Jak czerwiec, to tylko w powiecie!
Nadchodzące dni i tygodnie zapowiadają się ciekawie, a to za sprawą wydarzeń
sportowo-kulturalno-muzycznych. Oto propozycje imprez, które Powiat Olsztyński wspiera finansowo i
rzeczowo:
W dniach 17-19 czerwca zapraszamy do Barczewa, gdzie odbędą się Ogólnopolskie Mistrzostwa w
Ratownictwie w Ramach Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy, organizowane przez tutejszą jednostkę OSP.
Ratownicy będą mogli wykazać się umiejętnościami w pozorowanych sytuacjach zagrożenia życia
ludzkiego. Adrenaliny nie zabraknie, a i obserwatorzy będą mieli okazję zdobyć nieco, oby nieprzydatnej
nigdy, wiedzy na temat właściwych zachowań w trudnych chwilach.
W sobotni wieczór 18 czerwca o godz. 20:00 warto pojawić się w okolicy Frączek, gdzie Stowarzyszenie
„Nasza Wieś” w partnerstwie z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Dywitach organizuje Noc Sobótkową. Tu, na
łubinowych warmińskich łąkach, odbędzie się koncert dawnych pieśni tradycyjnych w wykonaniu Zespołu
Wokalnego „Cantemus”, Kapeli „Krótka Polka”, Treva Hilla oraz Kapeli Terenowej Teatru Wiejskiego
„Węgajty”. Nie zabraknie okazji do integracji, magii i zabawy. &#8211; Będziemy wić wianki, smakować
wiejskie jadło przygotowane przez mieszkańców wsi, palić ogniska, tańczyć polki, walce, oberki do
dźwięków akordeonu, skrzypiec i klarnetu. Stowarzyszenie „Nasza Wieś” obchodzić będzie 15-lecie
swojego istnienia. W najbliższą sobotę wiatry tradycji zawieją właśnie we Frączkach! &#8211; zapraszają
organizatorzy.
W kolejny weekend kalendarz wypełnia szereg imprez. Pasjonatom sportów motorowych polecamy 19.
Rajd Warmiński &#8211; część Rajdowego Samochodowego Pucharu Warmii i Mazur. W zawodach udział
weźmie m.in. wspierana przez Powiat załoga rajdowa z Dobrego Miasta &#8211; Marcin Kurp wraz z
pilotem. Umiejętności rajdowców i ich samochody można będzie podziwiać w dniach 24-25 czerwca w
Olsztynie oraz na terenie gmin Jonkowo i Świątki. Całkowita długość trasy rajdu wynosi 216 km, w tym 42,7
km na odcinkach specjalnych.
Zapraszamy też do Dywit na I Powiatowy Festiwal Balonowy. Jedną z atrakcji sobotniej (25 czerwca)
imprezy będzie ludzka katapulta wyrzucająca do góry nawet na 15 metrów! Źródeł pomysłu na festiwal
należy szukać w samej historii Dywit, w których przed wojną istniała baza sterowcowa. W godz.
15:00-20:00 dywicki stadion opanuje balonowe szaleństwo.
Tego samego dnia w gminie Gietrzwałd warto wziąć udział w imprezach sportowo-rekreacyjnych. Pierwszą
z nich jest Turniej o Puchar Polski Rugby 7 Kobiet. Areną zmagań będzie urokliwy Stadion Leśny przy ul.
Stadionowej w Gietrzwałdzie. W programie oprócz meczu przewidziane są gry, zabawy i nagrody. Impreza
objęta została honorowym patronatem starosty olsztyńskiego Małgorzaty Chyziak. Z kolei w Sząbruku
odbędzie się 3. edycja festynu &#8222;Bezpieczne Wakacje i droga do szkoły&#8221;, organizowanego
przez Stowarzyszenie Bezpieczny Sząbruk.
25 czerwca również gmina Stawiguda przygotowuje dwie imprezy. W Rusi planowana jest I Rusiowa Noc
Świętojańska. W trakcie wydarzenia nie zabranie tradycyjnych obrzędów sobótkowych, jak palenie ziół w
ognisku, nauka wyplatania wianków oraz wspólne puszczania ich nurtem rzeki. Dodatkową atrakcję
stanowić będzie występ zespołu „Lwowska Fala”. Drugim wydarzeniem jest Festyn Rodzinny &#8211; Dni
Bartążka. To impreza organizowana cyklicznie, w trakcie której nie zabraknie konkursów z nagrodami i
zabaw.
Dżeztiwal &#8211; pod taką nazwą w niedzielę 26 czerwca w Dobrym Mieście odbędzie się organizowana
od 8 lat impreza skupiająca wybitnych artystów polskiej estrady muzycznej różnych nurtów &#8211; od
folku do jazzu. Wydarzeniu towarzyszyć będzie wystawa malarstwa, grafiki i fotografii.

W ostatnią niedzielę czerwca w Jezioranach odbędzie się Wojewódzki Przegląd Kapel i Zespołów
Śpiewaczych. To inicjatywa o ponad 30- letniej tradycji, która ma na celu prezentację najcenniejszych
wartości polskiej kultury ludowej, popularyzację folkloru Warmii i Mazur oraz innych regionów
etnograficznych Polski.
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