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Pierwsze imrezy w Powiecie Kętrzyń-
skim mamy już za sobą. Ekolodzy „sfor-
sowali” zieloną granicę na przejściu gra-
nicznym Michałkowo – Żeleznodoroż-
nyj, to samo w maju uczynili rowerowi raj-
dowcy.

W jedym z wywiadów Starosta Kęt-
rzyński Tadeusz Mordasiewicz powie-
dział, że nie tylko inwestycjami powiat żyje.
Potwierdza to tegoroczny plan imprez
powiatu, który realizujemy wspólnie z lo-
kalnymi samorządami i naszymi zagra-
nicznymi partnerami. Sezon kulturalno –
sportowy AD 2011 rozpoczęła Między-
narodowa Akcja Ekologiczna „Dni Zie-
mi”. Ponad 40 uczestników – uczniów szkół
powiatu i Rejonu Prawdinsk Obwodu
Kaliningradzkiego Federacji Rosyjskiej
przekroczyło granice w Michałkowie. –
Przyjacielska współpraca obu samorządów

trwa od 10 lat. Dni Ziemi są imprezą eko-
logiczną, podczas której młodzi Rosjanie
i Polacy poznają urokliwe zakątki i histo-
ryczne miejsca oraz uczą się szacunku do
środowiska naturalnego. Przyjaźnie za-
początkowane dziś będą procentować

w przyszłości, bo nie jest dla nikogo ta-
jemnicą, do kogo należy przyszłość –
twierdzi Tadeusz Mordasiewicz.

Równie ekologicznie uczniowie szkół
podstawowych i gimnazjów z regionu
Warmii i Mazur potraktowali eliminacje
do powiatowego festiwalu pod nazwą
„Czysty Powiat”. Najmłodsi poważnie
podeszli do tematu, rywalizując o tytuły
laureatów, którzy wezmą udział w finało-
wym koncercie w Korszach. 28 maja szy-
kuje się wielkie święto radości i piosenki.

Rowerowy jubileusz
Maj to także czas relaksu na rowerach.

W 10. rajdzie Prawdinsk – Mołtajny
uczestniczyło ponad 80 kolarzy z powiatów
ostródzkiego i kętrzyńskiego, Rejonu
Prawdinsk i Kaliningradu. Mocną ekipę
przysłał Urząd Marszałkowski. Imprezie
patronował Jacek Protas, Marszałek Wo-
jewództwa Warmińsko – Mazurskiego.
Przygotowaliśmy dla naszych gości krótki
sprint kolarski, który wygrał nasz repre-
zentant Maciej Maraszkiewicz. – Cieszy
fakt, że Maciek zwyciężył już po raz trze-
ci i wygrał puchar Konsula Generalnego
RP w Kaliningradzie. Warto jednak pa-
miętać, że cały rajd to znakomita okazja
do integracji młodego pokolenia. Grani-
ce nie muszą dzielić i nie mają w tym przy-
padku żadnego znaczenia. Powiat od wie-
lu lat działa na rzecz otwarcia przejścia gra-
nicznego w Michałkowie. Wierzę, że
wkrótce nasze zamierzenia staną się fak-
tem – mówi starosta.

Coś miłego dla każdego
W czerwcu zaprosimy artystów malarzy

do odwiedzenia naszego powiatu na ple-
ner plastyczny. Przyjadą goście z Łotwy,
Rosji, Ukrainy, Litwy i Polski, by podziwiać
i uwiecznić na płótnie najpiękniejsze za-
kątki Ziemi Kętrzyńskiej. Pod koniec wa-
kacji 20 – osobowe grupy uczniów z po-
wiatu i Kaliningradu pojadą na letni wy-
poczynek.

Tadeusz Mordasiewicz: – Wymiana

młodzieży to już tradycja w porozumieniu
z naszym rosyjskim partnerem – Miejskim
Okręgiem Miasta Kaliningrad. Głównym
założeniem podpisanych umów z przyja-
ciółmi po wschodniej granicy jest promo-
wanie kontaktów młodzieży i mieszkań-
ców, poznawanie obyczajów i przełamy-
wanie stereotypów.

Po wakacjach czeka nas wiele wydarzeń,
które na stałe wpisały się do kalendarza im-
prez. – Już dzisiaj zapraszamy mieszkań-
ców na Festiwal Kultury Ludowej, Wybory
Miss Miast Partnerskich oraz Święto Plo-
nów. Zaprezentują się najlepsze zespołu
folklorystyczne z pięciu krajów, będzie też
okazja podziwiania najpiękniejszych przed-
stawicielek miast i rejonów zaprzyjaźnio-
nych z Powiatem Kętrzyńskim. Podczas po-
wiatowych Dożynek podziękujemy rolni-
kom za ich całoroczny trud i pracę. Jestem
przekonany, że nawet w kryzysie jest czas
na wypoczynek i poznanie kultur innych
narodów. Sądzę, że każdy mieszkaniec na-
szej małej Ojczyzny znajdzie coś intere-
sującego dla siebie i swojej rodziny –
mówi Tadeusz Mordasiewicz.

Tegoroczny sezon kulturalno – sporto-
wy zakończy spotkanie partnerów powia-
tu. Będzie to okazja do podsumowania do-
tychczasowej współpracy oraz wytyczenia
planów na przyszłość.

Granice nie muszą dzielić

Polsko – rosyjska grupa ekologów podczas zwiedzania Kaliningradu Oczekiwanie na odprawę graniczną

Sadzenie drzewek w srokowskim nadleśnictwie

Pamiątkowe zdjęcie na zakończenie rajdu. Drugi od prawej: starosta Tadeusz Mordasiewicz

Rajdowa integracja na rowerach

W eliminacjach festiwalu ekologicznego
uczestniczyło ponad 400 dzieci


