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Dzielna kobieta z Warmii przeciera nowe szlaki
Wesprzyjmy nowatorski pomys  utworzenia „Lawendowego Muzeum ywego”

W a cicielka pierwszej war-

mi skiej plantacji lawendy 

w Nowym Kawkowie chce 

uruchomi   „Lawendowe Mu-

zeum ywe”, w którym ka -

dy b dzie móg  popracowa  

twórczo z ro lin . Inicjaty-

w  mo e wesprze  ka dy 

za pomoc  tzw. Þ nansowa-

nia spo ecznego. Czasu jest 

ma o, bo pieni dze s  zbie-

rane tylko do 21 stycznia! 
Ostateczny termin zgromadzenia rodków na realizacj  oryginalnego pomys u 

utworzenia „Lawendowego Muzeum ywego” to dzie  21 stycznia 2014 i godzi-

na 18.00.

Licznik dla nowego pomysłu Joanny 
Posoch, która 15 lat temu rzuciła � rmę 
brokerską w stolicy i osiadła w Nowym 
Kawkowie, bije nieubłaganie. Ostatecz-
ny termin zgromadzenia środków na re-
alizację oryginalnego pomysłu utwo-
rzenia „Lawendowego Muzeum Żywe-
go” to dzień 21 stycznia 2014 i godzina 
18.00. Nowatorski pomysł ma również 
� nansowanie przedsięwzięcia, które od-
bywa się za pomocą portalu polakpo-
tra� .pl i dobrowolnych wpłat od osób, 
którym idea przypadnie do gustu. 
- Finansowanie społeczne daje szansę, że 
projekt tra�  do naprawdę zainteresowa-
nych osób, które po ewentualnym po-
wodzeniu akcji będą mogły korzystać 
twórczo z muzeum – mówi Joanna Po-
soch, właścicielka Lawendowego Pola 
w Nowym Kawkowie. 

Jest 9, a potrzeba 50 tysięcy
Do 20 grudnia na koncie projektu było 
około 9 tysięcy złotych od 93 osób 
wspierających. Na uruchomienie mu-
zeum w najbardziej podstawowym wy-
miarze (postawienie stodoły lawendo-

wej w stanie surowym zamkniętym) po-
trzeba 50 tysięcy złotych. 
- Obiekt będzie etnogra� cznym i edu-
kacyjnym miejscem dla wszystkich od-
wiedzających plantację – zapowiada Jo-
anna Posoch. 
Jak mówi właścicielka Lawendowe-
go Pola lokalna społeczność, sąsiedzi 
i mieszkańcy pobliskich wsi życzli-
wie odnieśli się do realizacji pomysłu. 
Wsparcie idzie też od lokalnych stowa-
rzyszeń. 
- Dzielna kobieta z Nowego Kawkowa 
przeciera nowe szlaki w sposobie reali-
zacji własnego pomysłu! Trzeba i warto 
ją wspierać – mówi Piotr Romanowski, 
prezes Stowarzyszenia Ekologiczno-Ar-
tystycznego Ręką Dzieło. 
Żeby wesprzeć ideę trzeba wejść na stro-
nę: http://polakpotrafi.pl/projekt/la-
wendowe-muzeum-zywe i z prawej 
strony wybrać jaką kwotą chcemy wes-
przeć projekt. 
- Jeśli do 21 stycznia nie uzbieramy ca-
łej kwoty 50 tys. zł, to wpłacone pienią-
dze wrócą do właścicieli – wyjaśnia Jo-
anna Posoch. 

Muzeum niezależne energetycznie
Organizatorzy postanowili stworzyć 
muzeum, bo chcą eksperymentalnie 
powrócić do dawnej wspólnotowości. 
- Proponujemy przeżycie wspólnoty 
w wersji light, przy pachnącej lawen-
dzie, rozmowach, przy pracy i podczas 
odpoczynku – mówi Joanna Posoch. 
Co ważne, muzeum będzie samowy-
starczalne energetycznie i pomyślane 
tak, by jak najmniej szkodziło Przyro-
dzie. Energię elektryczną obiekt uzy-
ska ze słońca i wiatru. Będą suche to-
alety (kompostowe), w tym jedna dla 
niepełnosprawnych. Ciepła woda zosta-
nie zapewniona  dzięki słońcu, a solarny 
prysznic będzie się mieścił w plenerze,
z widokiem na plantację lawendy. 
- Cały projekt wpisuje się w tematykę, 
która mnie fascynuje, czyli niezależno-
ści energetycznej, umacniania wspól-
not lokalnych i współpracy sąsiedzkiej 
– mówi Joanna Posoch, która nie żału-
je, że 15 lat temu przeniosła się ze sto-
licy na Warmię. – Wszystkim kierował 
trochę los, a trochę zbieg okoliczności. 
Cieszę się, że jestem na Warmii wśród 
tylu twórczych ludzi.
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Nowe auto prezentuje się znakomicie. 
Będą z niego korzystali stróże prawa 
z Posterunku Policji w Purdzie. 
- Samochodem będą dysponowali dziel-
nicowi oraz służba kryminalna – mówi 
Krzysztof Wasyńczuk, o� cer prasowy 
Komendy Miejskiej Policji w Olsztynie. 
Kluczyki do auta przekazał starosta Mi-
rosław Pampuch. 
- Mobilniejsza policja to bezpieczniejsi 
mieszkańcy – uważa starosta Mirosław 
Pampuch. 

Podczas przekazania samochodu obec-
ni byli także: Andrzej Góźdź, Komen-
dant Miejski Policji w Olsztynie, Jerzy 
Laskowski, wójt gminy Purda i Zbi-
gniew Załuski, dyrektor wydziału zarzą-
dzania kryzysowego olsztyńskiego sta-
rostwa. Nowa astra kosztowała 64 ty-
siące złotych. Na samochód „zrzuciły” 
się po połowie Policja i Powiat Olsztyń-
ski. To już trzeci nowy samochód w tym 

roku, którego zakup do� nansował Po-
wiat Olsztyński. Na początku grudnia 
do KMP w Olsztynie tra� ły dwie nie-
oznakowane skody, z których korzystają 
policjanci z Zespołu Poszukiwań i Iden-
ty� kacji Osób Wydziału Życia i Zdro-
wia. Powiat na do� nansowanie aut dla 
policji przeznaczył w 2013 roku w su-
mie 70 tys. zł. 
Jacek Niedzwiecki

Policjanci z Purdy dostali nowe auto
Powiat wspar  Þ nansowo zakup nieoznakowanej astry dla policji w Purdzie

Nieoznakowany opel astra 

IV traÞ  w rod  18 grudnia 

do policjantów z Purdy. Klu-

czyki do auta przekaza  Mi-

ros aw Pampuch, starosta 

olszty ski. To trzeci nowy 

samochód w tym roku, któ-

rego zakup doÞ nansowa  

Powiat Olszty ski. 

Kluczyki do nowiutkiej astry przekaza  policjantom starosta Miros aw Pampuch

Jacek Niedzwiecki
jacek.niedzwiecki@powiat-olsztynski.pl

Poznaliśmy 3 nalistów powiatowego etapu ogólno-
polskiego konkursu plastycznego „Zapobiegajmy 
Pożarom”. Dzieci i młodzież ze szkół i placówek 
z terenu powiatu nadesłały  aż 144 prace. Jury wy-
różniło 27 prac, które będą reprezentowały powiat 
w etapie wojewódzkim.  
Do etapu wojewódzkiego komisja oceniająca zakwali-
� kowała następujące rysunki:
I grupa przedszkolna:
Julia Dutkiewicz, Alicja Budrewicz, Marcin Matłoch, 
Sandra Liderlin, Amelia Kuształa
II grupa klasy 1-3 szkół podstawowych:
Joanna Lasiuk, Oliwia Tyszka, Klaudia Masalska, Pa-
trycja Kałędek 
III grupa klasy 4-6 szkół podstawowych:
Paulina Jarema, Angelika Orłowska, Wiktoria Sztej-
ter, Izabela Skorupa, Natalia Stangricka, 
IV grupa gimnazjum:
Marta Kozar, Olga Wojtkielewicz, Paulina Makosiej, 
Natalia Kowalska, Alicja Kopczyńska
V grupa szkoły ponadgimnazjalne:
Aleksandra Brodowska, Patrycja Klimek, Ilona Pino-
wicz
VI grupa Specjalne Ośrodki Szkolno-Wychowaw-
cze, Warsztaty Terapii Zajęciowej: Małgorzata Sadow-
ska, Marta Jalowska, Szymon Borys, Adam Ostrow-
ski, Natalia Chrostowska
Wyróżnione dzieła będą reprezentowały Powiat Olsz-
tyński na etapie wojewódzkim, który ma zostać roz-
strzygnięty do 31 stycznia 2014 r. Ostatnim etapem 
będą eliminacje centralne. O ich wynikach dowiemy 
się po 31 marca 2014 r. 
Dla laureatów szczebla centralnego podczas wakacji 
organizowane są warsztaty jako forma nagrody i po-
mocy artystycznej dla młodych twórców.
Organizatorem konkursu jest Zarząd Główny Związ-
ku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczpospolitej 
Polskiej i Zarządy Oddziałów Związku przy współ-
pracy innych instytucji i organizacji.              EJ

Konkurs „Zapobiegajmy 

Po arom” rozstrzygni ty 

F
o
t:

 A
rc

h
iw

u
m

 r
e
d
a
k
c
ji
 


