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Już po raz piętnasty odbyło się wręczenie nagród i wyróżnień ,,Ełcki Bocian 2020, chociaż tym
razem bez uroczystej gali i w ścisłym reżimie sanitarnym.
Prestiżowa Nagroda ,,Ełcki Bocian, ustanowiona przez Radę Powiatu Ełckiego, przyznawana jest
w ośmiu kategoriach.
W edukacji i wychowaniu wyróżnienie przyznano Dorocie Ziajko, nauczycielce matematyki z
30-letnim stażem, dzięki której wielu uczniów zdobywało laury w konkursach matematycznych
oraz indeksy uczelni wyższych. Nagroda Ełcki Bocian 2020 w tej kategorii trafiła do Amelii
Malinowskiej, emerytowanej nauczycielki Zespołu Szkół nr 5 w Ełku, jako ukoronowanie jej
dorobku zawodowego i dydaktycznego w pracy z młodzieżą ełckiego ekonomiaka.
W kategorii kultura fizyczna, turystyka i ekologia została wyróżniona Klaudia Gołaszewska,
młoda ełczanka, wielokrotnie doceniana przez środowiska polskich i zagranicznych architektów
za projekty przyjazne środowisku. Statuetkę Ełcki Bocian 2020 otrzymał zaś Dariusz Gajdziński,
który po zakończeniu własnej kariery trenuje młode talenty kolarskie w powiecie ełckim.
Wspiera i pomaga młodym kolarzom w zdobywaniu medali w kolarstwie przełajowym i
torowym.
Trzecia kategoria, kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego, przyniosła laureatkę Martę
Włodkiewicz, przewodniczącą Koła Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Starych
Juchach oraz współzałożycielkę zespołu Mazury.
Za rozwój i wspieranie przedsiębiorczości kapituła postanowiła nagrodzić Agnieszkę Pietrowicz,
dyrektor ełckiego Parku Naukowo-Technologicznego. Dzięki jej staraniom jest kontynuowanych
lub powstało wiele projektów wspierających małe i średnie przedsiębiorstwa w regionie.
W kategorii rozwój samorządności lokalnej doceniono dwóch przewodniczących rady gminy.
Główna nagroda trafiła do Henryka Strojeckiego, przewodniczącego Rady Gminy Prostki, a
wyróżnienie do Mieczysława Głębockiego, przewodniczącego Rady Gminy Kalinowo. To
samorządowcy, którzy swoimi działaniami przyczyniają się do poprawy sytuacji ich lokalnych
społeczności.
Laureatką w kategorii rozwój społeczeństwa obywatelskiego, wolontariatu i aktywności
społecznej została Teresa Ostrowska, przewodnicząca Regionalnego Stowarzyszenia Polskich
Dzieci Wojny w Ełku. Pani Teresa swoją działalnością społeczną od lat stara się pokazać innym,
że błędy przeszłości są mądrością przyszłości. Wyróżnienie trafiło natomiast do Arkadiusza
Ponisztery, policjanta z gminy Prostki, który dba o bezpieczeństwo dzieci i młodzieży, szkoli ich
z zakresu udzielania pierwszej pomocy. Dzięki jego staraniom Różyńsk Wielki, jako jedyna wieś
w województwie warmińsko-mazurskim, posiada defibrylator AED.
W kategorii filantropia i sponsoring laureatem Nagrody Ełcki Bocian 2020 został Maciej
Olszewski, szef ełckiej firmy Fala. Przedsiębiorstwu zależy na rozwoju powiatu ełckiego, w
związku z czym dofinansowuje wiele akcji charytatywnych, działań i wydarzeń kulturalnych,
rekreacyjnych i sportowych w regionie. Wyróżnienie w tej kategorii otrzymała Irena Figiel,
która wraz z mężem od kilkunastu lat wspiera działalność Stowarzyszenia Przyjaciół Osób
Niepełnosprawnych Przystań przy Domu Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Ełckiej poprzez
darowizny finansowe przeznaczane na zakup materiałów do prowadzenia zajęć w pracowniach
terapeutycznych, wycieczki, paczki bożonarodzeniowe czy też sprzęt i stroje sportowe dla
mieszkańców DPS-u. W jej imieniu wyróżnienie odebrała Elżbieta Gawecka, wiceprezes
Stowarzyszenia ,,Przystań.
Statuetkę Ełcki Bocian 2020 w kategorii nagrody specjalne otrzymał Stanisław Litman,
emerytowany dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Ełckiej. Dzięki jego wieloletnim
staraniom placówka działa w bardzo sprawny sposób, a w ubiegłym roku oddano do użytku
inwestycję pn. Modernizacja energetyczna DPS-u w Nowej Wsi Ełckiej, która ograniczyła emisję
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szkodliwych gazów i pyłów do atmosfery oraz zmniejszyła koszty związane ze zużyciem energii.
Serdecznie gratulujemy wszystkim laureatom i wyróżnionym.
[https://powiat.elk.pl]
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