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Zakończyły się wybory Sołtysów i Rad Sołeckich  
w Gminie Ostróda. Wybory w poszczególnych  
34 sołectwach rozpoczęły się w styczniu br.  
Dla niektórych Sołtysów  to już kolejna kadencja, 

jednak są i tacy, którzy debiutują w tej roli. W 17 sołectwach mieszkań-
cy większością głosów zdecydowali o wyborze nowej osoby  
na to stanowisko. Zebrania wyborcze odbyły się w 34 sołectwach  
naszej gminy zgodnie z ustalonym terminarzem spotkań.  
 

Wszystkim wybranym gratulujemy oraz życzymy owocnej pracy.  

Przewodniczący Rady Gminy 
Andrzej Wiczkowski 

Wójt Gminy Ostróda 
Gustaw Marek Brzezin 

21 –22 maja 2011r. 

 Sportowy Weekend 

w Gminie Ostróda  

str. 8 

   

 

WYBORY SOŁTYSÓW 2011 

WESOŁYCH ŚWIĄT WIELKANOCNYCH 

Zdrowych, pogodnych 
Świąt Wielkanocnych  

pełnych wiary, nadziei i miłości. 
Radosnego, wiosennego  nastroju,  

serdecznych spotkań  w gronie  
rodziny i wśród przyjaciół 
oraz wesołego „Alleluja” 

 życzą 

Uruchomiona została strona internetowa Zakładu Obsługi Komunalnej 
w Ostródzie http://www.zok.ostroda.pl/, która pełni jednocześnie funkcję 
Biuletynu Informacji Publicznej ZOKu. Na bieżąco będzie można dowie-
dzieć się o aktualnych ogłoszeniach, terminach odczytów, przetargach, 
procedurach itp. Portal umożliwia podanie aktualnego stanu swojego 
wodomierza i w ten sposób przesłanie go do biura zakładu za pomocą 
prostego i bardzo funkcjonalnego formularza internetowego.  

NOWA STRONA INTERNETOWA ZOK-U W OSTRÓDZIE 

http://www.zok.ostroda.pl/
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Pragnę serdecznie podziękować za zaufanie jakim  
ponownie obdarzyliście Państwo moją osobę oddając głos na mnie,  
jako kandydata na Wójta Gminy Ostróda nowej kadencji. 

Dzięki Państwa woli będę miał szansę kontynuować trudne  
i odpowiedzialne dzieło jakie dane mi było rozpocząć w ostatnich latach. 
Mam tym samym ogromną satysfakcję, że moja dotychczasowa  
praca znalazła uznanie w oczach większości wyborców. Cieszy mnie 
fakt, iż po raz kolejny obdarzyli mnie Państwo zaufaniem.  
Jest to dla mnie i zespołu  ludzi, z którym współpracuję  wielkie zobowiązanie, by nie ustawać  
w wysiłkach w pracy na rzecz dalszego rozwoju gminy. Przed nami dużo pracy. Wspólnie,  
tak jak dotychczas, będziemy działać na rzecz dalszego rozwoju gminy. Wszyscy pragniemy, by nasza 
gmina postrzegana była jako nowoczesna, posiadająca dobrą infrastrukturę, wielu inwestorów  
oferujących miejsca pracy, rozwiniętą bazę turystyczną. Szanowni Państwo, przed nami duże  
wyzwania, kontynuując wysoki poziom inwestycyjny, należy w dalszym ciągu wykorzystywać  
możliwości pozyskiwania finansowych środków zewnętrznych, mamy w tym doświadczenie i bardzo 
dobre rezultaty i co ważne przygotowane dokumentacje techniczne, jak również już gotowe projekty 
konkursowe. Największą barierę w tych dążeniach stanowią jednak, jak zawsze pieniądze  
i te na wydatki bieżące, ale głównie te na zabezpieczenie udziału własnego w dofinansowywanych  
z UE inwestycjach. W prawdzie nasza gmina nie jest niebezpiecznie zadłużona, ale nowe obostrzenia 
finansowe państwa stanowczo ograniczają te działania. Ogólno-europejska sytuacja kryzysowa,  
a także zwykłe racjonalne spojrzenie na gospodarkę musi nam przybliżyć świadomość, że gmina może 
wydawać tylko tyle ile posiada, bo na samym kredycie nikt długo nie funkcjonował. 

Kończąc swoje wystąpienie, gratuluje  wszystkim  nowo wybranym radnym oraz sołtysom 
i życzę jednocześnie, by nowa kadencja przyniosła  naszej gminie same najlepsze zdarzenia.  
Jednocześnie wyrażam przekonanie, że współpraca na linii Wójt – Rada Gminy, Rady Sołeckie,  
Mieszkańcy zaowocuje wieloma sukcesami, a przede wszystkim konsekwencją i odpowiedzialnością  
w podejmowaniu niełatwych decyzji wyboru w realizacji ogromnych ilości potrzeb bieżących  
i inwestycyjnych naszej gminy. Jeszcze raz dziękując za udział w wyborach pozostaję z szacunkiem, 
                                                                                                         Wójt Gminy Ostróda 

SZANOWNI WYBORCY, MIESZKAŃCY GMINY OSTRÓDA! 

WYBORY DO IZBY ROLNICZEJ 

Wybory do Rady Powiatowej Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej 

odbyły sie dnia 3 kwietnia 2011 roku. W dwumandatowym okręgu 

wyborczym Nr 98 w Ostródzie, obejmującym obszar Gminy Ostró-

da liczba członków Izby Rolniczej uprawnionych do głosowania  

wynosiła 2119 osób. Do Rady Powiatowej Izby Rolniczej  

kandydowały 3 osoby. Najwięcej głosów otrzymali Pani Zofia  

Stankiewicz oraz Pan Hubert Kűchmeister. 

NARODOWY SPIS POWSZECHNY LUDNOŚCI I MIESZKAŃ 2011 

W okresie od 1 kwietnia do 30 czerwca 2011r. na terenie Gminy Ostróda zosta-
nie przeprowadzony Narodowy Spis Powszechny Ludności  
i Mieszkań, według stanu na dzień 31 marca 2011r. Jest on obowiązkowo  
przeprowadzany we wszystkich krajach członkowskich Unii Europejskiej. 
Celem spisu jest dostarczenie najbardziej szczegółowych informacji o liczbie  
ludności, jej terytorialnym romieszczeniu, strukturze demograficzno–społecznej  
i zawodowej, a także o społeczno–ekonomicznej charakterystyce gospodarstw domowych i rodzin  
oraz o ich zasobach i warunkach mieszkaniowych na wszystkich szczeblach podziału terytorialnego 
kraju. 
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STRUKTURA WYDATKOWANYCH ŚRODKÓW  FUNDUSZU SOŁECKIEGO 2011 

 
Gminny Fundusz Sołecki 
stanowią wyodrębnione   
w budżecie gminy środki 
przeznaczone  do dyspozycji 
sołectw  na realizację  
przez nie inicjatyw obywatel-
skich, będących przedsię-
wzięciami  służącymi popra-
wie warunków życia  miesz-
kańców. Rada Gminy  
Ostróda uchwaliła Fundusz 
Sołecki na rok 2011  
w wysokości  512 265zł. 

NA CO WYDAMY NAJWIĘCEJ W 2011 ROKU  

BUDŻET GMINY OSTRÓDA UCHWALONY JEDNOGŁOŚNIE 

Dnia 28 stycznia 2011r. w sali sesyjnej Urzędy Gmina Ostróda odbyła 
się V Sesja Rady Gminy Ostróda w kadencji 2010-2014, podczas której 
jednogłośnie został uchwalony budżet Gminy Ostróda na rok 2011.  
Planowane dochody w 2011r. Wyniosą 48 701 359zł. Natomiast  
planowane wydatki  51 037 312zł. w tym wydatki majątkowe  
w wysokości13 175 977zł. 

Cechy budżetu Gminy Ostróda uchwalonego na 2011r: 
1. Budżet bezpieczny - respektujący ustawowe, graniczne  

wskaźniki zadłużenia. 
2. Budżet kontynuacji - prowadzący konsekwentnie  

inwestycje rozpoczęte w latach ubiegłych. 
3. Budżet perspektywiczny - realizacja zaplanowanych 

działań budżetowych zwiększa efektywność gminy. 
4. Budżet realny - zaplanowane zadania budżetowe  

są możliwe do zrealizowania. 
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PUBLICZNE PUNKTY DOSTĘPU DO INTERNETU 
 

Dobiegła końca realizacja projektu „Rozbudowa infrastruktury  
szerokopasmowego dostępu do Internetu i sieci PIAP-ów  
w Województwie Warmińsko-Mazurskim”. Na terenie Gminy 
Ostróda w Gminnych Bibliotekach Publicznych zostały  
utworzone Publiczne Punkty Dostępu do Internetu,  
czyli miejsca, gdzie każdy mieszkaniec ma możliwość za darmo 
skorzystać z komputera i zasobów światowej pajęczyny. Punkty  
z dostępem do Internetu powstały w placówkach  
w Pietrzwałdzie, Samborowie i Tyrowie. Stworzenie możliwości 

nabycia umiejętności posługiwania się komputerem oraz Internetem, poznanie możliwości jakie daje  
wykorzystanie technologii informacyjnych i komunikacyjnych w życiu codziennym, a także łatwy dostęp 
do tych technologii, pozwoli osobom, do których adresowany jest projekt na pełniejszy udział w życiu 
społeczeństwa opartego na wiedzy, co skutkować będzie zwiększeniem potencjału rozwojowego  
regionu. Głównym celem projektu jest zwiększenie dostępu do sieci Internet i wykorzystania technik 
informatycznych w gospodarce i sferze społecznej Warmii i Mazur. Realizacja celu projektu spowoduje 
upowszechnienie wykorzystania Internetu oraz narzędzi komunikacyjnych w życiu codziennym  
mieszkańców województwa warmińsko-mazurskiego. 

KONCERT NOWOROCZNY GMINY OSTRÓDA 

Tradycyjnie jak co roku w Hotelu Sajmino w Kajkowie miał miejsce 
Koncert Noworoczny Gminy Ostróda. Honorowymi gośćmi  
uroczystości byli Senator RP Stanisław Gorczyca, Poseł na Sejm 
Zbigniew Babalski,  Prezes Regionalnej Izby Obrachunkowej  
w Olsztynie Iwona Bendorf - Bundorf, Członek Zarządu  
Województwa Warmińsko-Mazurskiego Jolanta Szulc oraz Prezes  
Warmińsko-Mazurskiej Agencji Rozwoju Regionalnego  
w Olsztynie Bożena Cebulska. Licznie zebrani goście mieli okazję 
wysłuchać koncertu w wykonaniu zespołu „Czerwony Tulipan”  
z Olsztyna, który dostarczył wielu wrażeń artystycznych.  
Podczas spotkania Wójt Gminy Ostróda Gustaw Marek Brzezin przedstawił osiągnięcia oraz plany  
na przyszłość Samorządu Gminy Ostróda oraz wręczył  okolicznościowe podziękowania   
dla: reprezentantów  firm współpracujących i realizujących inwestycje na terenie Gminy Ostróda, 
przedstawicieli stowarzyszeń oraz społecznikom działającym na terenie gminy.  Wyróżnienia  
w poszczególnych kategoriach  otrzymali:  
Gospodarstwo Agroturystyczne „Kalinówka”  Dagmara i  Bruno Gęstwińscy za promocję  
wyrobów regionalnych oraz wkład w kultywowanie lokalnej tradycji; 
Pałac Klonowo Elżbieta i Janusz Wróbel za wkład w rozwój kulturalny regionu  
oraz zaangażowanie w realizację licznych projektów skierowanych do społeczności lokalnej;  
- Pastor Zbigniew Reichelt za wkład w rozwój współpracy międzynarodowej.  
Podobnie jak w zeszłym roku, przedstawicielom najprężniej działających firm, Wójt Gminy Ostróda  
Gustaw Marek Brzezin wręczył statuetki „Żagla Przedsiębiorczości 2010”. Otrzymali je:  
- Grażyna Pietrzak Intermarche Rodan Sp. z o.o.; 
- Tomasz Polito i Cezariusz Zalewski  NEO Komputer;  
- Leszek Rochowicz  Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Rudnie Sp. z o.o. 



NADANIE IM. ŻOŁNIERZA POLSKIEGO GIMNAZJUM W DURĄGU 
10 listopada 2010 roku społeczność szkolna z miejscowości Durąg 
świętowała wielką uroczystość, a mianowicie nadanie Gimnazjum 
w Durągu imienia Żołnierza Polskiego. Uroczystość rozpoczęła  
się Mszą Świętą z udziałem warty honorowej Wojska Polskiego 
oraz pocztów sztandarowych  w Kościele Św. Piotra i Pawła  
w Durągu celebrowaną przez Ks. Dziekana Romana  
Wiśniowieckiego oraz Proboszcza Parafii Durąg Zbigniewa  
Błaszkowskiego. Po uroczystej Mszy Św.  nastąpił przemarsz 
wszystkich uczestników z Kościoła na plac pod Gimnazjum, gdzie 
po wprowadzeniu pocztów sztandarowych miało miejsce złożenie 

meldunku oraz odsłonięcie tablicy pamiątkowej na budynku szkoły. Zaproszeni goście wraz z Posłem 
na Sejm Zbigniewem Babalskim, Dyrektorem Gimnazjum  
w Durągu Panią Grażyną Lipińską oraz Wójtem Gminy Ostróda 
Gustawem Markiem Brzezinem posadzili dęby przed Gimnazjum,  
upamiętniające tą uroczystość. Po salwie honorowej nastąpiło  
odsłonięcie i poświęcenie tablicy pamiątkowej w środku szkoły,  
a dalsza część uroczystości miała miejsce w niedawno oddanej  
do użytku nowej sali gimnastycznej. Wszyscy zebrani mieli  okazję 
zobaczyć specjalnie przygotowany na tą okazję przez uczniów 
szkoły program artystyczny poświęcony patronowi gimnazjum  
w osobie Żołnierza Polskiego. 

WYDARZENIA OŚWIATOWE 
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MŁODZIEŻOWY WOLONTARIAT W GMINIE OSTRÓDA 
Na terenie Gminy Ostróda czynnie działają  Kluby Ośmiu, które  
skupiają młodych ludzi podejmujących bezinteresowną służbę  
na rzecz innych. Członków Klubów Młodzieżowego Wolontariatu  
obowiązują przede wszystkim dwie zasady: zasada osobistej pracy 
i zaangażowania na rzecz potrzebujących pomocy oraz zasada  
etyczna „wstyd za zło.”Akcja pomocy dla powodzian Klubu 
Ośmiu Młodzieżowego Wolontariatu przy Gimnazjum  
w Lipowie „Nie bójmy się pomagać” udowodniała dzieciom  

ze Szkoły Podstawowej w Sokolnikach (woj. podkarpackie), że mogą liczyć na koleżanki i kolegów, 
którym nie jest obojętny ich los. Dla czwórki uczniów z Sokolnik, którym powódź zniszczyła domy,  
wolontariusze zrobili świąteczne paczki. Natomiast Wolontariuszki Klubu Ośmiu Młodzieżowego 
Wolontariatu, działającego przy Gimnazjum im. Ks. Jana Twardowskiego w Ostródzie świadome 
o istnieniu zapomnianych grobów postanowiły wziąć udział w akcji sprzątania cmentarzy. W ramach 
wolontariatu uczennice odwiedziły m.in. cmentarz  przy ul. Olsztyńskiej, ul. Czarnieckiego   
oraz przy ul. Chrobrego w Ostródzie. 

Rada Gminy Ostróda podjęła Uchwałę Nr VI/17/11 z dnia 25 lutego 2011r. w sprawie zamierzonej  
likwidacji Szkoły Podstawowej w Wygodzie. Do Szkoły Podstawowej w Wygodzie uczęszczają dzieci  
z miejscowości Wygoda, Klonowo, Wólka Klonowska, Glaznoty oraz uczniowie z Jagodzin  
gm. Lubawa. W roku szkolnym 2010/2011 do 6 oddziałów, mieszczących się w tej placówce  
uczęszcza średnio 6 uczniów na jeden oddział. Taka niska  demografia utrzyma się w ciągu sześciu 
najbliższych lat. Całkowity koszt utrzymania SP w Wygodzie wynosi  792.790 zł na rok budżetowy.  
Natomiast utrzymanie jednego ucznia to kwota 20.863 zł, dla porównania  utrzymanie ucznia  
w Gimnazjum w Durągu to koszt 9 tyś złotych. Po likwidacji szkoły, dzieci z obwodu SP Wygoda,  
przejmie Szkoła Podstawowa w Pietrzwałdzie. Gmina zapewni opiekę i dowóz, dla dzieci z Klonowa, 
Wólki Klonowskiej, Wygody oraz Glaznot. Po likwidacji szkoły w Wygodzie obiekt będzie spełniał rolę 
Środowiskowego Domu Pomocy Społecznej. Pomieszczenia tego budynku będą sukcesywnie  
adoptowane na jego potrzeby. Istnieje również możliwość zatrudnienia pracowników szkoły,  
po uzyskaniu przez nich kwalifikacji niezbędnych do pracy z osobami o szczególnej trosce. 

UCHWAŁA W SPRAWIE ZAMIERZONEJ LIKWIDACJI SP W WYGODZIE 
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WYDARZENIA SPORTOWE 

„PUCHAR WÓJTA GMINY OSTRÓDA”  
TRAFIŁ DO SOŁECTWA SAMBOROWO 

 
20 marca br. w Zespole Szkół im. Mikołaja Kopernika  
w Samborowie odbyły się IV Gminne Halowe Igrzyska  
Mieszkańców Sołectw i Pracowników Urzędu o „PUCHAR 
WÓJTA GMINY OSTRÓDA”. W igrzyskach udział wzięło  
18 drużyn. Po uroczystym otwarciu igrzysk przez Wójta Gminy  
Ostróda zawodnicy przystąpili 

do rywalizacji w konkurencjach indywidualnych i zespołowych.  
Zawodnicy zmagali się w następujących konkurencjach: trójbój, 
sztafeta rodzinna, wyciskanie odważnika, tenis stołowy, warcaby, 
rzut lotką, strzelanie z wiatrówki. Jak zawsze najwięcej emocji  
dostarczyło przeciąganie liny. W tej konkurencji I miejsce zdobyła 
reprezentacja Sołectwa Durąg, II miejsce reprezentacja Sołectwa 
Reszki, III miejsce reprezentacja Sołectwa Turznica.  
 

 
Poszczególne pojedynki między sołectwami wzbudzały ogromny 
aplauz wszystkich uczestników Igrzysk. W klasyfikacji zespołowej  
I miejsce zajęła reprezentacja Sołectwa Samborowo, II miejsce  
zdobyła reprezentacja Sołectwa Turznica, a  III miejsce  
reprezentacja Sołectwa Zwierzewo. Za zajęcie trzech pierwszych 
miejsc zawodnicy/zawodniczki otrzymali medale i nagrody  
ufundowane przez Urząd Gminy Ostróda. Drużyny za zajęcie 
miejsc od pierwszego do szóstego otrzymały z rąk Wójta Gminy 
Ostróda Gustawa Marka Brzezina puchary i dyplomy, pozostałe 
drużyny otrzymały pamiątkowe dyplomy. 

           KAROLINA PAWŁOWSKA MISTRZYNIĄ POLSKI 
 
W marcu w Ostródzkim Centrum Sportu i Rekreacji w Ostródzie  
podczas Mistrzostw Polski w Taekwon-do tytuł Mistrzyni Polski  
w rywalizacji indywidualnej (light i semi contact) wywalczyła  
Karolina Pawłowska, zawodniczka Klubu Sportowego GLADIUS, 
której trenerem jest instruktor Marcin Dziliński. Warto przypomnieć,  
że w zeszłym roku Karolina, która jest mieszkanką Nowego  
Siedliska otrzymała złoty medal podczas Mistrzostw Świata Tang 
Soo Do w walkach semi-contact na mistrzostwach w Puławach. 

„MOJE BOISKO - ORLIK 2012” W MIEJSCOWOŚCI SAMBOROWO 
30 marca br. podczas VII Sesji Rady Gminy Ostróda w kadencji 2010-2014 
Rada Gminy podjęła uchwałę w sprawie zmian w budżecie, wprowadzają-
cą  
rozpoczęcie zdania inwestycyjnego pn. Bu-
dowa kompleksu  

sportowo-rekreacyjnego w ramach programu „Moje Boisko - Orlik 20-
12” w miejscowości Samborowo. Szacowana wartość zadania  
wynosi 1 270 000zł. Zakres rzeczowy przedsięwzięcia obejmuje  
budowę budynku sanitarno-szatniowego o powierzchni użytkowej  
ok. 60m² oraz  dwóch oświetlonych i ogrodzonych po obwodzie boisk: 

piłkarskiego o wymiarach 30m x 62m; 
wielofunkcyjnego do koszykówki i piłki siatkowej  



FESTIWAL KOLĘD I PASTORAŁEK 
Gminny Ośrodek Kultury w Samborowie gościł przedstawicieli  
4 szkół podstawowych Z terenu Gminy Ostróda, którzy uczestniczyli 
w  „Gminnym Festiwalu Kolęd i Pastorałek 2011”. Zebrani goście,  
ze sceny GOK-u mieli okazję wysłuchać przepięknych kolęd  
i pastorałek w wykonaniu dzieci ze Szkoły Podstawowej w Lipowie, 
Brzydowie, Zespołu Przedszkolno-Szkolnego w Tyrowie  
oraz Przedszkola w Samborowie. W konkursie wzięło udział około  
40 uczestników. Wszyscy wykonawcy wspaniale przygotowali  
się do konkursu i prezentowali wysoki poziom.  
 
Laureaci Festiwalu Gminnego reprezentowali Gminę Ostróda  
w Rejonowym XI Przeglądzie Kolęd i Pastorałek „Śpiewajmy  
Maleńkiemu”,  który odbył się 21 stycznia 2011r. w Morąskim Domu 
Kultury. W Przeglądzie udział wzięli : Jzabela Jarzyna (SP.Lipowo) 
Aleksandra Jakubowska , Joanna Jakubowska (SP.Lipowo),Beata  
Kossakowska , zespół wokalny Iskierka II (SP.Brzydowo), Dominika 
Lachowicz, Karolina Banaszewska (Gimnazjum Ks. J. Twardowskiego 
w Ostródzie) oraz Zespół „Fart” z Gminnego Ośrodka Kultury  
w Samborowie. Na Morąskiej scenie wystąpiły również zespoły  
wokalne i soliści z Działdowa , Morąga, Miłakowa i okolic. O miejscach 
na podium decydowały m.in. umiejętności wokalne, walory muzyczne, 
stopień trudności wykonywanych utworów oraz ogólny wyraz  
artystyczny. Nasi przedstawiciele nie zawiedli , w kategorii soliści  
I miejsce wywalczyła Beata Kossakowska, duet Gimnazjalny Dominika 
Lachowicz, Karolina Banaszewska zajął III miejsce. W kategorii  
zespołów wokalnych I miejsce przypadło zespołowi Iskierka 2  
z Brzydowa zaś zespół Fart z GOK Samborowo zajął III miejsce. 

                              „HERODY 2011” 
W GOK Samborowo odbył się VIII Gminny Przegląd Widowisk  
Kolędniczych „HERODY 2011”. W przeglądzie wzięły udział  
grupy teatralne z placówek oświatowych z terenu Gminy Ostróda  
m.in. Przedszkole ze Starych Jabłonek, z Idzbarka, Szkoły Podst.  
z Lipowa, Samborowa i Grupa Teatralna z Reszek  
oraz Gimnazjum z Durąga i Ostródy.  Komisja konkursowa  
oceniała dobór tekstów i wykonanie , rekwizyty kolędnicze, stroje,  
dekoracje, grę aktorów oraz ogólne wrażenie artystyczne. 

 „BABSKI WIECZÓR” - GMINNY DZIEŃ KOBIET 
W doskonałym humorze ok. 100 Pań opuszczało  w niedzielę 6 marca 
br.  Gminny Ośrodek Kultury w Samborowie, gdzie odbył  
się tegoroczny Gminny Dzień Kobiet pod hasłem" Babski Wieczór".  
W imprezie uczestniczyły panie z Samborowa i okolic, a także  
zaproszeni goście, wśród których nie zabrakło Wójta Gminy Ostróda 
Gustawa Marka Brzezina. Impreza upłynęła w  niezwykle miłej  
atmosferze, o którą zadbały dziewczęta z zespołu Iskierka  
z Brzydowa, Anna Gałan i Anna  Pawlak z Samborowa  
oraz "Kabaret mało śmieszny" . Wszyscy goście mieli okazję obejrzeć 

wystawę zdjęć przygotowaną przez pracowników GOK-u. Wójt złożył życzenia i wręczył kwiaty  
wszystkim Paniom obecnym na sali. Po części oficjalnej wszystkie kobiet wzięły  udział w loterii  
fantowej. Dalsza część uroczystości upłynęła na rozmowach, wspólnym śpiewaniu piosenek  
oraz przy słodkim poczęstunku. 
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Skład: Urząd Gminy Ostróda, ul. Jana III Sobieskiego 1, 14-100 Ostróda 
tel. (89) 676 07 00, tel./fax. (89) 676 07 90 

www.gminaostroda.pl; e-mail: sekretariat@gminaostroda.pl 

KONKURS FOTOGRAFICZNY!!! 
 

JESTEŚ FOTOGRAFIKIEM-AMATOREM I „PSTRYKASZ FOTY" NA TERENIE GMINY? 
WEŹ UDZIAŁ W KONKURSIE „GMINA OSTRÓDA W OBIEKTYWIE".  

NA AUTORÓW NAJLEPSZYCH ZDJĘĆ CZEKAJĄ NAGRODY! 
Wiosna, która właśnie nadeszła, jest doskonałą porą na eksponowanie uroków  
 naszej gminy.  Nic, tylko wybrać się na spacer i robić zdjęcia. My zaś chcemy,  
by uwiecznione przez Was obrazy nie trafiały do szuflad, czy anonimowych folderów w komputerowych  
archiwach zdjęć. Niniejszym ogłaszamy konkurs fotograficzny „Gmina Ostróda w obiektywie" pod patronatem 
Wójta Gminy Ostróda. Zachęcamy do wybrania się na spacer zarówno po znanych, jak i mniej uczęszczanych  
zakątkach naszej gminy. Niech zatrzymane w kadrze obrazy cieszą oczy mieszkańców i zachęcają  
do odwiedzenia naszej małej Ojczyzny turystów. 
Dla kogo? 
Kto może wziąć udział w naszym konkursie? Każdy zameldowany mieszkaniec Gminy Ostróda,  
ale pod jednym warunkiem - nie może być profesjonalnym fotografem. Konkurs ma dać możliwość pokazania 
się amatorom. Nie ma dla nas znaczenia, czy fotografujesz lustrzanką, czy aparatem  
w telefonie komórkowym, liczy się to, aby uwiecznić miejsce lub sytuację, które kojarzą się z naszą gminą  
i odkrywają jej piękno. 
Jakie zdjęcia? 
Na konkurs można nadsyłać zdjęcia tradycyjne i w formacie elektronicznym. Zdjęcia nie powinny  
być przetworzone w programie graficznym. Jedna osoba może przysłać maksymalnie trzy fotografie. Tematyka 
zdjęć jest dowolna - możesz fotografować przyrodę, zabytki, wydarzenia, itp. Nie narzucamy też żadnych  
ograniczeń dotyczących np. formatu fotografii czy ich kolorystyki. Jedyny warunek: obiekty widoczne  
na zdjęciach muszą się znajdować na terenie Gminy Ostróda. 
Gdzie wysyłać? 
Zdjęcia tradycyjne należy nadsyłać na adres: Urząd Gminy Ostróda, ul. Jana III Sobieskiego,  
14-100 Ostróda (z dopiskiem na kopercie: „Gmina Ostróda w obiektywie"). Zdjęcia wykonane aparatami 
cyfrowymi (pliki w formacie jpg) prosimy wysyłać na adres: promocja@gminaostroda.pl  

 
Termin nadsyłania zdjęć upływa 20 czerwca 2011r. 

 
SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE DOSTĘPNE SĄ NA STRONIE www.gminaostroda.pl 

 

ZAPRASZAMY NA SPORTOWY WEEKEND W GMINIE OSTRÓDA  

IV LETNI  BIEG SASINÓW  
„DYLEWSKI CROSS” 

22 maja 2011r. 
 

PROGRAM BIEGU: 

9
00 

- 10
45  

rejestracja  

11
00

 start zawodników na 21 km 

11
05

 start zawodników na 4,5 km 

12
00

 dekoracja zwycięzców w biegu na 4,5 km 

13
00

 dekoracja zwycięzców w biegu na 21 km 

13
30 

-  15
00

 ognisko  

15
15  

zakończenie imprezy 

 

REJESTRACJA UCZESTNIKÓW BIEGÓW  
na stronie  www.biegsasinow.pl i www.dylewskie.pl   

 pod adresem ewa@dylewskie.pl lub tpecka@wp.pl  , 
tel. (89) 647 15 23 

oraz w dniu zawodów od godziny 9:00 do 10:45 
 

Dodatkowe szczegółowe informacje na stronie 
www.biegsasinow.pl 

XI RAJD ROWEROWY  
DYLEWSKA GÓRA 2011 

21 maja 2011r. 
 

PROGRAM RAJDU: 

10
30

 zbiórka  

11
00

 start XI Rajdu Rowerowego 

11
30

-12
30

 postój 

13
30

 spotkanie na polanie pod Dylewską Górą  

13
30 

- 15
00

 ognisko z pieczeniem kiełbasek,   

liczne atrakcje  

15
00

 rozdanie nagród  

powrót do Ostródy 
 

TRASA RAJDU 

Kajkowo - Lichtajny– Brzydowo - Rudno -  
Pietrzwałd - Wysoka Wieś - Góra Dylewska - Bed-

narka  - Ryn - Kraplewo -  Lichtajny - 
Kajkowo 

 

Dodatkowe szczegółowe informacje na stronie 
www.gminaostroda.pl 

http://www.biegsasinow.pl
http://www.dylewskie.pl
mailto:ewa@dylewskie.pl
mailto:tpecka@wp.pl

