Wzruszający list od dzieci z Kłodnego
W korespondencji do olsztyńskiego starostwa znalazł się niezwykły list napisany przez dzieci
powodzian z Kłodnego w gminie Limanowa, które 9 lipca zakończyły letni wypoczynek na
Warmii. „Dzięki pobytowi w Olsztynie mieliśmy możliwość zapomnieć o ogromnej tragedii,
która dotknęła naszą wioskę" &#8211; możemy przeczytać w liście.

Pod listem adresowanym do Mirosława Pampucha, starosty olsztyńskiego podpisało się kilkanaście dzieci z
Kłodnego, które przez dwa tygodnie wypoczywały na Warmii, a dokładniej w przepięknym kampusie
uniwersyteckim w Kortowie. W liście możemy przeczytać m.in.
„Jesteśmy bardzo zadowoleni, że mogliśmy przybyć w to wspaniałe miejsce, jakim jest Kortowo.
Pobyt tutaj był dla nas okazją do oderwania się od codzienności. Mieliśmy możliwość
zapomnieć o ogromnej tragedii, która dotknęła naszą wioskę Kłodne. Kortowo było
wspaniałym miejscem wypoczynku, obfitującym w mnóstwo atrakcji, które sprawiają, że czas
spędzony na koloniach był dla nas czasem niezapomnianym. Plażowanie oraz kąpiele dały
wiele przyjemności, podobnie jak poznanie ciekawych miejsc na Warmii i Mazurach, które
mieliśmy okazję zwiedzić dzięki Państwa pomocy. Za to wszystko jesteśmy ogromnie wdzięczni
i pragniemy Panu Staroście Powiatu Olsztyńskiego bardzo serdecznie podziękować".
- To wzruszający list, który potwierdza tylko, że zorganizowanie trzech turnusów kolonijnych dla dzieci

powodzian, było bardzo dobrym pomysłem &#8211; uważa starosta Mirosław Pampuch. &#8211; Dzieciaki
ciężko dotknięte przez kataklizm mogły choć na chwilę zapomnieć o wielkiej tragedii.
Na rewersie listu dzieci wypisały kilkanaście rzeczy, za które są wdzięczne organizatorom wypoczynku
(m.in. wycieczki do Fromborka, Krynicy Morskiej, Mikołajek, Kadzidłowa i Galindii). Atrakcyjnego programu
nie byłoby także bez wsparcia ze strony Centrum Filmowego Helios w Olsztynie, Muzeum Warmii i Mazur
oraz olsztyńskiego Planetarium.
- W imieniu dzieci z Kłodnego dziękujemy tym instytucjom &#8211; mówi Mariusz Kwas, dyrektor promocji
olsztyńskiego starostwa.
Przyjechały Gorzyce
Od poniedziałkowego wieczoru w Olsztynie przebywają dzieci z drugiego turnusu. Tym razem do Kortowa
przyjechały dzieci z gminy Gorzyce na Podkarpaciu. W Olsztynie do 23 lipca przebywać będzie 51 osób.
- Na razie dzieci są bardzo zadowolone &#8211; mówi Beata Korga, jedna z opiekunem grupy z gminy
Gorzyce. &#8211; Bawią się nad jeziorem i szykują do pierwszej wycieczki do Fromborka i Krynicy Morskiej.
Organizacja letniego wypoczynku dla dzieci powodzian to wspólna akcja olsztyńskiego starostwa i 12 gmin
z terenu powiatu (starostwo poniesie połowę kosztów, a druga połowę kosztów gminy podzielą między
sobą). Udanego wypoczynku nie byłoby także bez wsparcia prof. Józefa Górniewicza, rektora Uniwersytetu
Warmińsko-Mazurskiego, który zaproponował preferencyjne stawki za pobyt i wyżywienie dzieci na terenie
miasteczka uniwersyteckiego.
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