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Rozpoczął się najpiękniejszy okres w roku - wakacje.

GALA SPORTU
19 czerwca w Dobrym Mieście odbyła się I Gala Sportu Powiatu Olsztyńskiego.
Wyróżnieni zostali Sportowiec, Trener i Działacz Sportowy Roku.

Nie tylko dla dzieci, ale też części dorosłych. Warto wykorzystać ten
czas na odwiedzenie ciekawych miejsc, na poznanie których nie było wcześniej
okazji. Lato w powiecie olsztyńskim obfituje w wydarzenia sportowe i kulturalne. Znajdą coś dla siebie zarówno amatorzy teatru, folkloru, muzyki, rzeźby,
dziedzictwa kulinarnego, jak i sportu. Oferta kulturalna w połączeniu z pięknymi, czystymi lasami i jeziorami, gwarantuje dobry wypoczynek.
Udane wakacje to przede wszystkim jednak bezpieczne wakcje.
Zachęcam do lektury porad, jak ustrzec się przed przykrymi niespodziankami.
Tak, aby wakacje przyniosły tylko mnóstwo radości i faktycznego wypoczynku.
Tego Państwu życzę!
Starosta Olsztyński
Małgorzata Chyziak
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WYDARZENIA ODBYWAJĄCE SIĘ PRZY WSPARCIU POWIATU OLSZTYŃSKIEGO
LIPIEC:
SIERPIEŃ:
4 lipca Warmiński Kiermas Tradycji, Dialogu, Zabawy w Bał- 8-9 sierpnia Spotkania Warmińskie, Gietrzwałd
dach, Purda
15 sierpnia Uczta Pierogowa, Biskupiec
11 lipca Festyn „STAWIGUDIADA”, Stawiguda
29 sierpnia Kulinarne Dziedzictwo, Dywity
16-19 lipca Międzynarodowy Letni Festiwal Teatralny,
Dobre Miasto
18-19 lipca Międzynarodowy Wyścig Kolarski „Dookoła Jeziora Luterskiego”, Kolno
25 lipca Wojewódzki Konkurs Rzeźby Ludowej i Nieprofesjonalnej, Biskupiec
25 lipca Warmiński Festiwal Dziedzictwa Browarniczego,
Biskupiec
26 lipca Prezentacje Folklorystyczne „Lato w Mojdach”,
Stawiguda

IMPREZY
W POWIECIE

DZIEŃ WOŹNICY
7 czerwca w dobromiejskim „Ranczo
w Dolinie” odbyła się XII edycja Dnia
Woźnicy. Organizatorem był Warmińsko-Mazurski Związek Hodowców Koni
w Olsztynie, przy współudziale Urzędu
Miejskiego w Dobrym Mieście i samorządu Powiatu Olsztyńskiego.

Imprezę prowadzili Henryk
Kuhn, prezes W-MZHK w Olsztynie
i Jarosław Wolak, prezes W-MZHK
Koło w Dobrym Mieście.
Pokaz jednorocznych klaczy ras koni zimnokrwistych obejrzało około 500 osób. Sędziowie ocenili 15 klaczek, biorąc pod uwagę typ,
przygotowanie koni, kondycję i ich
pielęgnację. Najwyżej ocenione konie pochodziły od jednego hodowcy –
Waldemara Sekścińskiego, właściciela
Gospodarstwa Rolnego „Zajączki” w
Lubominie. Najwyższe noty otrzymały konie: Satyna (41pkt), Ramona
(39,5pkt) i Ulena (39 pkt).
Nie mniej widowiskowa
była druga część imprezy, w trakcie

Fot: Dobre Miasto

której widzowie podziwiali siłę i piękno ogierów oraz umiejętności woźnicy. W powożeniu bryczką po torze
przeszkód brały udział cztery zaprzęgi,
przy czym jedna załoga nie ukończyła
przejazdu. Najlepszy czas uzyskał Paweł Schlegel, powożący ogierem Adwil, z czasem 1:16,2, drugie miejsce
zajął Zygfryd Schlegel z tym samym
koniem, na trzecim miejscu uplasował
się Dariusz Krysik z ogierem Sokrates,
osiągając czas 2:04,4.
Do drugiej konkurencji
pn. „Zwózka siana” wystartowały trzy
załogi. Najlepszy czas uzyskał ZygFot: Dobre Miasto
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fryd Schlegel, dwie załogi nie ukończyły przejazdu. Zawodnikiem, który zdobył łącznie najwięcej punktów
został Zygfryd Schlegel, tym samym
otrzymując tytuł Woźnicy Roku 2015.
Zwycięzcy zostali uhonorowani pucharami i statuetkami, które
wręczała Beata Harań, zastępca burmistrza Dobrego Miasta i Jan Żemajtys,
wicestarosta olsztyński.

Fot: Dobre Miasto

Fot: Dobre Miasto
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BARCZEWO

DAJĄ Z SIEBIE WSZYSTKO
Ponad dwustu pasjonatów ratownictwa spotkało się w ośrodku turystycznym położonym
nad jeziorem Dadaj w gminie Barczewo, by
wziąć udział w trwających od 5 do 7 czerwca Ogólnopolskich Mistrzostwach w Ratownictwie w Ramach Kwalifikowanej Pierwszej
Pomocy. Imprezę od 2006 roku organizuje
OSP Barczewo, wspólnie ze Stowarzyszeniem
Joannici Dzieło Pomocy.

Mistrzostwa przeznaczone są dla
różnego typu jednostek państwowego systemu ratowniczego. W tym roku w zawodach
wystartowały 32 drużyny z terenu całego
kraju. Zawody mają na celu podnoszenie
kwalifikacji uczestników w ramach KPP,
niedopuszczenie do rutyny w ich codziennej
działalności i integrację różnego typu służb
ratowniczych.
Tegoroczne mistrzostwa rozpoczęto od wykładów teoretycznych, a następnie przeprowadzono cztery konkurencje
nocne, w których zawodnicy oprócz wiedzy
medycznej, musieli wykazać się sprawnością fizyczną. Następnego dnia zawodnicy
już od wczesnych godzin porannych przystąpili do kolejnych 16 konkurencji rozlokowanych na terenie gminy i miasta Barczewo.
Każde z zadań było inne, wymagające od zawodników pełnego skupienia, odwagi i wykazania się wiedzą z zakresu KPP. Pozoran-

„PRZYJAZNY URZĄD”

ci wykazali się profesjonalizmem, wszystkie
inscenizacje zostały przedstawiane bardzo
realistycznie.
Uczestnicy mistrzostw nie otrzymują żadnych nagród oprócz dyplomów
i pucharów, tym bardziej cieszy fakt, że chcą
bezinteresownie podnosić swoje kwalifikacje. Jest wiele drużyn, które co roku powracają na barczewskie mistrzostwa i, co równie ważne, coraz więcej takich, które po raz
pierwszy chcą spróbować w nich swoich sił.
Tegoroczna klasyfikacja pucharowa wyglądała następująco: I miejsce
– KSRG OSP Czermin, II miejsce – Rescue PIG Kraków, III miejsce – WOPR
Olsztyn. Barczewską jednostkę Ochotniczej Straży Pożarnej reprezentowali: Rafał Stochmal, Mariusz Paprocki, Karolina
Pupek oraz Agnieszka Nagraba. Barczewscy zawodnicy zajęli czternastą pozycję,
a wśród biorących udział w imprezie jednostek OSP uplasowali się na miejscu
czwartym. Mistrzostwa były imprezą ogólnopolską, w związku z czym osiągnięcia
tej reprezentacji należy uznać za duży sukces. Gratulujemy wszystkim zawodnikom
i dziękujemy, że ze względu na nasze bezpieczeństwo, oni dają z siebie wszystko.
Powiat Olsztyński wsparł imprezę finansowo.

BISKUPIEC

TARGI PRACY W NOWEJ FORMULE
10 czerwca w ramach XVII WarmińskoMazurskich Dni Rodziny odbyły się Biskupieckie Targi Pracy, Edukacji i Przedsiębiorczości. Wydarzenie zostało objęte
honorowym patronatem Burmistrza Biskupca
i Starosty Olsztyńskiego oraz opieką medialną Oddziału Telewizji Polskiej S.A. w Olsztynie. Honorowym gościem wydarzenia był
Wojewoda Warmińsko – Mazurski, Marian
Podziewski.

W tym roku Biskupieckie Targi
Pracy, Edukacji i Przedsiębiorczości przybrały nową formułę. Oprócz odwiedzania tradycyjnych stoisk przedsiębiorców,
firm, agencji zatrudnienia, szkół średnich,
uczelni i innych podmiotów, których było
aż 48, można było wziąć udział w grach i

Instytut Zarządzania i Rozwoju Jakości w KaGala finałowa konkursu odtowicach, w drodze ogólnopolskiego konkursu, była się 17 czerwca 2015 r. w Pałacu
przyznał Urzędowi Miejskiemu w Barczewie Polskiej Akademii Nauk w Jabłonnie
Znak Jakości „Przyjazny Urząd”.
koło Warszawy. W trakcie uroczy-

Tytuł wyróżnia instytucje,
które na pierwszym miejscu stawiają wysoki profesjonalizm w relacjach
z interesantem. Znak jakości „Przyjazny Urząd” przyznawany jest jednostkom sektora administracji publicznej,
zarówno rządowej, jak i samorządowej.

Fot: Barczewo

SPOSÓB NA SUKCES

zabawach przygotowanych przez uczniów
z Zespołu Szkół w Biskupcu. Dodatkową
atrakcją były występy artystyczne i rozstrzygnięcie gminnego konkursu „Rodzina drogowskazem życia.”
- Duża frekwencja odwiedzających świadczy o sukcesie organizacyjnym
oraz o tym, że z roku na rok to przedsięwzięcie cieszy się coraz większym zainteresowaniem. Razem możemy więcej - podsumował
biskupieckie targi Kamil Kozłowski, Burmistrz Biskupca.
Organizatorami targów byli:
Urząd Miejski, Miejski Ośrodek Pomocy
Społecznej, Urząd Pracy Powiatu Olsztyńskiego Filia w Biskupcu i Ochotniczy Hufiec Pracy.
fot. Biskupiec

fot. Biskupiec

11 czerwca w Pałacu Prezydenckim odbyła się
uroczysta gala Konkursu „Sposób na sukces”,
nad którą patronat honorowy sprawowali Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Bronisław
Komorowski oraz Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Podczas wydarzenia wyróżnienie za najlepsze działania kreujące
przedsiębiorczość i tworzenie nowych
miejsc pracy na wsi, poza rolnictwem,
odebrała Katarzyna Kotecka, właścicielka Punktu Przedszkolnego „Pach-
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stości Znak Jakości odebrało 29 urzędów z całej Polski, w tym jako jedyny
w województwie warmińsko-mazurskim, Urząd Miejski w Barczewie.
Szczegółowe informacje
oraz zdjęcia zawarte są na stronie Instytutu Zarządzania i Rozwoju Jakości
pod adresem: www.instytut-zarzadzania.pl

nąca ziołami chatka i przedszkolna
w niej gromadka” w Nowym Marcinkowie.
Statuetkę za wyróżnienie
wręczył Zastępca Szefa Kancelarii
Prezydenta RP Dariusz Młotkiewicz.
Na gali był również obecny Kamil
Kozłowski, Burmistrz Biskupca, który
wyraził słowa uznania dla prowadzącej
działalność Katarzyny Koteckiej oraz
wręczył jej okazjonalny list gratulacyjny i kwiaty.
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DOBRE MIASTO

PRODUKTY I USŁUGI Z DOBREGO MIASTA WYRÓŻNIONE
10 czerwca w Warmińsko-Mazurskiej Filharmonii w Olsztynie odbyła się Gala Jakości
2015, zorganizowana przez samorząd województwa warmińsko-mazurskiego oraz Krajową Izbę Gospodarczą.

Podczas uroczystości wręczono statuetki Warmińsko-Mazurskiej
Nagrody Jakości oraz rozstrzygnięto
konkurs na Najlepszy Produkt i Usługę Warmii i Mazur. Gospodarzem uroczystości był marszałek województwa
warmińsko-mazurskiego Gustaw Marek Brzezin.
Do udziału w konkursie zgłosiły się przedsiębiorstwa,
organizacje publiczne i edukacyjne
z terenu województwa warmińskomazurskiego, które działają na rynku
od co najmniej trzech lat. Statuetki
i wyróżnienia wręczono laureatom, którzy osiągnęli najwyższą ocenę niezależnych ekspertów w czterech kategoriach:
mikro i małe organizacje produkcyjne
i usługowe, organizacje produkcyjne
i usługowe, organizacje publiczne oraz
organizacje edukacyjne.
Podczas Gali ogłoszono także wyniki XI edycji konkursu Najlepszy Produkt i Usługa Warmii i Mazur.
Doceniono regionalne produkty i usłu-

gi, które zasługują na to, aby promować je nie tylko na rynku lokalnym,
ale również ogólnopolskim i Unii
Europejskiej. Nominowanych zostało 35 produktów i usług. Wśród nich
te z gminy Dobre Miasto. Wyróżnienie II stopnia w kategorii produkt żywnościowy otrzymali Elżbieta i Andrzej Symonowicz z Praslit
za sery z mleka krowiego, nominację
w kategorii produkt żywnościowy
o charakterze przemysłowym otrzymała Jutrzenka Dobre Miasto Sp. z o.o.
za cukierki owocowe „Frutinki”, natomiast statuetkę Najlepszego Produktu
i Usługi Warmii i Mazur w kategorii
produkt rzemieślniczy i usługa rzemieślnicza, otrzymała Pracownia Stolarska Adam Mika, za schody i balustrady w litym drewnie.
Fot: Dobre Miasto - Warmia biegała

DYWITY
WALCZĄ O MIANO NAJPIĘKNIEJSZEJ

WARMIA BIEGAŁA
13 czerwca w Wichrowie mieszkańcy naszego rodnicze „Zielona Warmia” oraz OSiR
regionu oraz goście mieli okazję rywalizować w Dobrym Mieście, przy wsparciu sponpodczas imprezy sportowej „Biegiem po Wi- sorów zapewnili sprawną organizację imchrowskich Lasach”.

W ramach zmagań odbyły się
biegi dla dzieci i młodzieży, marsz Nordic
Walking, głównym punktem programu był
bieg na 10 km.
Po raz czwarty, zawodnicy
zmierzyli się na trasie urozmaiconej pod
względem podłoża i ukształtowania terenu. Pokonując dwie pięciokilometrowe
pętle, mieli okazję zapoznać się z pięknem i zróżnicowaniem terenów leśnych
okalających start i metę. Trasa została poprowadzona w sposób atrakcyjny również
dla kibiców, gdyż zawodnicy w połowie
pętli przebiegali obok linii mety, gdzie
do walki zagrzewał ich doping widzów.
Zwycięzcą biegu, jak również
całego cyklu Grand Prix Warmii, został
Dawid Worobiec z Olsztyna.
Impreza byłą również okazją
do świętowania 70-lecia Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Olsztynie.
W związku z tym, w biegu głównym na 10
km wystartowało 70 leśników.
Organizator - Nadleśnictwo
Wichrowo oraz współorganizatorzy: Gimnazjum Publiczne im. Jana Pawła II w
Dobrym Mieście, Stowarzyszenie Przy-

prezy.

Wszyscy zawodnicy otrzymali pamiątkowe medale, wykonane w Warsztacie Terapii Zajęciowej
prowadzonym przez PSOUU Koło
w Dobrym Mieście.
W ramach cyklu GPX odbyły
się 4 biegi na dystansie 10 km:
- 17 maja 2015 r. - XI Lidzbarski Bieg
Uliczny - ukończyło 113 biegaczy, w tym
17 kobiet
- 31 maja 2015 r. - Olsztyn Biega - ukończyło 256 biegaczy, w tym 60 kobiet
- 6 czerwca 2015 r. - Wolność jest w naturze – Kudypy 2015 - ukończyło 99 biegaczy, w tym 15 kobiet,
- 13 czerwca 2015 r. - IV Biegiem po Wichrowskich Lasach – ukończyło 172 biegaczy, w tym 35 kobiet i, co godne podkreślenia, 65 leśników.
We wszystkich biegach udział wzięło 640
zawodników, w tym 127 pań. Wszyscy
biegacze (nie licząc rozgrzewek) przebiegli w sumie 6400 km.
W całym cyklu GPX zostało sklasyfikowanych, (czyli dobiegło do mety we wszystkich
4 biegach) 35 biegaczy, w tym 3 panie.

W GMINIE PRZYBYŁO RÓWNYCH I NOWYCH DRÓG

W tegorocznym konkursie „Czysta Wieś” swój spośród wszystkich pięknych miejscowości,
udział zgłosiło aż 15 spośród 19 sołectw Gminy wybrać tą najpiękniejszą.
Dywity! To rekord w 11 letniej historii konKolejny objazd komisji odbękursu. Komisja Konkursowa jest już po pierw- dzie się w sierpniu. W puli nagród dla trzech
szym objeździe miejscowości.

Dobra pogoda sprzyja realizacji inwestycji
Ponad pół miliona złotych koszdrogowych w gminie Dywity. Wykonawcy towała łącznie modernizacja ulic osiedlowybrani w przetargach narzucili dobre tempo wych w Słupach na osiedlu domków jedprac, co zaowocowało inwestycjami zakończo- norodzinnych. Ta inwestycja rozpoczęła
nymi przed czasem.

Wnioski są następujące: wszystkie miejscowości są czyste i schludne. Gorzej jest na terenach oddalonych od centrów.
Największą zmorą są pozostawiane po rowach i lasach śmieci.
– Najtrudniejszy moment konkursu jest wtedy, gdy otrzymujemy karty, w których każdy z członków komisji musi wpisać swoje
punkty – mówi Sabina Robak, przewodnicząca Rady Gminy Dywity i członek Komisji Konkursowej. – Wydaje się to proste,
ale kiedy człowiek pochyla się nad kartą,
okazuje się to bardzo trudne, bowiem ciężko

Dwa miesiące przed terminem
udało się zakończyć największą z inwestycji, czyli przebudowę drogi z Różnowa
do Dąbrówki Wielkiej na odcinku ponad
3 kilometrów. Kierowcy mogą już korzystać
z równej, asfaltowej drogi na całym odcinku.
Koszt przebudowy całej drogi z Różnowa
do Dąbrówki Wielkiej to ponad 2,1 mln zł.
(inwestycja sfinansowana została z budżetu państwa w ramach tzw. „schetynówek”,
ze środków gminy Dywity oraz Powiatu
Olsztyńskiego).
To jednak nie koniec inwestycji
w tym rejonie. Urząd Gminy w Dywitach
przygotowuje się do kolejnego etapu przebudowy około półkilometrowego odcinka drogi w samej miejscowości Dąbrówka
Wielka.
Z kolei od 15 maja z asfaltowego dywanika korzystają mieszkańcy osiedla
nad Jeziorem Dywickim. Półkilometrowy
odcinek drogi stanowi dojazd do ich osiedla
od Drogi Krajowej nr 51. Koszt inwestycji
to 486 tys. zł. To pierwszy etap prac na tym
osiedlu.

fot. Dywity
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zwycięskich sołectw jest w tegorocznym
konkursie 9 tysięcy złotych (4 tys. zł za I
miejsce, 3 tys. zł za II miejsce i 2 tys. zł za III
miejsce). Dwa lata temu w konkursie zwyciężyło Różnowo, rok temu Tuławki.
- To szczególny i niezwykle ważny konkurs,
który ma na celu poprawę estetyki wsi oraz
integrację mieszkańców wokół realizacji
wspólnych zadań na rzecz swoich małych
ojczyzn – mówi Jacek Szydło, wójt Gminy
Dywity.
Ostateczne podanie wyników
nastąpi nie później niż do 21 sierpnia 2015r.
Konkurs rozstrzyga Komisja Konkursowa
w oparciu o zbiorcze zestawienie punktów.
W skład komisji wchodzą przedstawiciele:
organizacji pozarządowych działających
na terenie Gminy Dywity, W–M Ośrodka
Doradztwa Rolniczego w Olsztynie, Gminnej Komisji Edukacji, mieszkańców Gminy
Dywity, a także przedstawiciel Lasów Państwowych nie będący mieszkańcem Gminy
Dywity oraz pracownik Urzędu Gminy Dywity. Wręczenie nagród nastąpi nie później
niż do dnia 15 września 2015 roku.

się jesienią 2014 roku i została dokończona
w maju 2015 roku. Trwa także budowa
ulic na osiedlu Wadąg. Inwestycja o wartości prawie 400 tys. zł polega na budowie
dwóch odcinków ulic. Chodzi o ul. Asnyka
na odcinku 227 metrów, od ul. Brzechwy
do ul. Osieckiej, a także dokończenie samej
ul. Osieckiej (130 metrów). Zakończenie
inwestycji jest planowane na koniec sierpnia. Ulice będą wykonane z polbruku i będą
miały szerokość od 5 do 6 metrów.
W drugiej połowie roku przebudowana będzie droga w miejscowości
Gradki (odcinek o długości ok. 1,5 km).
To inwestycja powiatowa w ramach tzw.
„schetynówek”, do której po 200 tys. dołożą się Gmina Dywity i Powiat Olsztyński. Zakres robót obejmie frezowanie starej nawierzchni i ułożenie dwóch warstw
bitumicznych, dodatkowo z jednej strony
zrobione zostanie pobocze z kruszywa, wyznaczone zostaną też miejsca dla autobusów. Inwestycja w Gradkach ma być gotowa
do końca października.
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GIETRZWAŁD

ROZŚPIEWANY DZIEŃ FLAGI W GRONITACH

MIEJSCE MŁODZIEŻY JEST W ŁAWIE SZKOLNEJ

W sobotę 2 maja w świetlicy ,,Pod Lipą” weczka do laseczka”.
Na zaproszenie Gminnego Ośrodka Pomocy
w Gronitach odbył się recital wokalistek
Po występach uczestnicy Społecznej gminę Gietrzwałd odwiedziła najz Doniecka.
koncertu przeszli do izby warmińskiej, bardziej rozpoznawalna sędzia – Anna Maria
gdzie przy suto zastawionych stołach Wesołowska, znana z popularnego programu
Trzy panie, Angelika, Ałła przygotowanych przez mieszkańców telewizyjnego.

i Anna, w prawie dwustuosobowej
grupie naszych rodaków przyjechały
do Polski z ogarniętego zawieruchą
wojenną Donbasu i od stycznia mieszkają w ośrodku w Rybakach. 2 maja
zaśpiewały w Gronitach pieśni polskie,
ukraińskie i rosyjskie. Razem z całą
salą zaśpiewały również „Szła dzie-

biesiadowano do późnych godzin wieczornych. W nastrój wprowadzały zarówno przyśpiewki polskie, jak i ukraińskie.
Organizatorami byli: GOK
Gietrzwałd, Stowarzyszenie Garian
w Gronitach oraz sołtys z radą sołecką.
Fot: Gietrzwałd

JEZIORANY
FESTIWAL PIEŚNI I PIOSENKI PATRIOTYCZNEJ
26 wykonawców z 13 szkół wzięło udział
w VIII Festiwalu Pieśni i Piosenki Patriotycznej „Nie rzucim ziemi, skąd nasz
ród”, który odbył się 16 czerwca 2015 r.
w Jezioranach. Uczestnicy przyjechali z Olsztyna, Barczewa, Bisztynka, Napiwody, Spręcowa, Biskupca, Żegot, Klebarka Wielkiego,
Franknowa i samych Jezioran. Organizatorem
był tutejszy Zespół Szkół. Powiat Olsztyński
wsparł wydarzenie finansowo.

- Wspólne śpiewanie stało się
dla nas tradycją pielęgnowania wartości patriotycznych i od 8 lat jest to dla wszystkich
doskonała lekcja historii – mówi Krystyna
Banasiuk, koordynator festiwalu.
Komisja w składzie: Teresa
Taradejna – Dyrektor Państwowej Szkoły
Muzycznej im. F. Chopina w Olsztynie, Rafał Gajewski – muzyk, wykładowca sztuki
wokalnej w Studium Aktorskim przy Teatrze Jaracza w Olsztynie, Krzysztof Banasiuk – prezes firmy Tahami Fish oraz Irena
Szuwalska – wieloletni nauczyciel muzyki
w Jezioranach, wyłoniła zwycięzców:
I miejsce - Dawid Koprucki ze Szkoły Podstawowej nr 15 w Olsztynie, utwór Anny
German „Być może”, opiekunowie – Iwona
Hincman, Ewa Strzyżewska
II miejsce – Anastazja Maciąg z Katolickiej

Szkoły Podstawowej w Olsztynie „Miejcie
nadzieję”, opiekun - Anna Szybanow
III miejsce – Paulina Borzymowska
ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Biskupcu
„Tango na głos, orkiestrę i jeszcze jeden
głos” opiekun – Andrzej Garbino
Wyróżnienia:
- Karolina Duda ze Szkoły Podstawowej
w Klebarku Wielkim „Żeby Polska była
Polską”, opiekun – Elżbieta Czerwińska
- Jakub Skiba ze Szkoły Podstawowej w Jezioranach „Warszawianka
1831”, opiekun – Zbigniew Kalisz
- Barbara Żelasko ze Szkoły Podstawowej w Napiwodzie „Jeśli nie wrócę”, opiekun – Hanna Trochimowicz
- Marietta Ostapczuk ze Szkoły Podstawowej nr 3 w Biskupcu „Niepodległość” , opiekun – Ewa Pakaszewska
Nagroda za wykonanie niekonwencjonalne:
Piotr Kozłowski z Katolickiej Szkoły Podstawowej w Olsztynie „Dziś idę walczyć
mamo”, opiekun – Anna Szybanow
Nagrody specjalne:
- Instytut Pamięci Narodowej – Paulina Borzymowska ze Szkoły Podstawowej nr 2
w Biskupcu „Tango na głos, orkiestrę i jeszcze jeden głos” opiekun – Andrzej Garbino.
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W gietrzwałdzkim gimnazjum
odbyły się trzy spotkania z udziałem gościa z dziećmi młodszymi, z młodzieżą starszych
klas szkół podstawowych i gimnazjum,
a na koniec z dorosłymi mieszkańcami.
Anna Maria Wesołowska
od ponad trzydziestu lat orzeka w sprawach
karnych w łódzkim sądzie dla nieletnich. Nazbierało się mnóstwo przykładów, z których
każdy ma jednostkowy wymiar ludzkiego
dramatu. Pani sędzia odbywa wiele spotkań
w szkołach, bo jak twierdzi, miejsce młodzieży jest w ławie szkolnej, a nie na ławie
sądowej.
Na spotkaniu z dorosłymi można
było odnieść wrażenie, że na sali zdecydowanie przeważali ludzie świadomi niebezpieczeństw i celu tego spotkania. Zabrakło
chyba dużej części rodziców, może też babć,
dziadków, którzy mogliby zrobić tu swoisty
rachunek sumienia. Ile razy zdarzało się ukrywać z pozoru drobne sprawki swych dzieci, a nauczycielom wpierać, że „to nie on”,
że to „ktoś”, że to „ja te pieniądze dałam” itd.
Pewien stereotyp mówi, że sędzia to taki człowiek bezduszny, uzbrojony

Fot: Gietrzwałd

w paragrafy, schowany za tomami akt, ferujący wyroki w imieniu prawa. Mogliśmy
się przekonać, jak fałszywa jest to opinia.
Tu mieliśmy do czynienia z osobą niezwykle ciepłą i życzliwą. Mimo wyczerpujących wielogodzinnych spotkań, do końca
potrafiła mówić bardzo ciekawie, z szacunkiem dla słuchaczy, wierząc, że jej wiedza
i doświadczenie mogą komuś pomóc
w życiu.
Kto nie mógł być na spotkaniu, niech sięgnie po książkę Anny Marii Wesołowskiej
„Poradnik prawny. Bezpieczeństwo młodzieży”, bo nawet bez cennej dedykacji ma
ona ogromne walory właśnie jako poradnik
dla wszystkich, którzy mają do czynienia z
wychowaniem, niezależnie od roli.
Gratulacje i podziękowania należą się GOPS-owi za zaproszenie pani sędzi.
Może dzięki temu w przyszłości nie trzeba
będzie komuś pomagać, udzielać wsparcia
wychodzącemu po latach z zakładu karnego.

DNI RODZINY
Pod hasłem „Rodzina drogowskazem życia”
12 czerwca w Specjalnym Ośrodku SzkolnoWychowawczym w Żardenikach odbyły się
kolejne Dni Rodziny. Dla całej społeczności
placówki jest to najważniejszy dzień w roku.
Goście, rodzice i przyjaciele ośrodka, mieli
okazję poznać osiągnięcia, na które ciężko
pracowały dzieci, nauczyciele specjaliści oraz
rodzice.

W wydarzeniu wzięli udział Starosta Olsztyński Małgorzata Chyziak, radny
Powiatu Olsztyńskiego Henryk Goździcki
i Burmistrz Gminy Jeziorany Leszek Boczkowski.
- Specjalny Ośrodek SzkolnoWychowawczy w Żardenikach jest wyjątkową placówką, w której uczniowie mogą zdobywać wiedzę, rozwijać swoje umiejętności
i talenty. Ale jest też trochę jak dom – pełen
ciepła, rodzinnej atmosfery i zrozumienia –
powiedziała podczas otwarcia imprezy Małgorzata Chyziak. – Jestem pod wrażeniem
waszych umiejętności i odwagi w pokazywaniu swojego potencjału światu.
Spotkanie rozpoczęła prezentacja multimedialna dotycząca działań
podejmowanych w Ośrodku, która była
jednocześnie podsumowaniem osiągnięć
artystycznych i sportowych podopiecznych

placówki. Imprezie towarzyszyła „Mała Galeria Wielkich Prac”, czyli wystawa twórczości plastycznej osób z niepełnosprawnością. Dzieci i młodzież pod kierunkiem
nauczycieli przygotowały występ artystyczny „Moja Rodzina”, który goście nagrodzili gromkimi brawami. Po części oficjalnej
przyszedł czas na zabawę.
Dużym zainteresowaniem cieszyły się przygotowane przez nauczycieli
i uczniów stoiska tematyczne: konsultacje
kosmetyczne i porady dotyczące zdrowia,
samodzielne wytwarzanie biżuterii, tatuaży
i zabawek, fotograficzne, fryzjerskie, gastronomiczne – tu, po zabawie na gości czekały
grillowane mięsa, bigos, ciasta i napoje.
- Dni Rodziny organizowane
w Żardenikach to czas zabawy i rodzinnego
szczęścia, dają uczniom i rodzicom powody
do dumy ze swoich osiągnięć – podsumowują wydarzenie organizatorzy.

GIETRZWAŁD - JEZIORANY
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JONKOWO

NAPOLEONIADA

Fot: GOK w Jonkowie

W dniach 8-9 maja na polach jonkowskich newrami i musztrą. Głównym punktem
licznie zgromadzili się miłośnicy historii i mi- imprezy była inscenizacja potyczki wojsk
litariów.
rosyjsko-pruskich z francuskimi z 1807 r.

Powiat Olsztyński wsparł imIX edycja Napoleoniady przybrała charakter biwaku połączonego z ma- prezę finansowo.
Fot: GOK w Jonkowie

Fot: GOK w Jonkowie

Fot: GOK w Jonkowie
Fot: GOK w Jonkowie
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Pod hasłem „Rodzina to siła, las to życie – w na temat przyrody. Odbyły się liczne zaba- Gm „WARM
LKK zają na :
gminie Kolno to zauważycie” 30 maja odbyły

sie Gminne Dni Rodziny. Impreza była podsumowaniem działań w ramach „Dni Przyjaciół
Lasu” oraz doskonałą możliwością aktywnego
spędzenia wspólnie z rodziną wolnego czasu
na świeżym powietrzu i integracji lokalnej
społeczności.

Uczniowie Szkoły Podstawowej wystawili spektakl pt. „Dajcie nam
żyć!”. Natomiast gimnazjaliści przedstawili
w wersji humorystycznej rozprawę sądową
pn. „Las przeciw ludziom go niszczącym”.
Nie zabrakło zajęć sportowych.
Zgodnie z hasłem „Biegam, bo lubię lasy!”,
uczestnicy wydarzenia mieli okazję poruszać się, a jednocześnie pogłębić wiedzę

wy, gry i konkursy. Dużym zainteresowaniem cieszył się mecz w unihokeja o Puchar
Wójta. Imprezę wzbogaciły stoiska Ochotniczej Straży Pożarnej, Polskiego Związku
Łowieckiego w Olsztynie, a także warsztaty
taneczne „Zumba” i występy artystyczne zespołów GOK w Kolnie.
W Zespole Szkół z kolei imprezy i spotkania w klasach w ramach Dnia Rodziców. Uczniowie, pod kierunkiem wychowawców, przygotowali występy artystyczne
i upominki dla swoich rodziców. Jak żartują
organizatorzy, tego dnia rodzice, nawet klas
gimnazjalnych, bardzo chętnie odwiedzają
szkołę i wspólnie przeżywają radosne chwile.
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19 lipca 2015r.

1400 – jazda indywidualna na czas

1200 – rozpoczęcie wyścigu ze startu wspólnego

14 – część sportowo – rekreacyjna:

1230 – program artystyczny

30

– konkursy sportowe dla dzieci i dorosłych (slalom z jajkiem,
hula maraton, rzut lotka, bieg w workach, konkurs plastyczny itp.)
– malowanie twarzy
– w trakcie kiermasz rozmaitości

– występy zespołów GOK ( Wymiataczki, Agrafcia i Igiełki, Marta i Aneta)
– występ zespołu ADHD
– w trakcie kiermasz rozmaitości
ok. 1630 – zakończenie wyścigu i wręczenie nagród

1730 – zakończenie jazdy indywidualnej na czas
ok. 1800 - 100 – zabawa przy zespole muzycznym

18.07.2015r. - trasa jazdy indywidualnej na czas: Lutry – Wągsty – Pierwągi – Piszewo – Żardeniki (z nawrotem)
19.07.2015r. - trasa wyścigu ze startu wspólnego: Lutry – Wągsty – Pierwągi – Piszewo – Żardeniki – Kikity – Lutry
kategorie: żak, żaczka, młodzik, młodziczka, juniorka młodsza, junior młodszy, junior, juniorka, elita, kobiety open, masters
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OLSZTYNEK

PUCHAR JEST NASZ!

Po niezwykle emocjonującym meczu piłkarze Olimpii Olsztynek zwyciężyli
z zespołem Finishparkiet Drwęca Nowe Miasto
Lubawskie w finale Wojewódzkiego Pucharu
Polski. Trofeum to po raz pierwszy w historii
trafiło do Olsztynka.

Finał odbył się 4 czerwca
na stadionie miejskim w Górowie Iławieckim. Przybyli kibice obejrzeli bardzo wyrównane spotkanie. Mecz był
prawdziwym widowiskiem godnym
finału.
Kibice doczekali się goli
w drugiej połowie spotkania, kiedy Olimpia dwukrotnie wychodziła
na prowadzenie po bramkach Piotra
Żórańskiego i Mateusza Różewicza.
Bramkę na 2:2 straciliśmy w ostatniej
minucie meczu, a późniejsza dogrywka
nie przyniosła zmiany rezultatu. Ostatecznie podopieczni trenera Mirosława
Rymanowskiego zwyciężyli po serii
rzutów karnych 4:3.
Poza pucharem, piłkarze
z Olsztynka otrzymali w nagrodę 30
tysięcy złotych od Polskiego Związku
Piłki Nożnej. Olimpia zagra również
w Pucharze Polski na szczeblu centralnym z wylosowaną drużyną z wyższej
klasy rozgrywek. Udział w Pucharze
Polski jest niezwykłą szansą na promo-

PURDA

Fot: Olsztynek

cję miasta.
Mecz na trybunach obserwowali włodarze okręgowego związku,
trenerzy, działacze oraz przedstawiciele
władz samorządowych. Nasz zespół głośno dopingowała liczna grupa kibiców
z Olsztynka.

Piłkarze Olimpii Olsztynek
udowodnili, że mimo iż nie byli stawiani w roli faworyta, potrafili zwyciężyć
w finale. Jest to niewątpliwie święto
wszystkich kibiców klubu z Olsztynka.
Szczególne gratulacje należą się trene-

rom, wszystkim osobom wspierającym
klub oraz Prezesowi Kazimierzowi
Borkowskiemu za wkład i zaangażowanie w osiągnięty sukces. Brawo!

ŚNIADANIE PRZY STAWIE
Jajecznicę, kiełbaski, kanapki, a przede - Jestem pod wielkim wrażeniem Państwa
wszystkim uśmiech i piękną pogodę powinni pracowitości i zaangażowania. Potrafili
zapamiętać uczestnicy „Śniadania przy stasię Państwo zintegrować i połączyć siły
wie”, które odbyło się 20 czerwca w Purdzie.

W pikniku sąsiedzkim pod taką
właśnie nazwą wzięła udział Małgorzata
Chyziak, starosta olsztyński. Było to jednocześnie oficjalne zakończenie projektu, realizowanego przez mieszkańców w ramach
działalności Stowarzyszenia Rozwoju Wsi
Purda. Wygrało ono konkurs „Tu mieszkam,
tu zmieniam” finansowany przez fundację
jednego z banków.
Ideą konkursu było stworzenie
w centrum wsi ogólnodostępnego miejsca
rekreacji i integracji. W ramach projektu staw i jego okolice zostały posprzątane,
zamontowano nowe ławki, kosze na śmieci
i małą kładkę. Posadzone zostały roślinki.
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we wspólnym celu – stworzenia czegoś estetycznego i funkcjonalnego. Życzę, by ten
wspólny wysiłek zaowocował trwałymi
przyjaźniami i wszystkim Państwu żyło się
po prostu milej i lepiej w Purdzie. Możecie być przykładem sąsiedzkiej wspólnoty –
pogratulowała mieszkańcom Purdy starosta
Małgorzata Chyziak.
Radosna i integracyjna atmosfera udzieliła się wszystkim uczestnikom imprezy. Nic więc dziwnego, że nawet starosta
stanęła w polowej kuchni i usmażyła kilka
porcji jajecznicy. Wydarzeniu towarzyszyła
wystawa poplenerowa uczniów Liceum Plastycznego w Olsztynie pn. „Działania plastyczne na rzecz własnej kultury”.

OLSZTYNEK - PURDA
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STAWIGUDA
STAWIGUDIADA Z GWIAZDĄ
Gmina Stawiguda zaprasza 11 lipca 2015 r.
Część rozrywkowa rozod godz. 10:00 na XXII Gminny Festyn „Sta- pocznie się uroczystością pożegnania
wigudiada 2015”. Impreza jest organizowana dyrygenta chóru „Legenda”. Wiktor
nieprzerwanie od 1994 roku i jest najważniejŻołnierek od pierwszej próby zesposzą imprezą plenerową w gminie.

Przez te lata na stawigudzkiej scenie wystąpiło wiele gwiazd
polskiej estrady, wśród nich: Piersi,
2+1, Tercet Egzotyczny, Happy End,
Bayer full, Harlem, Wojtek Gąsowski, Iwona Węgrowska, Andrzej Rosiewicz, Jan Pietrzak, Grupa Rafała
Kmity, Genowefa Pigwa, Stan Tutaj
i wielu innych. W bieżącej edycji festynu gwiazdą będzie Małgorzata
Ostrowska.
Impreza rozpocznie się około godz. 10:00 tradycyjnym Turniejem
Szóstek Piłkarskich o Puchar Wójta
Gminy Stawiguda i Turniejem Piłki
Plażowej o Puchar Sołtysa wsi Stawiguda. Zarówno turnieje, jak i reszta
festynu odbędą się na terenie stadionu
sportowego w Stawigudzie. Również
o godzinie 10:00 organizatorzy zapraszają wszystkich chętnych na imprezę
towarzyszącą – spływ kajakowy, organizowany w ramach projektu GOK
w Stawigudzie – „RekreAkcja”.

łu, tj. listopada 2002 roku był dyrygentem, aranżerem, akompaniatorem.
Jego praca kształtowała całą działalność chóru. Ze względów osobistych
podjął decyzję, że swoją pracę kończy
w lipcu tego roku. Na koncert pożegnalny złożą się występy lokalnych
zespołów – oczywiście chóru „Legenda” i zespołu „Kosejder” ze Stawigudy, a także chóru „Konsonans” z Tomaszkowa.
Po raz pierwszy na stawigudzkiej imprezie pojawi się muzyka
country w wykonaniu warszawskiej
formacji Trace.
Imprezę poprowadzi Maciej Gąsiorek, aktor Teatru „Rampa”,
znany też z programu TVP dla dzieci „Budzik”, gdzie wcielał się w rolę
krasnala Piksela. Nie zabraknie konkursów i turnieju dla rodzin.
Wydarzenie odbywa się
pod patronatem medialnym „Wieści
z Powiatu”, przy wsparciu finansowym Powiatu Olsztyńskiego.

ŚWIĄTKI
BIBLIOTEKA NAGRODZONA!

WIRTUALNY SPACER

Gminna Biblioteka Publiczna w Świątkach
otrzymała tytuł Bibliotheca Bona 2014 w kategorii bibliotek wiejskich.Wyróżnienie to
przyznawane jest od 2009 r. placówkom wyjątkowym, aktywnym w zaspokajaniu potrzeb
środowiska lokalnego, wyróżniającym się inicjatywnością, a przede wszystkim doskonałą
współpracą na linii biblioteka-organizator.

kulturalną. Podkreślono profesjonalizm i popularność Powiatowo – Gminnych Dożynek, których głównym organizatorem jest Biblioteka.
Nagrody przekazane zostały
w ręce wójta Sławomira Kowalczyka
oraz kierownika Gminnej Biblioteki
Publicznej w Świątkach Haliny Kirjew.

Doceniono nie tylko działalność biblioteczną Biblioteki, ale także
Fot: Świątki

Panorama lotnicza, centrum wsi, kościół
parafialny, wnętrze biblioteki i wiele innych
urokliwych zakątków Świątek można teraz
obejrzeć, nie wychodząc z domu.

Gmina wzięła udział w projekcie „Na SPACER”, którego ideą jest pokazanie podczas wirtualnego spaceru piękna krajobrazu i pomników przyrody oraz
obiektów architektury sakralnej i świeckiej.
Wszystkie zdjęcia uzupełnione zostały
o opis w czterech wersjach językowych.
Jak wirtualnie zwiedzić Świątki? Wy-
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starczy wejść na stronę www.naspacer.
eu, wybrać flagę w oknie z logo Związku
Stowarzyszeń „Krainy Drwęcy i Pasłęki”,
a następnie napis: Gmina Świątki.
Co ciekawe, z wirtualnego spaceru da się wysłać widokówkę, można też
swoją wędrówkę udostępnić na facebook’u
albo zagrać w grę terenową. Spacery zawierają mapy zwiedzanego terenu.
A co po zakończonym spacerze? Najlepiej wsiąść do auta, czy na rower
i poznać gminę Świątki, tym razem na własne oczy!
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KOLARZ Z BISKUPCA SPORTOWCEM ROKU!

Po raz kolejny Szymon Rekita z Ludowego Klubu Kolarskiego WARMIA z Biskupca otrzymał tytuł Sportowca Roku.
19 czerwca w Powiatowej Hali Sportowej
w Dobrym Mieście odbyła się I Gala Sportu
Powiatu Olsztyńskiego, podczas której starosta olsztyński Małgorzata Chyziak wręczyła
wyróżnienia najlepszym zawodnikom i osobom związanym ze sportem.

- Samorząd Powiatu co roku
wyróżnia najlepszych sportowców młodego pokolenia, postanowiliśmy jednak zmienić formułę wydarzenia na jeszcze bardziej
uroczystą. Z radością wspieramy wydarzenia sportowe, w których biorą udział dzieci i młodzież. Traktujemy je nie tylko jako
promocję ciekawej formy spędzania czasu
wolnego, ale przede wszystkim jako propagowanie zdrowia i aktywnego trybu życia –
mówiła starosta. Zwróciła się też do młodych
sportowców. – Biorąc udział w zawodach
o randze krajowej, czy nawet międzynarodowej, stajecie się naszymi ambasadorami.
Dziękuję za godne reprezentowanie powiatu olsztyńskiego. Gratuluję wszystkim
wyróżnionym i życzę kolejnych sukcesów
i satysfakcji z pokonywania własnych słabości i barier. Jestem pełna podziwu dla Państwa determinacji, wytrwałości i talentu.
Zgodnie z uchwałą Rady Powiatu w Olsztynie wyróżnienia i nagrody mogą
być przyznawane osobom fizycznym, stale
zamieszkałym na terenie powiatu olsztyńskiego biorącym udział we współzawodnictwie sportowym w danej dziedzinie sportu,
zgodnie z przepisami odpowiedniego związku sportowego, którzy: brali udział w Igrzyskach Olimpijskich lub Paraolimpijskich,
Mistrzostwach Świata lub Europy, zajęli medalowe miejsca w mistrzostwach Polski, zostali zakwalifikowani do kadry narodowej w
danej dyscyplinie sportu, ustanowili rekord
Świata, Europy lub Polski, a także osiągnęli wysoki wynik sportowy o niewymiernym
charakterze np. rejs żeglarski dookoła świata
lub zdobycie trudnego szczytu górskiego.
Podczas I Gali Sportu Powiatu Olsztyńskiego tytuł SPORTOWCA
ROKU został przyznany kolarzowi Szymonowi Rekicie, który ma na swoim koncie
m.in. I miejsce w Mistrzostwach Polski w
jeździe indywidualnej na czas, I miejsce Puchar Świata „Trofeo Paimex” we Włoszech,
II miejsce w Pucharze Świata „Karpackie
Wyścigi Kurierów na szosach Polski i Słowacji”; jest członkiem kadry narodowej.
W związku z przygotowaniami do zawodów,
Szymon Rekita nie mógł się pojawić na uroczystości. Nagrodę – czek o wartości 2 tys.
zł. oraz statuetkę, odebrał w jego imieniu trener Dariusz Jaskulski.
TRENEREM ROKU został Bartosz Zabłotny ze Stowarzyszenia „KS Egida”
w Barczewie. Wśród osiągnięć szkoleniowca są: I miejsce na XXI Międzynarodowych Mistrzostwach Polski w Teakwondo

Fot: Redakcja

Polskiej Unii Teakwondo w Częstochowie (techniki specjalne i semi contact młodzików), II miejsce w Taekwondo POlish
Open Cup w Opolu i I miejsce podczas II
Mistrzostw Polski Sztuk Walk Federacji
WFMC w Mińsku Mazowieckim. Jest trenerem Kadry Polski World Kickboxing&Karate Sport Federation. – Bardzo się cieszę
z wyróżnienia, ale to, że tu dziś jestem, jest
zasługą moich uczniów, którzy ciężko pracują na treningach i osiągają sukcesy. Dużą rolę
odgrywa też pomoc rodziców, którzy angażują się w treningi swoich dzieci, umożliwiając im wyjazdy na zawody – mówił Bartosz
Zabłotny.
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Tytuł DZIAŁACZA ROKU
otrzymał Ryszard Żyźniewski, przewodniczący Rady Sportu Powiatu Olsztyńskiego, Przewodniczący Gminnej Rady Zrzeszenia LZS
w Purdzie, organizator sportu dzieci
i młodzieży oraz osób niepełnosprawnych
w gminie Purda, sędzia piłki nożnej i tenisa stołowego, amatorsko uprawiający futbol,
siatkówkę, lekkoatletykę i tenis stołowy.
Swoim występem galę uświetniła Koncertowa Orkiestra Dęta PSM
im. F. Chopina w Olsztynie pod batutą Janusza
Cieplińskiego (dyrektora Powiatowej Szkoły
Muzycznej I st. w Dywitach). Nie zabrakło
też prezentacji sportowych: freeruncerów
z grupy BC3Run, cheerleaderek, gimnastyki
sportowej i break dance.

Fot: Redakcja

Fot: Redakcja
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PRZEBUDOWA DRÓG W POWIECIE
Prawie 14 km dróg, 5 gmin,
7 zadań, 6 mln zł. Tak można podsumować
jedną z najnowszych inwestycji, która już
wkrótce zostanie zrealizowana na drogach powiatu olsztyńskiego. W środę 17 czerwca władze Powiatu podpisały z wojewodą warmińsko-mazurskim umowę na realizację zadań
w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych.

Całkowita wartość inwestycji to 6 mln zł. Połowę tej kwoty stanowi
wkład państwa w ramach tzw. „schetynówek”. Powiat Olsztyński przeznaczył na
remonty ponad 1 mln 742 tys. zł. Pozostałą
kwotę zapewnią samorządy gmin i… prywatne przedsiębiorstwo. – To, że wkład
własny rozłożył się pomiędzy Powiat
i gminy jest wynikiem świetnej współpracy pomiędzy samorządami. Mamy jeden
cel – poprawę bezpieczeństwa i jakości
życia mieszkańców powiatu olsztyńskiego. Wspólnymi rozmowami i staraniami
udaje nam się realizować kolejne ważne
zadania. Bardzo się też cieszę z zaangażowania Zakładów Produkcji Kruszyw
Rupińscy z Biskupca, bo to doskonały
przykład na odpowiedzialność społeczną
prywatnych przedsiębiorców – mówi starosta Małgorzata Chyziak.
Na porozumieniu skorzysta
gmina Olsztynek, w której na drodze po-

wiatowej 1435N zostanie położona nowa
nawierzchnia na odcinku OlsztynekJemiołowo (1,0 km) oraz w miejscowości Kunki (0,8 km). W gminie Biskupiec
zostaną przebudowane również dwa odcinki: jeden na drodze powiatowej 1507N
(od skrzyżowania z drogą krajową 51
w kierunku Kobułt – odcinek o długości 4,23 km), drugi na drodze powiatowej 1486N (od Botowa w kierunku Labuszewa – odcinek o długości 1,94 km).
Na tę ostatnią inwestycję blisko 0,5 mln
zł. przekaże lokalna żwirownia. W gminie
Dywity przebudowany zostanie odcinek
drogi w miejscowości Gradki na trasie
Dobre Miasto-Tuławki-Olsztyn.
Przebudowa obejmie też
3-kilometrowy odcinek drogi powiatowej od Bęsi w kierunku Kolna,
a także w okolicach Jonkowa na drodze
Zagony-Świątki-Gołogóra-Jonkowo.
Podpisana umowa na realizację inwestycji daje zielone światło
na przebudowę dróg w powiecie. Poprzedni podział środków w ramach Narodowego
Programu Przebudowy Dróg Lokalnych
nie uwzględnił wniosku Powiatu, lokując
go na liście rezerwowej. Oszczędności
w realizacji dotychczasowych inwestycji
w ramach programu umożliwiły wsparcie
przebudowy kolejnych dróg.

WARMIŃSKI FESTIWAL DZIEDZICTWA BROWARNICZEGO

Powiat Olsztyński i Gmina BiskuNa biskupieckiej scenie zaprepiec serdecznie zapraszają wszyst- zentują się lokalne zespoły, gwiazdą wiekich miłośników bursztynowego trunku czoru będzie Szymon Wydra z zespołem
na 4. edycję Warmińskiego Festiwalu Dziedzic- Carpe Diem.
twa Browarniczego.

STRAŻACY ZE ŚRODKAMI NA OCHRONĘ ŚRODOWISKA
Powiat Olsztyński przekaże 120 tysięcy zł.
na zadania związane z ochroną środowiska,
uwzględniające bezpieczeństwo przeciwpożarowe. Jeszcze w czerwcu pieniądze powinny
trafić na konta 24 jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej.

Środki zabezpieczone na dotację celową pochodzą m.in. z opłat i kar ponoszonych za korzystanie ze środowiska.
Co roku o dotację mogą się starać podmioty
niezaliczone do sektora finansów publicznych czyli m.in. osoby fizyczne, przedsiębiorstwa, wspólnoty mieszkaniowe, czy
właśnie Ochotnicze Straże Pożarne oraz
jednostki sektora finansów publicznych będące gminnymi lub powiatowymi osobami
prawnymi.
- Wnioski, które wpływają, są rozpatrywane
pod kątem celu, zakresu rzeczowego, sposobu realizacji zadania i wpływu na środowisko, a także kosztu i stopnia zaangażowania
wnioskodawcy – wylicza Aneta Świeczkowska, dyrektor Wydziału Gospodarowania Środowiskiem w Starostwie Powiatowym w Olsztynie.
W tym roku beneficjantami są
Ochotnicze Straże Pożarne z terenu powiatu, po 2 z każdej gminy. Decyzję w sprawie przyznania dotacji podejmuje Zarząd
Powiatu w oparciu o opinię Komendanta
Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej

MŁODZI I ZDOLNI Z SZANSĄ NA STYPENDIUM

10 sierpnia rusza nabór wniosków o przyznanie stypendiów uzdolnionej młodzieży z
powiatu olsztyńskiego. Podczas posiedzenia
Zarządu i Rady Fundacji „Fundusz Ziemi
Pomysł popularyzowania trady- Olsztyńskiej” zostały ustalone kryteria zostania beneficjentem programu stypendialnego.

WFDB będzie jednym z komponentów Festiwalu Browarnictwa, który odbędzie się 25 lipca w godzinach
17:00 – 23:00 na Placu Apelowym byłej jednostki wojskowej w Biskupcu.
W programie imprezy
m.in. pokazy warzenia piwa „na żywo”
przez piwowarów domowych, degustacja
piwa Warmińskich Chłopów Bosych oraz
tradycyjnych warmińskich przekąsek piwnych – fafernuchów i nowolatek. Nie zabraknie też szczypty magii w postaci ziołowych
mikstur i eliksirów miłosnych Babki Zielarki
z Blanek.
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cji piwnych, które na Warmii sięgają setek
lat wstecz, zrodził się w Starostwie Powiatowym w Olsztynie. Jak się okazało, idea promowania Warmii w nietypowym aspekcie
historycznym, edukacyjnym, kulturalnym
i kulinarnym przypadła do gustu mieszkańcom powiatu. W latach 2012-2014 festiwal
odbywał się co roku w trzech miastach warmińskich, w których istnieją lub istniały browary i silne tradycje związane z dziedzictwem browarniczym – Biskupcu, Olsztynie
i Braniewie.
Do tej pory w imprezie wzięło
udział ponad 60 tysięcy osób. W styczniu br.
festiwal otrzymał certyfikat „Produkt Warmia Mazury”.

w Olsztynie oraz Wydziału Gospodarowania Środowiskiem.
– W tym roku o dotację celową ubiegali
się druhowie ochotnicy. Ich wnioski spełniły kryteria konkursowe i uzyskały liczbę
punktów, umożliwiającą otrzymanie dotacji
na działania zwiększające bezpieczeństwo
przeciwpożarowe. Środki, które otrzymają,
będą więc służyć ochronie środowiska oraz
zdrowia, życia i mienia mieszkańców powiatu olsztyńskiego – mówi Jan Żemajtys,
wicestarosta olsztyński.
Każdy z beneficjentów otrzyma po 5 tys. zł. Dotacja umożliwi zakup
m.in. aparatu oddechowego z wyposażeniem do gaszenia pożarów, wykrywacza
wycieków gazów wybuchowych, motopompy, agregatu prądotwórczego, termomodernizacji remizy.

W roku bieżącym samorząd Powiatu Olsztyńskiego przeznaczył na ten cel
48 tys. zł.
- W roku szkolnym i akademickim
2015/2016 o pomoc Fundacji mogą się ubiegać absolwenci gimnazjum, młodzież szkół
średnich oraz studenci studiów dziennych.
Wszystkie te osoby muszą być mieszkańcami powiatu olsztyńskiego, nie miasta Olsztyn - podkreśla Joanna Rogowska, koordynator Fundacji.
Stypendium naukowo-, sportowo- lub artystyczno-socjalne mogą otrzymać osoby osiągające dobre wyniki w nauce. - Chodzi o średnią ocen nie mniejszą
niż 4,50 na świadectwie kończąc gimnazjum
bądź na świadectwie szkoły średniej, natomiast w indeksie średnią 4,00. Przyszli stypendyści powinni być finalistami olimpiad,
konkursów lub mieć udokumentowane inne
szczególne osiągnięcia naukowe, artystyczne lub sportowe.
Warunkiem wsparcia jest też
trudna sytuacja materialna. - Dochód na
osobę w rodzinie nie może przekraczać

Fot: Redakcja

200% kryterium dochodowego określonego
w ustawie o pomocy społecznej, a to wynosi dla osoby samotnie prowadzącej gospodarstwo domowe 542 zł., a dla osoby
w rodzinie 456 zł. Zatem kryterium dochodowym do złożenia wniosku o stypendium jest
nie przekroczenie kwoty 1084 zł.netto dla
osoby samotnie prowadzącej gospodarstwo
domowe i 912 zł. netto na osobę w rodzinie
- wyjaśnia Joanna Rogowska.
Dokumenty będzie można składać od 10 do 31 sierpnia. W tym
roku obowiązują nowe wzory wniosków,
a te będą dostępne na początku lipca na
stronie internetowej Powiatu Olsztyńskiego
i fanpage’u Fundacji: www.facebook.
com/fundacjafzo. Szczegółowych informacji udziela koordynator pod numerem
tel. 89 521 05 69
Fundacja „Fundusz Ziemi Olsztyńskiej” działa od 13 lat. Do tej pory udzieliła wsparcia 562 osobom na łączną kwotę
prawie 750 tys. zł.
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BARCZEWO STOLICĄ CHÓRALISTYKI

festiwalu jest, że oprócz przesłuchań chóry
koncertują na terenie całego powiatu olsztyńskiego oraz w Świętej Lipce. Chórzyści
odwiedzają m. in. szkoły, kościoły czy placówki zamknięte, takie jak poprawczak czy
Zakład Karny w Barczewie. Organizatorzy
chcą w ten sposób propagować śpiew chóralny, jednocześnie promując naszą gminę
i region. W tym roku odbyło się ponad trzydzieści takich koncertów, których wysłuchało ponad 5000 osób.
Dodatkowym elementem podczas XIV edycji festiwlu był zorganizowany
po raz pierwszy 29 maja „Przegląd Chórów
Seniora”, inicjatywę podjęto z racji obchodów ogólnopolskiego „Roku Seniora”.
Festiwal to nie tylko śpiew,
ale również nauka. 29 maja w Salonie Muzycznym im. Feliksa Nowowiejskiego
pod kierownictwem dr. Krzysztofa Szatrawskiego rozpoczęła się XIV sesja naukowa
pt. „Muzyka Warmii i Mazur”, której hasło
przewodnie w tym roku brzmiało „70 lat
muzyki na Warmii i Mazurach 1945-2015”.
Swe referaty wygłosiło piętnastu prelegentów. Jak co roku organizatorzy planują
wydać je w recenzowanej monografii
pokonferencyjnej. W drugim dniu konfe-

rencji odbyły się warsztaty dla chórzystów
i chórmistrzów.
Koncert galowy odbył się
30 maja w kościele św. Anny. Wyniki XIV
Międzynarodowego Festiwalu im. Feliksa
Nowowiejskiego w Barczewie wyglądały
następująco:
- nagrodę specjalną za „Najlepiej wykonany utwór inspirowany folklorem” – dyplom
honorowy oraz statuetkę ufundowaną przez
Związek Gmin Warmińsko-Mazurskich
w Olsztynie otrzymał Chór „Collegium Juvenum” Zespołu Szkół Ogólnokształcących
nr 1 w Olsztynie, za utwór w opr. Marcina
Wawruka „Leć głosie po rosie”,
- nagrodę specjalną dla „Najlepszego chóru zagranicznego” – dyplom honorowy oraz
statuetkę ufundowaną przez Związek Gmin
Warmińsko-Mazurskich w Olsztynie otrzymał Chór LIRA Liceum nr 66 z Mińska
(Białoruś), nagrodę specjalną za „Najlepsze wykonanie kompozycji współczesnej”
– dyplom honorowy oraz plakietkę zakupioną przez organizatorów otrzymał Chór
Akademicki im. prof. Jana Szyrockiego
Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie, za utwór Ivan
Hrušowský „Rytmus”,
- nagrodę specjalną za „Najlepsze wykonanie utworu muzyki dawnej” – dyplom honorowy oraz plakietkę zakupioną przez organizatorów otrzymał Chór Żeński Zespołu
Szkół Muzycznych im. Ignacego Paderewskiego w Białymstoku „Schola Cantorum
Bialostociensis”, za utwór Tomasa Louis de
Victoria „Duo Seraphim”,
- nagrodę regulaminową za „Najlepsze wy-

konanie kompozycji Feliksa Nowowiejskiego” – dyplom honorowy, statuetkę „Feliksa”
(z cynku) zakupioną przez organizatorów
oraz nagrodę pieniężną w wysokości 3.000
zł pochodzącą ze środków Powiatu Olsztyńskiego otrzymał Chór Akademicki im. prof.
Jana Szyrockiego Zachodniopomorskiego
Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie, za utwór „Morska pieśń rycerzy Bolesława Krzywoustego” op. 43,
- nagrodę specjalną za „Najlepszą technikę
wokalną” – dyplom honorowy oraz puchar
ufundowany przez Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego Mariana Podziewskiego
otrzymał Chór Żeński Zespołu Szkół Muzycznych im. Ignacego Paderewskiego w
Białymstoku „Schola Cantorum Bialostociensis”,
- nagrodę specjalną dla „Najlepszego dyrygenta” – dyplom honorowy oraz plakietkę
zakupioną przez organizatorów otrzymała
Elena Latsapneva.
GRAND PRIX XIV Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Chóralnej
im. Feliksa Nowowiejskiego Barczewo
2015 – dyplom honorowy, statuetkę „Feliksa” (z mosiądzu) zakupioną przez organizatorów oraz nagrodę pieniężną w wysokości
10.000 zł pochodzącą ze środków Gminy
Barczewo otrzymał Chór LIRA z Liceum nr
66 z Mińska (Białoruś).
Organizatorzy rozpoczęli już
przygotowania do kolejnej edycji festiwalu,
a nam nie pozostaje nic innego jak czekać,
kiedy Barczewo ponownie stanie się światową stolicą muzyki chóralnej.

torowania bólu, jego natężenia… – opowiada dr Patryk Diaków, anestezjolog
z biskupieckiego szpitala. – To, że ponownie otrzymaliśmy certyfikat, jest potwierdzeniem wyższej niż standardowa
jakości leczenia bez bólu. Nasi pacjenci
przed zabiegiem dowiadują się, że ból
może wystąpić i tego, jak będzie leczony.
Prowadzimy monitoring po operacji przynajmniej 4 razy na dobę. Cały personel
podnosi swoją wiedzę na temat uśmierzania bólu, ja sam rozpocząłem dodatkowe studia podyplomowe z leczenia bólu.
Myślę, że w Biskupcu takie podejście jest
już normą. Większa wiedza to większa
skuteczność. To z kolei przysparza nam
profitów w sensie humanistycznym, że
dobrze leczymy ludzi.
Z sukcesu biskupieckiego szpitala cieszy się starosta olsztyński Małgorzata Chyziak.
– Otrzymany certyfikat jest ważną informacją dla pacjenta, że w tej placówce
może liczyć na wysoką jakość usług me-

dycznych i wielki profesjonalizm całej załogi szpitala. Bo do zdobycia certyfikatu
potrzebny jest wysiłek zarówno lekarzy,
jak i pielegniarek. Dziękuję im za tę pracę
i zaangażowanie na rzecz mieszkańców
powiatu – mówi starosta.
Szacuje się, że ból pooperacyjny jest niewłaściwie uśmierzany
u ponad połowy pacjentów. Przyczy-

ny są złożone – roblemy organizacyjne,
niewystarczająca wiedza o uśmierzaniu
bólu, przyzwyczajenie personelu medycznego, dostępność leków, czy też ich cena.
Tymczasem właściwe uśmierzanie bólu
po zabiegach wpływa na zmniejszenie
częstości wystąpienia przetrwałego bólu
pooperacyjnego, który stanowi poważny
problem ekonomiczny i społeczny.

Już po raz czternasty Barczewo stało się międzynarodową stolicą śpiewu chóralnego, dzięki
organizowanemu przez Stowarzyszenie Inicjatyw Obywatelskich w Barczewie Międzynarodowemu Festiwalowi Muzyki Chóralnej
im.Feliksa Nowowiejskiego. To największa
tego typu impreza w regionie. W tym roku do
przeglądu przystąpiło 11 chórów.

Jednym z celów festiwalu jest
promowanie twórczości i osoby kompozytora Feliksa Nowowiejskiego. Podczas przesłuchań konkursowych każdy z chórów ma
obowiązek zaprezentowania przynajmniej
jednego utworu jego autorstwa. Za najlepsze
wykonanie utworu kompozytora jest przyznawana także nagroda specjalna w wysokości 3 tys. złotych. Dorobkiem festiwalu
jest ukazanie się publikacji zawierającej pieśni chóralne Nowowiejskiego.
Tradycyjnie festiwal rozpoczął się
od złożenia kwiatów pod pomnikiem Feliksa Nowowiejskiego i wspólnego wykonania Roty pod dyrygenturą prof. Benedykta
Błońskiego (dyrektora artystycznego festiwalu). Wszystkie chóry przemaszerowały
ulicami miasta pod rodzinny dom Nowowiejskiego, gdzie obecnie mieści się Salon Muzyczny imienia kompozytora. Tu,
starym zwyczajem, organizatorzy wraz
z burmistrzem Lechem Janem Nitkowskim przywitali gości chlebem i solą,
po czym zaśpiewany został Hymn Warmii.
Drugiego dnia festiwalu
w Skarbcu Kultury Europejskiej trwały
przesłuchania konkursowe. Rozpoczęły się
również koncerty towarzyszące. Tradycją
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SZPITAL BEZ BÓLU
Powiatowy Szpital im. Jana Mikulicza w Biskupcu po raz kolejny otrzymał certyfikat
projektu „Szpital bez bólu”. Poza nim w Województwie Warmińsko-Mazurskim jeszcze tylko Ełk może się poszczycić taką renomą i jeden
oddział szpitala w Elblągu.

Projekt został zainicjowany przez Polskie Towarzystwo Badania
Bólu, które do jego realizacji zaprosiło Polskie Towarzystwo Anestezjologii
i Intensywnej Terapii, Towarzystwo Chirurgów Polskich, Polskie Towarzystwo
Ginekologiczne oraz Polskie Towarzystwo Ortopedyczne i Traumatologiczne.
Zgodnie z ideą programu certyfikat moga
otrzymać placówki, które spełniają szereg
kryteriów i przyczyniają się do podniesienia jakości uśmierzania bólu pooperacyjnego.
Certyfikat ma ważość przez
3 lata. Szpital w Biskupcu po raz pierwszy
otrzymał go w 2011 roku. – Ból niejedno
ma imię, nie każdy da się kontrolować.
Nie ma też przepisów dotyczących moni-
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WAKACYJNY PORADNIK
Zapraszamy
na stworzoną
przez
Starostwo Powiatowe
w Olsztynie stronę internetową,
na której znajdą
Państwo porady
dotyczące bezpieczeństwa nad wodą, w lesie,
w domu, na podwórku, na wsi, a także związane z pracą sezonową za granicą i handlem
ludźmi.
Wystarczy zeskanować urządzeniem mobilnym kod QR, żeby połączyć się z witryną.
Zadaniem dorosłych jest przekazanie dzieciom wiedzy na temat bezpiecznych zachowań
i nauczyć je dostrzegać sygnały niebezpieczeństw, przewidywać konsekwencje zachowań własnych oraz innych osób, uświadomić
w jaki sposób unikać zagrożeń.

- odejdź od zbiorników wodnych
- nie stawaj pod drzewem
- jesli idziesz w grupie, rozdzielcie się tak,
by nie stać obok siebie
- odłóż kije do nordic walking i inne
przedmioty metalowe
- jesli jedziesz samochodem, zjedź na pobocze, zamknij dokładnie okna

BURZA
- wyłącz telefon komórkowy
- poszukaj schronienia,np. w zagłęieniu
terenu jesli jestes w otwartej przestrzeni,
przykucnij ze zlożonymi i podciągniętymi pod siebie stopami; jeśli masz plecak
bez stalaża, podłóż go pod nogi
- nie siadaj na ziemi
- będąc w górach, opusć szcyt, grań,
nie opieraj się o skały, przykucnij

NAD WODĄ
- wybierz bezpieczne miejsce, najlepiej strzeżone (nie wolno pływac na szlakach wodnych i w pobliżu urządzeń hydrotechnicznych)
- sprawdź, czy w pobliżu sa osoby, które w razie potrzeby moga pomóc lub zawiadomic ratowników
- nigdy nie kąp się pod wpływem alkoholu

SŁOŃCE
- ogranicz przebywanie na słońcu
w godz. 11-15
- rób przerwy w opalaniu
- nie wychodź na słońce po użyciu perfum
i niektórych leków
- używaj kremów ochronnych z filtrami
- noś okulary z filtrem przeciwsłonecznym
- opalanie w solariach

- w wodzie zanurzaj się stopniowo,
nie skacz do wody, jeśli nie znasz dna
- gdy idziesz do wody, nie pozostawiaj
wartościowych rzeczy w widocznym
miejscu i bez opieki
- nie pozwalaj dzieciom na samodzielne
kąpiele

i odejdzie; jeśli będzie nadal agresywny,
musisz przyjąć pozycję tzw. „żółwia”
- nigdy nie wolno przed psem uciekać!
DZIECKO W DOMU
- nigdy nie wolno otwierać drzwi mieszkania obcym
- zawsze należy powiedzieć rodzicom/
opiekunom o każdym telefonie od obcej
osoby oraz o tym, że nieznajomy pukał
do drzwi mieszkania
- gdy dzwoni domofon, nie otwieraj
bez zastanowienia drzwi klatki schodowej na każdą prośbę obcego
- zawsze należy mówić dorosłym z kim
i gdzie się idzie oraz o której się wróci

BEZPIECZNY DOM
- Wychodząc z mieszkania, zawsze zamykaj drzwi i zabezpieczaj okna oraz wejścia balkonowe, tak aby nie można ich
było otworzyć w prosty sposób.
- Jeśli wyjeżdżasz z domu na dłużej, poproś
kogoś z rodziny lub dobrych, zaufanych
znajomych o opiekę nad mieszkaniem –
niech wyjmuje listy, wieczorami zapala
światło, włącza radio itp., a także niech
NA PODWÓRKU
zwróci uwagę, czy nikt „nie kręci się” - nigdy nie należy rozmawiać z obcym,
koło mieszkania.
brać od niego słodyczy, zabawek, pieniędzy, ani przyjmować propozycji wspólKONTAKT Z PSEM
nego spaceru lub wsiadać do jego samo- nie wolno psa drażnić, dokuczać mu czy chodu
próbować go uderzyć – to może wyzwo- - nie wolno bawić się, przebywać na plalić u psa agresję
cach budowy czy innych niebezpiecz- jeśli pies próbuje zaatakować, musisz nych miejscach
stanąć na baczność, założyć dłonie na - klucze od domu powinny być zawiekark i zgiętymi ramionami zasłonić twarz szone na smyczy pod ubraniem, tak by
(postawa bezpieczna stojąca); jeśli bę- nie było ich widać
dziesz stać spokojnie, pies obwącha Cię
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