy
ogrzewania elektrycznego, kotły gazowe kondensacyjne
bądź pompy ciepła. Zakres przedsięwzięcia obejmuje także
docieplenie budynków, wymianę stolarki, zastosowanie
odnawialnych źródeł energii.
Budując dom, można liczyć na dofinansowanie zakupu
i montażu węzłów cieplnych, kotłów na paliwo stałe,
systemów ogrzewania elektrycznego, kotłów gazowych
kondensacyjnych lub pomp ciepła.
Wysokość przyznanej dotacji zależy od dochodu
przypadającego na jedną osobę w gospodarstwie
domowym. Pozostały koszt inwestycji można sfinansować
w ramach pożyczki bądź ze środków własnych. Przy
dochodach do 600 zł/ netto na osobę wysokość dotacji
wynosi 90% i spada proporcjonalnie do osiąganych na
osobę dochodów np. przy dochodach na osobę rzędu 1001

– 1200 zł dotacja wynosi do 60% a przy dochodach powyżej 1600
na osobę już tylko 30%. Maksymalny możliwy koszt, od którego
liczona jest dotacja to 53 tys. zł. Minimalny koszt kwalifikowany
projektu to 7 tys. zł.
Beneficjentami programu mogą być osoby fizyczne posiadające
prawo własności lub będące współwłaścicielami budynku.
Dofinansowaniem mogą być objęte zarówno domy już istniejące,
jak i nowo budowane.
Wnioski składa się ‘przez Internet’ za pomocą strony:
www.portal.fundusz.olsztyn.pl
Wraz z wnioskiem o dofinansowanie w ramach programu „Czyste
powietrze” należy złożyć:
•
dokumenty potwierdzające prawo własności nieruchomości,
jeżeli we wniosku nie podano informacji na temat numeru
księgi wieczystej,
•
kopię zgłoszenia zamiaru wykonania prac budowlanych
wraz z oświadczeniem, że właściwy organ architektonicznobudowlany nie wniósł sprzeciwu lub ostateczna decyzja
pozwolenia na budowę – jeśli dotyczy,
•
pozwolenia organu architektoniczno-budowlanego,
•
dokumentację fotograficzną odzwierciedlająca stan obiektu i
urządzeń będących przedmiotem przedsięwzięcia na etapie
składania wniosku,
•
branżową dokumentację projektową wykonaną przez
uprawnionego projektanta/audyt energetyczny domu
•
oświadczenie o dochodach wraz z dokumentami
potwierdzającymi ich wysokość.
Więcej informacji znajdziecie Państwo na stronie internetowej
WFOŚiGW w Olsztynie: www.wfosigw.olsztyn.pl
lub pod numerami telefonów: 89-522-02-15, 89-522-02-27,
89-522-02-38
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Wolontariusze roku 2018
Podczas uroczystej Gali Wolontariuszy
2018 w Bartoszyckim Domu Kultury
uhonorowano ludzi gorących serc z
terenu powiatu bartoszyckiego.
Serdecznie gratulujemy! DZIĘKUJEMY
ZA SERCE I TRUD. ZA BEZINTERESOWNE
POŚWIĘCENIE.
To
dzięki
Wam
niemożliwe staje się możliwe! W
gminie Górowo Iławeckie to zaszczytne
miano otrzymali:
Regina Baryszewska – Sołtys Sołectwa
Janikowo oraz Radna nowej Kadencji
Rady Gminy Górowo Ił. Działa aktywnie
na rzecz poprawy estetyki wsi, co w
tym roku zaowocowało III miejscem w
konkursie na ”Czystą i Estetyczną wieś
w Gminie Górowo Iławeckie 2018”. W
bieżącym roku zrealizowała projekt –
inicjatywę lokalną dla uczczenia 100 lat
Niepodległej pn. PLAC WOLNOŚCI. W
ramach projektu odnowiono elewację
świetlicy,
wykonano
nasadzenia
krzewów i kwiatów oraz postawiono, w
hołdzie dla ojczyzny, kamień z tablicą
pamiątkową.
Janusz Figzał - Sołtys Sołectwa Nowa
Wieś Iławecka. Działa aktywnie na
rzecz mieszkańców sołectwa. Zmienił
wizerunek i estetykę wsi. To dzięki jego
zaangażowaniu Nowa Wieś Ił. zajęła
w tym roku II miejsce w konkursie na
„Czystą i estetyczną wieś w gminie
Górowo Iławeckie 2018” oraz została
wyróżniona w konkursie Związku
Gmin Warmińsko Mazurskich: „Czysta
i Piękna Zagroda - Estetyczna Wieś”.
Janina Lesiak –
Sołtys sołectwa
Dwórzno. Wspaniały lider i dobra
dusza lokalnej społeczności. To m.in. z
jej inicjatywy miejscowość przystąpiła
w tym roku do konkursu „Czysta i
estetyczna wieś w gminie Górowo
Iławeckie 2018” zajmując
I miejsce w gminnym konkursie oraz
została wyróżniona w konkursie
Związku Gmin Warmińsko Mazurskich:
„Czysta i Piękna Zagroda - Estetyczna
Wieś”.
Aktywna działaczka Koła Gospodyń
Wiejskich „Niezapominajka”.
We współpracy z LGD „Warmiński
Zakątek”, w ramach programu
„Działaj Lokalnie” była koordynatorem
projektów: „Bliżej tradycji, bliżej
zdrowia, bliżej siebie” oraz „Rękodzieło
na Górowszczyźnie”. Pracując

z zaangażowaniem i pasją, realizuje
projekty ważne dla ogółu społeczeństwa,
Wraz z mieszkańcami zrealizowała w
bieżącym roku projekt – inicjatywę
lokalną dla uczczenia 100 lat
Niepodległej pn. DWÓRZNO
DLA NIEPODLEGŁEJ, w ramach którego
zorganizowano piknik rodzinny
w sołectwie, wykonano murale na
ścianie wiejskiej świetlicy.
Monika Szewczyk – mieszkanka
Dwórzna, od 2017 r. członkini Koła
Gospodyń Wiejskich „Niezapominajka”,
czynnie zaangażowana w życie
społeczne wsi i gminy Jest inicjatorem
i jednym z głównych wykonawców
wielu prac podnoszących estetykę wsi.
W roku bieżącym wzięła udział w „mini
– projekcie” realizowanym przez Instytut
Badawczo – Szkoleniowy z Olsztyna
w ramach warsztatów rozwijających
kapitał społeczny „Metodą POMOSTY”,
co zaowocowało budową grillowiska
dla mieszkańców wsi Dwórzno oraz
organizacją imprez dla najmłodszych.
Była jednym z liderów i animatorów
projektu inicjatywy lokalnej dla
uczczenia 100 lat Niepodległej pn
DWÓRZNO DLA NIEPODLEGŁEJ, Swoją
pracą i zaangażowaniem motywuje
innych do działania.
Jagoda i Aleksander Wielebowie
– mieszkańcy wsi Bukowiec, dobre
dusze lokalnej społeczności, aktywnie
działający na rzecz szerzenia kultury
w gminie Górowo Iławeckie. Chętnie
wspomagają organizację imprez. To
właśnie
w Wielebowie mogli rozbić się obozem

belgijscy skauci goszczący
na Górowszczyźnie. We wrześniu
Państwo
Wielebowie
byli
współorganizatorami
„Biegu
dla
niepodległej”,
zorganizowanego
wspólnie z Gminą dla uczczenia 100
lat Niepodległej Polski. W ich progach
często „gości” poezja – w sierpniu
tego roku byli współorganizatorami
spotkań „Dotknąć historii” goszcząc
literatów z Stowarzyszenia „W cieniu
lipy Czarnoleskiej” z Jeleniej Góry, a
w listopadzie miały miejsce zaduszki
poetyckie „Z gitarą i piórem”.
Adam Zacharewicz - mieszkaniec
wsi Woryny, Przewodniczący Rady
Sołeckiej aktywnie działający na rzecz
mieszkańców wsi i gminy. Inicjator
wielu imprez dla lokalnej społeczności.
Zaangażowany w prace na rzecz
poprawy wizerunku i estetyki wsi,
To m.in. dzięki jego zaangażowaniu
Woryny zajęły w 2016 roku I miejsce
w konkursie na „Czystą i estetyczną
wieś w gminie Górowo Iławeckie”
oraz I miejsce w konkursie Związku
Gmin Warmińsko Mazurskich: „Czysta
i Piękna Zagroda - Estetyczna Wieś”.
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QURIER ŚWIĘTEGO
ŚWIETLICACH

MIKOŁAJA W

GÓROWSKICH

Qurier Świętego Mikołaja to akcja mająca na celu spełnienie
świątecznych marzeń tych dzieci, które z różnych względów
nie mogą liczyć na podarunki od Świętego Mikołaja.
Fundacja PRZYJACIÓŁKA, wraz z zaprzyjaźnionymi firmami
przygotowuje prezenty Bożonarodzeniowe dla dzieci ze
świetlic środowiskowych, wiejskich, socjoterapeutycznych,
oraz innych miejsc wspierających dzieci w trudnej sytuacji.
W tym roku jeszcze w październiku dzieci wraz z opiekunami
świetlic wiejskich w Bukowcu, Grotowie oraz Piastach
Wielkich przygotowały prezentacje multimedialne,
chwaląc się swymi małymi sukcesami, działaniami na
rzecz swych małych społeczności. Wysłaliśmy nasze
zgłoszenia do udziału w akcji i…. udało się. W tym roku
Qurier Świętego Mikołaja odwiedził 3 gminne świetlice.
Cały listopad dzieciaki pisały listy do Świętego Mikołaja,
opracowywały przedstawienia na przyjęcie specjalnego
gościa i tuż przed Świętami odbyły się imprezy choinkowe,
gdzie uczestnicy zajęć świetlicowych prezentowali jasełka,
śpiewały kolędy i piosenki dla wyjątkowego gościa. 1 i 18
grudnia odbyły się imprezy choinkowe w świetlicach gdzie
wręczone zostały przygotowane przez QURIERA prezenty.
Życzymy spełnienia choinkowych marzeń wszystkim
dzieciom. WESOŁYCH ŚWIĄT!
ŚWIĄTECZNE ” CUDA WIANKI”
Pachnie już świętami, szykujemy nasze domy na ten
wyjątkowy czas. Jak co roku o tej porze, 6 grudnia w
gminie Górowo Iławeckie zorganizowana została wystawa
świątecznego rękodzieła, podczas której można było
podziwiać, a także zakupić przygotowane przez panie z
Górowszczyzny piękne ozdoby bożonarodzeniowe. Nie
zabrakło tradycyjnych wieńców, barwnych bombek czy
wyszywanych kart okolicznościowych. Sala posiedzeń
górowskiego urzędu wypełniła się zapachem świerkowych
gałązek i korzennych przypraw z świątecznych pierników.
Każdy odwiedzający wystawę mógł znaleźć coś dla siebie.
Dziękujemy górowskim artystkom. Swoje prace prezentowały rękodzielniczki z Bukowca, Dwórzna, Skarbca, Piast Wielkich
oraz z przedstawicielki Szkoły Podstawowej w Kandytach oraz DPS Senior w Kamińsku.

WIGILIJNIE NA ŚWIETLICACH
Słychać dźwięk kolędy, dźwięk dzwonków, jasełkowe
wierszowanie… znak, że zbliża się ten wyjątkowy dzień w
roku, czas wigilii.
15 grudnia w świetlicach wiejskich w Bukowcu, Grotowie
oraz Piastach Wielkich, a dzień później w Bądlach, spotkali
się mieszkańcy górowskich wsi oraz zaproszeni goście, by
przełamać się opłatkiem, obejrzeć przygotowane przez
dzieci jasełkowe przedstawienia, odśpiewać wspólnie
kolędy. To już tradycja, już od 10 lat spotykamy się przy
wspólnym kolędowaniu w Bądlach, już 6 lat również w
Piastach Wlk., gdzie dzieląc się opłatkiem w wiejskiej
świetlicy zapominamy o sąsiedzkich sporach, o kłopotach
dnia codziennego.
To czas magiczny, jak mówią słowa świątecznej piosenki
„Jest taki dzień, bardzo ciepły choć grudniowy, dzień,

zwykły dzień, w którym gasną wszelkie spory…”. Niech i
taki będzie dla nas wszystkich, nućmy radosne pastorałki,
dzielmy miłością jak chlebem.
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SUKCES MŁODEJ POETKI Z ZIEMI GÓROWSKIEJ
9 listopada w BDK podczas
jubileuszowej gali 35 lat Grupy
literackiej Barcja poznaliśmy wyniki
Konkursu Poetyckiego Im. Leonarda
Turkowskiego. Serdecznie gratulujemy
Klaudii Stupienko, która zajęła pierwsze
miejsce w kategorii Młodzieży.

Klaudia Stupienko
Liście opadają

Młoda poetka jest mieszkanką Wokiel
w gminie Górowo Iławeckie. Życzymy
dalszych sukcesów.

Bociany odeszły,
gniazda pozostają.
Sady spustoszały,
liście opadają...Kasztany
biją w ziemię,
stukoczą kopyta.
Nad chłopca mogiłą,
ziemia już ubita...

Obok, mogą przeczytać Państwo
wiersz, jakim Klaudia wygrała konkurs.

Smutny los wojaka,
co walczył jesienią.
Dzięki jego śmierci,

losy się odmienią...
Dzięki takim ludziom,
Polska znów powstała.
Uchylmy więc głowy...
Chwała im!
Chwała!

POWIATOWY KONKURS POEZJI UKRAIŃSKIEJ
7 grudnia 2018 roku w Zespole Szkół z Ukraińskim Językiem Nauczania
odbył się XXIV Powiatowy Konkurs Poezji Ukraińskiej. Z nasze szkoły
nagrodę Laureata zdobyła Gabrysia Gołębikowska ( kl.V), a wyróżnienie
– Kosińska Julia (kl. V) i Romańczuk Piotr ( kl. VI). Uczniów przygotowała
p. Nadija Ortyńska.

PODZIELILI SIĘ PLUSZAKAMI
Finał akcji „Misie Ratownisie” w Szkole Podstawowej w Kandytach.
Akcja „Misie Ratownisie” to akcja, której celem jest zbiórka pluszowych
zabawek, które trafią do karetek i samochodów straży pożarnej. W
czasie wypadków czy zdarzeń, w których uczestniczyły dzieci, pluszowa
maskotka umożliwia nawiązanie kontaktu z dzieckiem, zmniejsza jego
strach. Pluszak pozwala odwrócić uwagę dziecka od tego co się zdarzyło
i uspokaja go.
Akcja ta spotkała się z bardzo dużym zainteresowaniem społeczności szkolnej z Kandyt, Pieszkowa i Toprzyn. Wciągu 10
listopadowych dni zebrano 723 pluszaki. 30 listopada 2018r. zostały one przekazane na SOR w Bartoszycach i dla Zespołu
Ratownictwa Medycznego z Górowa Iławeckiego. Koordynatorem akcji był p. Mirosław Potoczny, patronat nad akcją objęła
OSP w Kandytach. Serdeczne podziękowania dla wszystkich, którzy przekazali maskotki.
Mirela Pawłowska - Boroń

ŚWIĄTECZNE PRZYGOTOWANIA „ZAJĄCZKÓW”
„Zajączki” z Przedszkola w Kamińsku przygotowują się do Świąt Bożego
Narodzenia. Przedszkolaki samodzielnie ubrały choinkę, pod którą Mikołaj
zostawił małe prezenciki. Dzieci wykonały listy do Świętego Mikołaja
z nadzieją, że będzie o nich pamiętał w noc wigilijną. Zaadresowane
listy zanieśliśmy do punktu Poczty Polskiej w Kamińsku. Pani pracująca
na poczcie wyjaśniła nam w jaki sposób należy przykleić znaczek oraz
postawiła specjalną pieczątkę. Mamy nadzieję, że Mikołaj przeczytał już
nasze listy i przygotował dla nas wymarzone prezenty.

WARSZTATY ADWENTOWE
W dniach 7 – 9 grudnia 2018 roku w Zaciszu Leśnym (obok Lidzbarka Warmińskiego) odbyły się Warsztaty Adwentowe na
których młodzież przygotowywała kartki świąteczne oraz ozdoby choinkowe. Podsumowaniem Warsztatów był koncert halowy
,,Betlejem Narodów,, w Pilniku. Jest to impreza mniejszości niemieckiej na którą, jak co roku, zostaliśmy zaproszeni jako
mniejszość ukraińska. Opiekowała się uczniami i przygotowała program artystyczny p. Nadija Ortyńska.
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DZIEŃ MISIA
W dniu 27 listopada dzieci z naszego przedszkola uroczyście obchodziły
Światowy Dzień Pluszowego Misia . Tego dnia dzieci przyszły do
przedszkola ze swoimi ulubionymi i kochanymi Pluszakami . Bardzo
miłą niespodzianką były odwiedziny Kubusia Puchatka i Tygryska. Dzieci,
opowiadały o swoich maskotkach, słuchały wierszy o niedźwiadkach,
nauczyły się piosenki o misiu oraz tańczyły z misiami w rytm piosenki
„Jadą , jadą Misie …”. Ten dzień wywołał u dzieci wiele uśmiechów i
radości.
Miś jest bardzo ważny dla każdego dziecka. Można go przytulić, a nawet
zwierzyć mu się z sekretów. Mamy nadzieję, że to wielkie misiowe
przyjęcie zostanie w naszych wspomnieniach na długi czas.
Maria Dudyk-Baran

XV EDYCJA
ŚPIEWANEJ

PRZEGLĄDU

UKRAIŃSKIEJ

POEZJI

W sobotę 8.XII.20018r. w olsztyńskim CEiK-u odbyła się XV edycja
Przeglądu Ukraińskiej Poezji Śpiewanej oraz Piosenki Autorskiej i
Współczesnej. W tegorocznym, jubileuszowym święcie piosenki
uczestniczyło prawie 30 podmiotów artystycznych – w sumie ponad 60
młodych artystów z Olsztyna, Górowa Iław., Bartoszyc, Dobrego Miasta,
Ostrudy, Lidzbarka Warmińskiego, Kandyt, Toprzyn, Giżycka, Węgorzewa.
Uczniów naszej szkoły (trzy podmioty) przygotowała p. Nadija Ortyńska,
którzy zaprezentowały sześć piosenek. Po części artystycznej i
nagrodzeniu wykonawców, wszyscy uczestnicy zostali zaproszeni do
degustacji jubileuszowego tortu.
Organizatorem Przeglądu był Olsztyński Oddział Ukraińców w Polsce.
DZIEŃ ŻYCZLIWOŚCI
21listopada na świecie obchodzony jest Dzień Życzliwości. Tego dnia p.
Joanna Ruczyńska zorganizowała wyjazd do DPS w Kamińsku. Tuż po
lekcjach, wybrani uczniowie z naszej szkoły udali się do Kamińska, aby
spędzić popołudnie z osobami starszymi, chorymi i niepełnosprawnymi.
Już na wstępie bardzo ciepło powitaliśmy mieszkańców DPS-u.
Gospodarze domu oprowadzili nas po budynku, następnie wzięliśmy
się za robienie i dekorowanie ciasteczek. W pracy pomagało nam starsze
pokolenie, które zamieszkuje ośrodek. Po przygotowaniu słodkości
wszyscy zostaliśmy zaproszeni na pogawędkę oraz wspólne wypicie herbatki. Pomimo naszego młodego wieku, znaleźliśmy
wspólny język z seniorami. Ok.godz.17.00 pożegnaliśmy się i wróciliśmy do swoich domów.
Uważamy ten wyjazd za bardzo fajnie i pożytecznie spędzony czas i mamy nadzieję na kolejną wizytę! Serdeczne podziękowania
kierujemy do p.Lidii Ciszkowskiej, która zawiozła nas do Kamińska.
Andżelika Dziedzic
ŚLUBOWANIE
”Teraz już z honorem ślubować możemy , jak być dobrym uczniem doskonale
wiemy”.
Ach, co to był za dzień!!! Pełen wzruszeń, pełen wrażeń i szczególnych
wydarzeń. A wszystko rozpoczęło się uroczystym apelem, na którym
pierwszaki razem z klasą trzecią przedstawiły program artystyczny. Potem
złożyły ślubowanie i… zostały pasowane na uczniów szkoły. Życzeniom
i prezentom nie było końca. Goście, w osobach księdza proboszcza, pani
wójt, pani dyrektor, pani kierownik, życzyli dużo uśmiechu i przyjaciół. Żeby pierwszaki wyrosły na mądrych i dobrych ludzi.
Zwieńczeniem apelu było wspólne zasadzenie na placu szkolnym drzewka, które upamiętni nie tylko dzień ślubowania, ale
również 100 – lecie odzyskania niepodległości.
W imieniu dzieci oraz własnym dziękuję rodzicom za ogromne zaangażowanie i pomoc w przygotowaniu uroczystości.
Wychowawca klasy I - Barbara Szafranowicz
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TYDZIEŃ WYCHOWANIA
„Wychowawca chrześcijański w procesie rozpoznawania powołania”
– to hasło, w duchu którego przeżywaliśmy VIII Tydzień Wychowania.
18 września 2018 z inicjatywy księdza proboszcza, kierownika i
nauczycieli szkoły w Toprzynach, w kościele parafialnym w Gałajnach
została odprawiona msza św. w intencji dzieci i młodzieży. Stało się to
już coroczną tradycją, że w Tygodniu Wychowania wszyscy, którym na
sercu leży wychowanie młodego pokolenia, gromadzą się na wspólnej
modlitwie.
„Przychodzimy dzisiaj do kościoła, by jako nauczyciele, wychowawcy, rodzice i wszyscy ludzie dobrej woli modlić się za dzieci
i młodzież naszej szkoły, parafii i ojczyzny. (…) Będziemy prosili Boga, by mądrze i rozsądnie wybierali swoje życiowe drogi, by
umieli kochać rodziców, szanować wychowawców, kochać i szanować nasz wspólny dom, jakim jest nasza Ojczyzna- Polska.
Będziemy modlić się, by nasze dzieci i młodzież umiały właśnie modlić się, by umiały rozmawiać z Bogiem, Jego pytać o swoją
przyszłość, Jego słuchać, gdy mówi do ich serc…

WIECZORNICA
Tegoroczne obchody Święta Niepodległości w całym kraju nabrały
szczególnego charakteru, ponieważ świętowaliśmy stulecie odzyskania
niepodległości. My również postanowiliśmy uczcić to wydarzenie bardzo
uroczyście.
W czwartek 8.11.2018 r. w godzinach przedpołudniowych odbył się
apel dla uczniów, natomiast o godzinie 17.00 rozpoczęto uroczystą
wieczornicę, na którą przybyły gminne władze, rodzice uczniów,
mieszkańcy okolicznych miejscowości. Na początku odbyła się msza
święta w intencji Ojczyzny, następnie uczniowie przedstawili program patriotyczny, który rozpoczął się tańcem narodowym
– polonezem w wykonaniu uczniów z klasy III i I. Piękna narracja, recytacja, śpiew, muzyka wielokrotnie do łez wzruszała
zgromadzonych na uroczystości gości, ale też i bawiła, szczególnie gdy na scenę wkroczyły najmłodsze nasze dzieci –
przedszkolaki. Wieczornica zakończyła się wspólnym śpiewem najpopularniejszych pieśni patriotycznych, pieśni, które czasem
są jedyną mogiłą poległych, bezimiennych żołnierzy. Słodkim akcentem uroczystości był tort ufundowany przez Radę Rodziców.
Na zakończenie wszyscy: uczniowie, rodzice, zaproszeni goście udali się na poczęstunek.
W przygotowaniach tego święta wzięli udział niemalże wszyscy nauczyciele, uczniowie, począwszy od przedszkola do klasy
VIII i pracownicy, a także rodzice. Wszystkim, którzy byli zaangażowani w organizację tego przedsięwzięcia należą się ogromne
podziękowania. Możemy z czystym sumieniem stwierdzić, iż godnie wypełniliśmy patriotyczny obowiązek.
Anna Lipowska
X PRZEGLĄD MAŁYCH FORM TEATRALNYCH
26 października 2018 r. uczniowie naszej szkoły uczęszczający na zajęcia
z jęz. ukraińskiego wzięli udział w Przeglądzie teatralnym „Ja i Mały Teatr”,
który po raz już dziesiąty został zorganizowany przez Zespół Szkół z
Ukraińskim Językiem Nauczania w Bartoszycach.
Szkołę w Toprzynach reprezentowali uczniowie klasy VI. Nasi aktorzy
przedstawili uwspółcześnioną wersję bajki „Kopciuszek”. W rolach
głównych udział wzięli: Kamila Gnaś - wróżka, Wiktoria Dowejko - siostra,
Milena Karpowicz - siostra, Emilka Stępniak - Kopciuszek, Lila Sierant macocha, Norbert Lalko - książę i Mateusz Wiszniewski - kolega księcia.
W Przeglądzie wzięło udział ponad 150 uczniów z różnych szkół, spośród których dla pięciu uczniów przyznano tytuł Najlepszego
Aktora. Bardzo miło nam poinformować, że w tym nielicznym gronie znalazła się uczennica Lila Sierant.
Serdeczne gratulacje!
Danuta Kiszenia-Hnatiuk
TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ W ELBLĄGU ROZEGRANY
24 listopada chłopcy i super dziewczyna z klasy IV, uczęszczający na zajęcia
z języka ukraińskiego w Toprzynach rozegrali w Elblągu mecze piłkarskie
z drużynami z Gdańska, Elbląga, Pieniężna, Górowa Iławeckiego, Kandyt
i Bartoszyc.
Mimo dużej różnicy wieku nasi piłkarze zaprezentowali naprawdę wysoki
poziom gry, czego dowodem jest wygrany mecz z drużyną z Pieniężna i
Gdańska .

Teresa Suduł
Najważniejsze

Maria Duchnik
Pastorałka

No i tak to już jest...
że życie człowieka
to ciągłe czekanie...
...................
zmęczonym
czekanie na noc...
nocą czekanie na świt...
latem gorącym...na chłodne ranki
zimą...na sanki i bałwanki...
czekanie na czyjś uśmiech
na podanie dłoni
na „szlachetne zdrowie”...
na radosne ...
witaj...znów jesteśmy razem...
na pierwsze kroczki i dziecięcy ząbek....
gdy jest „buro i ponuro”
na „nadziei kosmyk”...
na światełka „rąbek”...
........................
Można wyliczać i zliczać te nasze czekania....
Lecz niech w tym tłumie wyliczań
nie zabraknie
NAJWAŻNIEJSZEGO OCZEKIWANIA....
na wigilijną gwiazdkę
-”czekanie najświętsze”
które nam przypomina
co jest NAJWAŻNIEJSZE...

Zagrała mi dziś pastorałka
Zagrała prosta piszczałka
Zadźwięczały skrzypki, zagrała trąbka szalona
anielskich śpiewów rozpoczęła się pora
Śpiewaj kolędę duszo moja cała
Śpiewaj na przyjście Pana
Moje serce tę radość zimową oddać chce w piosence
Dołączyć się do GLORIA ANIELSKIEGO
Z dzwonkami, ze śmiechem cieszę się nadzieją
Bo w żłóbku w Betlejem narodził się On
Odkupiciel świata,
Boży Syn
Z wiejskiej świetlicy śpiewy idą w dal
Życzeń moc
Serc ludzkich ściele się czar.
W tym czasie szczególnym, pełnym wiary w ludzi
Niesie się kolędą miła sercu nuta
Lulaj że Jezuniu Cichą nocą zabrzmi
przy świątecznym stole znajdzie się miejsce
dla każdego w siole.
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