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SZPITAL W CZOŁÓWCE

Rok 2015 został ogłoszony Rokiem Szkoły Zawodowców.

Szpital Powiatowy im. Jana Mikulicza w Biskupcu znalazł się na 3. prestiżowym miejscu
wśród najlepszych szpitali powiatowych w kraju. O to miano konkurował w ramach ogólnopolskiego projektu „Portrety szpitali - mapy możliwości”, realizowanego przez Uniwersytet
Ekonomiczny we Wrocławiu. W badaniu wzięło udział 151 szpitali z całego kraju.

To nie hasło marketingowe, ale odpowiedź na faktyczne
potrzeby rynku pracy. Jak pokazują statystyki, najmniej osób bezrobotnych znajduje się w grupie absolwentów szkół zawodowych. Dlatego
zachęcam gimnazjalistów i ich rodziców do rozważenia idei podjęcia
nauki w szkole, która pozwoli zdobyć atrakcyjny zawód.
W powiecie znajdą Państwo cały wachlarz możliwości
kształcenia - od liceum, przez technika, na zasadniczych szkołach zawodowych kończąc. Ich wspólną cechą jest wykwalifikowana kadra,
świetnie wyposażone pracownie, wysoki poziom nauczania i dbałość
o bezpieczeństwo i przyjazną atmosferę.
A że wybór szkoły to ważna decyzja, zachęcam do zapoznania się z ofertą naszych placówek.
Starosta Olsztyński
Małgorzata Chyziak
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BUDOWA DROGI W RÓŻNOWIE

Fot. Marcin Smolnik
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UWAGA! ZMIANA RACHUNKÓW STAROSTWA
Przypominamy, że od 1 kwietnia 2015 roku
nastąpiła zmiana rachunków bankowych Starostwa Powiatowego w Olsztynie oraz Powiatu
Olsztyńskiego. Wpłat można dokonywać w
punkcie kasowym na parterze urzędu oraz w
oddziale mBanku przy al. Marszałka Józefa
Piłsudskiego 44a – bez prowizji.

NOWE RACHUNKI BANKOWE
Nazwa – Dochody Starostwa
Numer konta:

42 1140 1111 0000 4163 2600 1002

Tytuł wpłaty – Opłaty komunikacyjne:

Rejestracja pojazdu, rejestracja pojazdu + karta pojazdu, rejestracja
stała pojazdu, przyczepy, rejestracja
stała motoru, rejestracja czasowa pojazdu, rejestracja tymczasowa pojazdu, rejestracja tymczasowa motoru,
wymiana dowodu rejestracyjnego,
wtórnik tablic rejestracyjnych, karta
pojazdu, nalepka kontrolna, prawo
jazdy, międzynarodowe prawo jazdy, zezwolenie na kierowanie pojazdami uprzywilejowanymi, licencja
transportowa, wypis do licencji trans-

portowej, opłata ewidencyjna,
Pozostałe: opłaty geodezyjne (DOO),
karty wędkarskie, czynsze, najem,
trwały zarząd, opłata za udostępnienie informacji o środowisku

mości, przekształcenie prawa własności,raty za przekształcenie, opłata
za sporządzenie wyceny nieruchomości,opłata legalizacyjna, inwestycje melioracyjne

Nazwa – Dochody Skarbu Państwa Nazwa – Sumy depozytowe
Numer konta:
Numer konta:

15 1140 1111 0000 4163 2600 1003 04 1140 1111 0000 4163 2600 1007

Tytuł wpłaty – wieczyste użytkowa- Tytuł wpłaty – wadium, zabezpieczenie, trwały zarząd, najm, dzierżawa, nie należytego wykonania umowy
czynsz mieszkaniowy, wykup nieruchomości, rata za sprzedaż nierucho-

POD ZNAKIEM ŚLIMAKA...
4 miasta z terenu powiatu olsztyńskiego
wzięły udział w VI Festiwalu Cittaslow,
który odbył się 9 maja w Gołdapi: Barczewo, Biskupiec, Dobre Miasto i Olsztynek.

Na zaproszenie odpowiedzieli też pozostali członkowie Polskiej
Krajowej Sieci Cittaslow z terenu Warmii i Mazur, a także przedstawiciele
miast pretendujących do miana członka sieci.
W ramach Festiwalu
odbyła się konferencja pt. „Cittaslow
szansą przyszłych pokoleń” z udziałem władz międzynarodowych sieci.
Nie zabrakło prezentacji i wspólnej
zabawy podczas kiermaszu wyrobów
rzemieślniczych, żywności naturalnej
i tradycyjnej oraz występów zespołów
muzycznych.
Odbył się też „Turniej Miast
Cittaslow” z trzema konkursami:
na najpiękniejszego ślimaka, na najoryginalniejsze stoisko oraz zawody kajakowe. Dobre Miasto poszczycić się
może zajęciem I miejsca w konkursie
na najoryginalniejsze stoisko i II miejsca w Turnieju Miast.

Fot: Dobre Miasto

Fot: Dobre Miasto

Fot: Dobre Miasto

Fot: UM Biskupiec

Fot: Dobre Miasto
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BARCZEWO

NAJLEPSI SPORTOWCY NAGRODZENI

UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU W BARCZEWIE

14 kwietnia w hali sportowej Gimnazjum nr 1 - Mateusz Olbryś - kategoria wiekowa: ju- 1 kwietnia 2015 roku w Skarbcu Kultury
im Ziemi Warmińskiej w Barczewie odbyła się nior, trenuje w AZS UWM Olsztyn
Europejskiej odbyła się podniosła uroczystość
IV Gala Sportu.
Sztuki walki – taekwondo: - Piotr Przybo- inauguracji Pierwszego Roku Akademickiego 2015/2016 Uniwersytetu Trzeciego Wieku
Impreza ma na celu promocję rek - trenuje w Klubie Sportowym „Egida” w Barczewie. Po odśpiewaniu hymnu państwosportu i zdrowego stylu życia w gminie Bar- Barczewo
wego sekretarz UTW Halina Bronka omóczewo, wsparcie młodych sportowców oraz - Rozalia Wojszel - kategoria wiekowa: ke- wiła zadania, jakie stoją przed barczewską
nagrodzenie wyróżniających się osobowości detka, trenuje w Klubie Sportowy „Egida” uczelnią.

w tej dziedzinie.
Nagrody w kategorii „SPORTOWCY” : Kolarstwo - Piotr Skrzeszewski
- kategoria wiekowa: orlik, klasa sportowa:
A, trenuje w Warmińsko - Mazurskim Klubie Sportowym w Olsztynie
- Paweł Skrzeszewski - kategoria wiekowa: orlik, trenuje w Warmińsko-Mazurskim
Klubie Sportowym w Olsztynie
- Emilia Grygas - kategoria wiekowa: młodziczka, trenuje w Olsztyńskim Klubie Kolarskim Warmia-Mazury
Szermierka:- Cezary Białecki - kategoria
wiekowa: junior młodszy, trenuje w MUKS
Victor Warszawa
Szachy - Krzysztof Cis - kategoria wiekowa: junior, klasa sportowa: II, kategoria
szachowa, ranking - 1800, trenuje w UKS
„Trzydziestka” Olsztyn
Siatkówka - Patryk Szwaradzki - kategoria wiekowa: senior, trenuje w AZS UWM
Olsztyn II Liga

BISKUPIEC

Barczewo
- Kacper Oleszczak - kategoria wiekowa:
kadet starszy, trenuje Klubie Sportowy „Egida” Barczewo
- Marsel Castelano - trenuje w Klubie Sportowym „Egida” Barczewo
- Oliwia Przyborek - trenuje w Klubie Sportowym „Egida” Barczewo
- Sławomir Żarejko - kategoria wiekowa:
+36, klasa sportowa: międzynarodowa mistrzowska, trenuje w SKS Start Olsztyn
W kategorii „TRENERZY”: - Bartosz Zabłotny - Prezes KS Egida w Barczewie
W kategorii „OSÓB WYRÓŻNIAJĄCYCH SIĘ W DZIAŁALNOŚCI SPORTOWEJ”: - Zenon Markowicz - dyscyplina
sportowa: biegi długodystansowe, kategoria
wiekowa: do 65 lat, trenuje w Gminnym
Klubie Sportowym PISA w Barczewie
Wyróżnienia honorowe (statuetki) otrzymały: Justyna Grzywińska i Dorota Grala
za akcję sportową „Barczewo Biega”.

OBUDZILI W SOBIE DZIECKO

WSPIERAJĄ MŁODYCH NA RYNKU PRACY

Władysław Katarzyński, sędzia Tomasz
Madej i dyrektor SP 3 Bożena Lasocka.
Od oklasków, okrzyków radości i salw dziecięcego śmiechu aż wrzało. Nie zabrakło bajkowych kostiumów,
Swoje zdolności interpretacyj- a dziećmi mogli się znów poczuć także done prezentowali, ku uciesze najmłodszych, rośli.
burmistrz Kamil Kozłowski, dziennikarz

Pod znakiem bajki upłynął w Biskupcu Dzień
Biblioteki. 7 maja Szkoła Podstawowa nr 3
im. Orła Białego zorganizowała w tutejszym
amfiteatrze wspólne czytanie literatury dziecięcej.

fot. Biskupiec
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Zarząd UTW w Barczewie przez
najbliższe 4 lata tworzą: Anna Rok – prezes,
Krystyna Szter – wiceprezes, Barbara Poleszak – skarbnik, Halina Bronka – sekretarz,
Ewa Hopfer – koordynator UTW w Olsztynie, Marian Sawicki – członek honorowy zarządu.
Pomysłodawczynią utworzenia
w Barczewie Uniwersytetu Trzeciego Wieku jest Anna Rok, kierownik tutejszej Miejskiej Biblioteki Publicznej. Przy bibliotece
zawiązała się kilkunastoosobowa grupa inicjatywna do utworzenia UTW. Została podjęta decyzja o prowadzeniu uniwersytetu
przez Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne „Pojezierze” w Olsztynie. Jako jednostka organizacyjna UTW w Barczewie działa w oparciu o statut stowarzyszenia i własny regulamin. Siedzibą władz jest Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne „Pojezierze” w Olsztynie oddział Barczewie, Galeria Sztuki „Synagoga” im. Barbary Hulanickiej w Barczewie, ul. Kopernika 7/9. War-

to zaznaczyć, że Zarząd UTW w Barczewie
działa społecznie.
W ramach UTW w Barczewie
planowane są 2 razy w miesiącu wykłady
prowadzone przez wykładowców UWM
w Olsztynie, OWS im. Rusieckiego oraz innych zaproszonych gości, obejmujące szeroki wachlarz tematyczny, w tym wykłady
o historii i wielokulturowości regionu Warmii i Mazur, zagadnienia z dziedziny alchemii, przyrody, ekologii, ochrony środowiska, zdrowia, prawa, astronomii, sztuki
plastycznej i muzyki. Drugą formą podjętych działań będą zajęcia warsztatowe skupione w pięciu sekcjach tematycznych.
Uniwersytet Trzeciego Wieku
jest skierowany do osób starszych – emerytów i rencistów. Ma charakter otwarty.
Studentem może zostać mieszkaniec gminy Barczewo, który ukończył pracę zawodową i nadal chce być aktywnym, zdobywać
wiedzę, rozwijać swoje zdolności, umiejętności, poszerzać zainteresowania. Kandydat
przyjmowany jest na zasadzie dobrowolności. Biuro Uniwersytetu Trzeciego Wieku,
które prowadzi Lidia Szczerbo, mieści się
w czytelni Miejskiej Biblioteki Publicznej w
Barczewie. Tutaj można otrzymać plan zajęć informujący o terminach i tematyce zajęć warsztatowych.

W Urzędzie Miejskim w Biskupcu 23 kwietnia zostało podpisane porozumienie na rzecz
młodzieży i jej koordynacji na rynku pracy
w gminie Biskupiec.

Uczestnikami spotkania
byli przedstawiciele Gminy Biskupiec,
Ochotniczego Hufca Pracy, Urzędu
Pracy Powiatu Olsztyńskiego i Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.
Porozumienie ma służyć podejmowaniu i wspieraniu inicjatyw służących
przeciwdziałaniu marginalizacji i wykluczeniu społecznemu młodzieży, promocji zatrudnienia, łagodzeniu skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej młodzieży oraz przygotowaniu
jej do skutecznych zachowań na rynku
pracy.
- Inicjatywa jest odpowiedzią na stale zwiększające się potrzeby
młodego społeczeństwa - powiedział
na spotkaniu burmistrz Biskupca Kamil
Kozłowski. – Zawarte porozumienie
potwierdza dobrą współpracę pomiędzy jego partnerami. Cieszę się, że właśnie Biskupiec jest promotorem działań
na rzecz młodych mieszkańców.
To nie jedyne działanie
podejmowane przez Gminę Biskupiec na rzecz walki z bezrobociem

fot. Biskupiec

wśród młodych ludzi. W dniach 1722 kwietnia odbyła się trzecia wizyta studyjna ekspertów niemieckich
w ramach ponadnarodowego projektu
pn. „Razem do celu”. W wyniku realizacji projektu i naprzemiennych wizyt
służących wymianie wiedzy, doświadczenia i dobrych praktyk zostanie stworzony pilotażowy program pośrednictwa pracy i wypracowany polsko-niemiecki model współpracy.
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PUMPTRACK W DOBRYM MIEŚCIE
W Dobrym Mieście przy istniejącym kompleksie boisk ORLIK, siłowni zewnętrznej i placu zabaw powstało kolejne miejsce przeznaczone do aktywnego spędzania czasu na świeżym powietrzu.

W ramach inwestycji Gminy
Dobre Miasto, wykonany został rekreacyjny tor rowerowy typu ‘pumptrack’
służący rekreacji oraz uprawianiu dyscypliny sportowej polegającej na jeździe
rowerem bez napędu i bez konieczności
pedałowania po torze o zróżnicowanej wysokościowo trasie, gdzie rozpędzanie i jazda odbywa się wyłącznie dzięki balansowi
i skoordynowanym ruchom ciała użytkownika. Tor jest pochodną torów rowerowych
do uprawiania dyscypliny BMX Racing,
ale o zdecydowanie uproszczonej formie.
Fot: Dobre Miasto

ODROBINA MAGII
Fot: Dobre Miasto

Pumptrak jest innowacyjnym,
zdobywającym coraz większą popularność
na świecie Rowerowym Placem Zabaw
przeznaczonym do zbiorowej rekreacji.
Jazda po nim odbywa się bez pedałowania
dzięki intuicyjnym ruchom, podobnie jak
na huśtawce. Stanowi idealne połączenie
bezpiecznej zabawy i jazdy na rowerze.
Przeznaczony jest zarówno dla profesjonalistów, pasjonatów jak i całych rodzin.
Realizatorem projektu była
Gmina Dobre Miasto, a całkowity koszy inwestycji wyniósł 91.251,24 zł. Projekt był
dofinansowany w wysokości 50.000,00 zł
z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich
na lata 2007 – 2013 w ramach działania 413
„Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”
na operację z zakresu małych projektów.

We współpracy ze znakomitym dobromiejskim fotografem, Andrzejem Waszczukiem, Urząd Miejski w Dobrym Mieście wydał publikację pt. „Legendy
i tajemnice Dobrego Miasta”.

W oparciu o przegląd dostępnej literatury oraz funkcjonujące wśród lokalnej społeczności opowieści, stworzono zbiór niezwykłych, bajkowych wręcz historii, związanych z historią Dobrego Miasta

i jego najbliższych okolic. Na łamach
wydawnictwa przytoczono legendy opisujące zatopione skarby, tajemne podziemne przejścia, bitwy napoleońskie, magiczne miejsca i przedmioty
o niezwykłej mocy.
Niewątpliwym atutem publikacji są przepiękne fotografie wspomnianego wyżej artysty, przenoszące
czytelnika w odległe czasy i urokliwe
miejsca.
Fot: Dobre Miasto

DYWITY
OTWARCIE SKATEPARKU

ZAMIAST SZUTRU BĘDZIE RÓWNY ASFALT

Ani gradobicie, ani deszcz, ani wiatr i śnieg nie - Jest wykonany po mistrzowsku – dało się Ruszyła jedna z ważniejszych inwestycji droprzeszkodziły w dobrej zabawie i otwarciu ska- słyszeć opinie profesjonalnych skaterów. - gowych w gminie Dywity w tym roku. Powiat
teparku w Różnowie.
Wszystko jest przemyślane, nawierzchnia Olsztyński przeznaczył na ten cel, jako pomoc
jest równa jak stół, przeszkody stoją w od- gminie, prawie 1 mln zł.

Otwarty 18 kwietnia skatepark
to najprawdopodobniej pierwszy tego typu
obiekt dla miłośników desek, rolek, wrotek
i rowerów na terenach wiejskich w regionie
Warmii i Mazur.
Uczestników wydarzenia rozgrzewał brazylijskimi sambami na bębnach
zespół Warmia Rythm Team, nie zabrakło
też ciepłej strawy i gorących napojów. Impreza zgromadziła ponad 200 osób, w tym
wielu młodych ludzi z Olsztyna, którzy
przyjechali na BMX-ach, aby na własnej
skórze sprawdzić, jak sprawuje się plac z
przeszkodami.

fot. Dywity
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powiedniej odległości. Pełna profeska!
Budowa skateparku, boiska do
koszykówki i wiaty była możliwa dzięki dofinansowaniu z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich „Odnowa i rozwój wsi” oraz
środków z budżetu Gminy Dywity. Wszystko zaczęło się jednak kilka lat wcześniej od
pomysłu Piotrka i Mikołaja, młodych mieszkańców Różnowa. Potem dołączyła do nich
grupa młodzieży Różnowers, z którą stowarzyszenie Warmińska Wieś z Różnowa
przygotowała koncepcję i makietę skateparku (dzięki grantowi z programu Działaj Lokalnie).
- Gdy młodzi ludzie przyszli do
mnie po raz pierwszy i usłyszałam o pomyśle budowy skateparku w Różnowie, to pomyślałam o tym, jak o locie w kosmos – mówiła podczas uroczystości Monika Kur-Rydzewska. - Jednak dzięki determinacji stowarzyszenia, młodzieży, mieszkańców Różnowa i przychylności władz gminy wszystko udało się doprowadzić do szczęśliwego
finału.
Wartość inwestycji wyniosła ok 270 tys. zł.

Przebudowy doczekała się
szutrowa i notorycznie degradowana
droga z Różnowa do Dąbrówki Wielkiej. Do końca września w jej miejsce
powstanie szeroka na pięć metrów droga asfaltowa o łącznej długości 3,2 km.
Koszt inwestycji to ponad 2,1 mln zł.
Przebudowa drogi z Różnowa do Dąbrówki Wielkiej to dobra informacja nie tylko dla mieszkańców tych
dwóch miejscowości. Z nowej, równej,
asfaltowej drogi z pewnością korzystać
będą także mieszkańcy Nowych Włók,
czy Frączek. Inwestycja realizowana
przez Urząd Gminy w Dywitach została
podzielona na dwa etapy. Obecnie rozpoczął się pierwszy etap przebudowy, który
obejmuje odcinek o długości ponad 1,9
km (od przedszkola w Różnowie w kierunku Dąbrówki Wielkiej).
- Wykonawcą tego etapu przebudowy
jest firma Strabag – informuje Kamila
Maszczak z Referatu Budownictwa i Inwestycji Komunalnych. – Obecnie trwa
korytowanie drogi, potem wykonywa-

na będzie podbudowa, a na zakończenie planowane jest układanie masy asfaltowej.
Przebudowa wiąże się z pewnymi utrudnieniami w ruchu. Póki co nie są one aż
tak bardzo odczuwalne dla kierowców.
- Dopiero podczas wykonywania podbudowy planuje się wprowadzenie ruchu wahadłowego – zapowiada Kamila
Maszczak.
Zgodnie z umową Strabag
powinien zakończyć prace do 31 lipca
2015. Z kolei przetarg na wykonanie
II etapu przebudowy i wybudowanie
5-metrowej drogi asfaltowej do samej
Dąbrówki Wielkiej wygrała firma Skanska. Wybuduje ona łącznie pozostałe 1,3
km drogi w terminie do końca września
2015. Koszt wykonania drugiego etapu
przebudowy to około 820 tys. zł. Łącznie do końca września powstanie więc
droga asfaltowa o długości 3,2 km i szerokości 5 metrów. Dodatkowo wybudowane zostanie też utwardzone pobocze
o szerokości 75 cm. Urząd Gminy w
Dywitach przygotowuje także dokumentację na przebudowę około półkilometrowego odcinka drogi w samej miejscowości Dąbrówka Wielka.

PRZEGLĄD WARMIŃSKI - WIEŚCI Z POWIATU 2015

GIETRZWAŁD

DLACZEGO MNIE KRZYWDZISZ, CZŁOWIEKU?
Fotoreportaż Dariusza Całki z Misteriów Męki Pańskiej w Gietrzwałdzie i Sząbruku, w których
wystąpił Chór Warmii i Mazur oraz nauczyciele i uczniowie gietrzwałdzkiego gimnazjum.

Fot: Gietrzwałd

Fot: Gietrzwałd

Fot: Gietrzwałd

Fot: Gietrzwałd

JEZIORANY
DZIEŃ GODNOŚCI
Kilkaset osób wzięło udział w zorganizowanym 8 maja w hali OSiR-u w Jezioranach
Dniu Godności Osób z Niepełnosprawnością
Intelektualną.

KIN z DPS-u w Jezioranach.
Termin wydarzenia nie jest
przypadkowy. – Impreza organizowana w Jezioranach bardzo dobrze wpiInicjatorem imprezy jest Sto- suje się w ideę obchodzonego 5 maja
warzyszenie na rzecz Osób Niepełno- w Polsce Dnia godności osoby z niesprawnych, które działa przy tutejszym pełnosprawnością. Daje możliwość
Domu Pomocy Społecznej.
przełamywania stereotypów i zachęca
Co roku w imprezie uczestni- do aktywności w sferze fizycznej i kulczą podopieczni domów pomocy spo- turalnej. To też dobra chwila, by okazać
łecznej, warsztatów terapii zajęciowej, życzliwość i otwartość. Korzystając
ośrodków szkolno-wychowawczych z tej okazji, w imieniu swoim i Zarządu
i niepełnosprawnych ze środowiska. Powiatu wszystkim osobom borykająW tym roku brali udział w rywaliza- cym się z problemem niepełnosprawcjach sportowych, mieli tez okazję ności życzę zdrowia, spełnienia marzeń
obejrzeć prezentację wokalnej grupy i sił w przezwyciężaniu przeszkód dnia
MALWA i zespołu teatralnego ARLE- codziennego – mówi Małgorzata Chyziak, starosta olsztyński.
Fot: Jeziorany
Samorząd Powiatu Olsztyńskiego dofinansował imprezę
w ramach wsparcia organizacji pozarządowych biorących
udział w Otwartym Konkursie
Ofert.
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JUŻ WKRÓTCE WIELKIE ŚWIĘTO FOLKLORU
Trwają przygotowania do 31. edycji WojeWojewódzki Przegląd Kapel
wódzkiego Przeglądu Kapel i Zespołów i Zespołów Śpiewaczych jest organiŚpiewaczych, który odbędzie się w czerwcu zowany pod patronatem Ministra Kulw Jezioranach.

Początkowo zamysłem inicjatorów imprezy było organizowanie
jej co roku w innej miejscowości, gdy
jednak, przed laty, trafiła do Jezioran,
już tu pozostała. To jedno z ciekawszych wydarzeń w regionie kultywujących kulturę i tradycje ludowe zarówno
Warmii i Mazur, jak i innych regionów
etnograficznych Polski, z uwzględnieniem folkloru mniejszości narodowych.

tury i Dziedzictwa Narodowego. Ma
charakter konkursowy. W kilkunastuminutowym programie zespoły prezentują przed komisją i publicznością to,
co najpiękniejsze w polskiej kulturze
ludowej – folklor muzyczny i śpiewaczy oraz zwyczaje i obrzędy.
Samorząd Powiatu Olsztyńskiego wspiera imprezę finansowo.

Fot: Jeziorany
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JONKOWO
GOSPODARKA NISKOEMISYJNA
Urząd Gminy Jonkowo informuje o konieczności przeprowadzenia ankiet wśród mieszkańców i właścicieli budynków usługowych
na temat źródeł pozyskiwania ciepła. Uzyskane dane zostaną wykorzystane do realizacji
Narodowego Programy Rozwoju Gospodarki
Niskoemisyjnej, do którego gmina przystąpiła
na początku roku. Program został opracowany
przez polski rząd w celu transformacji gospodarki wysokoemisyjnej w niskoemisyjną.

W obliczu nowej perspektywy finansowej Unii Europejskiej
na lata 2014-2020 gminy, które
chcą pozyskać pieniądze na zadania
w zakresie termomodernizacji budynków oraz na szersze wykorzystanie odnawialnych źródeł energii,
sązobowiązaneposiadaćplangospodarki
niskoemisyjnej. Podstawą opracowania
dobrego planu jest wykonanie rzetel-

nej inwentaryzacji emisji gazów cieplarnianych z obszaru gminy, opartej
na jej bilansie energetycznym.
W związku z tym należy w niej ująć
budynki publiczne i mieszkalne, transport, gospodarkę odpadami oraz przemysł i usługi.
Na terenie gminy Jonkowo
dane dotyczące źródeł ciepła będzie
zbierał pracownik firmy EUREKO
Consulting z siedzibą w Olsztynie, przy
pomocy sołtysów.
- Zachęcamy mieszkańców
naszej gminy do wypełniania ankiet
i składania ich w Urzędzie Gminy.
Wzory ankiet dostępne są na stronie
www.jonkowo.pl w zakładce Ochrona
Środowiska – mówią pracownicy jonkowskiego urzędu.

DOPOSAŻAJĄ PLAC ZABAW
Plac zabaw dla dzieci w parku przy Urzędzie Gminy w Jonkowie
wzbogaci się o nowe zabawki. Sprzęt
kosztuje 10 tys. zł., a zapłacą za niego
po połowie Sołectwo Jonkowo i Urząd
Gminy Jonkowo.

O tym, o jakie wyposażenie
wzbogaci się jonkowski plac zabaw,
mogą zdecydować mieszkańcy, którzy
wypełnią ankietę na stronie internetowej urzędu: jonkowo.pl.

INWESTYCJE W ENERGIĘ ODNAWIALNĄ
Propagowanie idei korzystania z produktów
ekologicznych i energooszczędnych, a przede
wszystkim dbałość o poszanowanie środowiska jest bliskie gminie Jonkowo. Budowa jednej z najnowocześniejszych oczyszczalni ścieków, modernizacja i budowa kanalizacji, czy
udział w projektach związanych z ochroną środowiska (oczyszczalnie przyzagrodowe), stanowią tego dowody.

Intensywny rozwój branży odnawialnych źródeł energii oraz
wzrost wydajności systemów fotowoltaicznych sprawiły, ze władze gminy coraz baczniej przyglądają się tym
nowatorskim technologiom. Z myślą o
poprawie bezpieczeństwa i dbałości o
zachowanie środowiska naturalnego, w
miejscowości Giedajty zostały zainstalowane dwie lampy ulicznego oświetlenia, działające w oparciu o moduły solarne.
Postawienie lamp stanowi
pierwszy krok w opracowaniu gminnego projektu instalacji ulicznego
oświetlenia fotowoltaicznego. W chwili obecnej „solary” z Giedajt spełniają rolę testową. Są ustawione tymczasowo w celu sprawdzenia wydajności
oraz odczuć samych mieszkańców. Zainstalowano je przy wiatach przystan-

Fot: Jonkowo

kowych, wzdłuż drogi powiatowej Jonkowo-Giedajty. Jeśli okaże się, że lampy spełnią oczekiwania lokalnej społeczności oraz wymogi techniczne, to
pojawią się też w innych miejscowościach gminy Jonkowo, podnosząc poziom bezpieczeństwa oraz zmniejszając zużycie energii elektrycznej z konwencjonalnych źródeł.

KOLNO
NOWI SOŁTYSI
Od 21 stycznia do 23 kwietnia 2015 na terenie
Gminy Kolno odbywały się wybory Sołtysów i
Rad Sołeckich.

Zebrania zostały przeprowadzone w 16
sołectwach, zmiany nastąpiły w 6 z nich.
Na swoich przedstawicieli sołectwa wybrały:
1. Sołectwo Kolno - Alicja Grzywaczyk
2. Sołectwo Bęsia - Paweł Dudek
3. Sołectwo Lutry - Małgorzata Leszczyńska
4. Sołectwo Kruzy - Monika Kajetaniak
5. Sołectwo Kabiny - Krystyna Krasuska
6. Sołectwo Samławki - Bogumiła Tylus
7. Sołectwo Kominki - Alicja Popławska
8. Sołectwo Wągsty - Marek Kośnik
9. Sołectwo Wysoka Dąbrowa - Jolanta Bia-

łasiewicz
10. Sołectwo Tejstymy - Jan Stańko
11. Sołectwo Górowo - Witold Piszczek
12. Sołectwo Ryn Reszelski - Iwona Paprotka
13. Sołectwo Wójtowo - Jarosław Sękulski
14. Sołectwo Wólka - Jolanta Włodarska
15. Sołectwo Otry - Wioletta Modzel
16. Sołectwo Tarniny - Aleksandra Bogusz

INFORMACJE PRAKTYCZNE
URZĄD GMINY KOLNO
Kolno 33,
11-311 Kolno
godziny urzędowania:
7:30-15:30
telefon: 89 716 32 26, 89 716 32 67
fax. 89 716 32 26
e-mail do Urzędu Gminy: ug_kolno@poczta.onet.pl
e-mail do Rady Gminy Kolno: rada-kolno@wp.pl
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OLSZTYNEK
ROZBILI BANK NAGRÓD PRO ROCK-A
70 wykonawców, 14 zespołów i 542 km drogi – tak wyglądają statystyki tegorocznej edycji Olsztyneckich Konfrontacji Zespołów Rockowych PRO ROCK.

2 maja na plenerowej scenie
Miejskiego Domu Kultury w Olsztynku zabrzmiały gitarowe riffy zespołów z Białegostoku, Zielonej Góry, Bielawy, Bronisz,
Lidzbarka, Spychowa, Gąbina, Olsztyna,
Szczecina, Olsztynka, Stawigudy, Giżycka, Lubawy, Warszawy, Piecek, Wieliczki,
Chojnic i Gdańska. Najdłuższą trasę przebyły formacja Black Perfum z Bielawy (542
km w jedną stronę) i Joyride ze Szczecina
(486 km).
Wykonawcom bacznie przysłuchiwali się jurorzy w składzie: Przemysław
Lenart – przewodniczący Jury, instruktor
MDK Olsztynek, organizator PRO ROCK
2015, Michał Porycki – redaktor RADIO
OLSZTYN, Dawid Rakowski – zespół
BIG DAY. Ich decyzją aż 4 nagrody trafiły
do grupy NOMAKEUP z Lubawy – główna
nagroda finansowa, sesja fotograficzna oraz
indywidualne nagrody rzeczowe dla NAJLEPSZEGO GITARZYSTY i BASISTY:
Sławka Kasprzyckiego i Mariusza Curzydło.
Nagrodę finansową otrzymali
również laureaci I Wyróżnienia – Messa z
Olsztyna i II Wyróżnienia – Rock Konia z
Piecek. Ponadto nagrody rzeczowe trafiły

Fot: Olsztynek

do: NAJLEPSZEGO WOKALISTY – Piotra Andrzejewskiego (Rock Konia, Piecki)
i NAJLEPSZEGO PERKUSISTY – Dariusza Mrozka (Tripture, Gdańsk). Na koncert
live w Studio Radia Olsztyn liczyć może
grupa Blue Deep Shorts z Warszawy.
Na zakończenie tegorocznego
PRO ROCK-a wystąpiła gwiazda – CUBA
de ZOO. Organizatorami byli: Miejski Dom
Kultury w Olsztynku, Miasto Olsztynek
i Powiat Olsztyński, który wsparł imprezę
finansowo.

PURDA

„DNI PRZYJACIÓŁ LASU”

W tegorocznych obchodach „Dni Przyjaciół
Lasu” wzięły udział prawie 3 tysiące placówek oświatowych z całej Polski, w tym trzy z
terenu gminy Purda: Przedszkole „Jarzębinki” w Klewkach, Zespół Szkolno-Przedszkolny
w Klebarku Wielkim i Publiczna Szkoła Podstawowa w Purdzie.

„Dni Przyjaciół Lasu” to ogólnopolska akcja mająca na celu szerzenie postaw ekologicznych oraz wiedzy związanej
z lasami i ich ochroną. Chodzi też o przedstawienie osób i instytucji zaangażowanych
w troskę o środowisko i lasy. W tym roku
obchody odbywały się pod Honorowym Patronatem Prezydenta RP.
Uczniowie wraz z nauczycielami z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w
Klebarku Wielkim, w ramach obchodów
lokalnych „Dni Przyjaciół Lasu”, zorganizowali m.in. wyjazd do leśnictwa Mendryny.
Tu spotkali się z leśniczym Piotrem Gołaszewskim i zostali oprowadzeni po ścieżce
edukacyjnej. Starsi uczniowie wzięli udział
w sadzeniu drzewek na terenie leśnictwa
Mazuchy. W uzupełnianiu drzewostanu pomagał dzieciom leśnik Robert Karcz.
W szkole zorganizowano przegląd przedstawień ekologicznych, przygotowanych przez uczniów. W programie
obchodów „Dni Przyjaciół Lasu” znalazły

Fot: Olsztynek

się też: pogadanki o pracy leśników i o zagrożeniach w lasach. Organizatorką działań
była Joanna Karcz, nauczyciel kształcenia
zintegrowanego.
Publiczna Szkoła Podstawowa w
Purdzie równie aktywnie zaangażowała się
w akcję. W dniach 27 – 30 kwietnia uczniowie zorganizowali akcję „Sprzątania świata”, zajęli się pielęgnacją pięknych kasztanowców na terenie wsi i zadbali o nowy
drzewostan przy placu zabaw. Młodzież
z opiekunem Małgorzatą Gołaszewską, spotkała się z wójtem Piotrem Płoskim w sprawie pomocy w organizacji i wsparcia finansowego wyżej wspomnianych prac.
Najmłodsi uczestnicy obchodów
„Dni Przyjaciół Lasu” na terenie gminy Purda to przedszkolaki z Klewek. W ramach
akcji maluchy zapoznano z tematyką dotyczącą lasu i żyjących w nim zwierząt. Podczas kilku edukacyjnych wycieczek dzieci
uczyły się nazw poszczególnych gatunków
drzew. Nauczycielki z Przedszkola „Jarzębinki” wytłumaczyły maluchom, jak rozpoznawać poszczególne odmiany, zwracając
uwagę na wygląd liści i kory. Zwieńczeniem
lokalnych obchodów akcji było przygotowanie prac plastycznych o tematyce związanej z lasem.

PRZEGLĄD WARMIŃSKI - WIEŚCI Z POWIATU 2015

Fot: Olsztynek

ZBLIŻA SIĘ KIERMAS W BAŁDACH
4 lipca br. już po raz ósmy odbędzie się jedno
z największych i najciekawszych wydarzeń
na terenie gminy Purda i powiatu olsztyńskiego - Warmiński Kiermas Tradycji, Dialogu,
Zabawy w Bałdach. W miejscu wydarzenia,
obok symbolicznych Wrót Warmii został zrekonstruowany dawny Trakt Biskupi.

Głównym organizatorem jest
gmina Purda, imprezę wspiera finansowo Powiat Olsztyński. Honorowy patronat nad imprezą objął, podobnie jak
w roku ubiegłym, Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego.
Celem imprezy jest budowanie
tożsamości regionalnej wśród mieszkańców, promowanie tradycji, zwyczajów
i walorów turystycznych Warmii. Regionalny charakter Kiermasu i jego znaczenie dla promocji województwa zostały docenione i nagrodzone certyfikatem
„Produkt Warmia Mazury” w kategorii
wydarzenie.
Podczas tegorocznej edycji
Kiermasu nie zabraknie najbardziej znanych z poprzednich lat i lubianych atrakcji, m.in. stoisk z regionalnymi wyrobami i rękodziełem, stoisk promocyjno-reklamowych i edukacyjnych oraz pokazów rzemiosła. Organizatorzy przewidują również liczne konkursy z nagroda-

mi i zabawy dla całych rodzin. Uczestnikom wydarzenia czas będą umilały
występy muzyczne. Więcej szczegółów
można znaleźć na stronie internetowej
kiermas.pl.
Urząd Gminy Purda zaprasza
do kontaktu lokalnych artystów, twórców, rękodzielników i rzemieślników, sołectwa, koła gospodyń wiejskich, stowarzyszenia, kluby i wszystkich chętnych
do zorganizowania stoiska wystawowego
oraz prezentacji i sprzedaży swoich wyrobów.

OLSZTYNEK - PURDA
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STAWIGUDA
II EDYCJA PROGRAMU PZU TRASY ZDROWIA
Stawigudzcy urzędnicy intensywnie pracują
nad poprawą jakości życia mieszkańców gminy. Jednym z pomysłów jest utworzenie kompleksu sportowego, w którym aktywność fizyczna realizowana byłaby w atrakcyjny sposób.

Gmina Stawiguda przystąpiła
do drugiej edycji programu PZU Trasy
Zdrowia. O ile samorząd lokalny zamierza zabezpieczyć środki finansowe na realizację projektu, tak mieszkańcy gminy
mogą zdecydować, gdzie trasa ma powstać i kto powinien nią zarządzać.
PZU Trasa Zdrowia to mini
kompleks rekreacyjno-sportowy, którego
centralnym elementem jest wytyczona,
oznakowana i wyposażona w proste instalacje ścieżka, przystosowana do bezpiecznego uprawiania sportu na co dzień.

Trasa umożliwia aktywność
między innymi w takich dziedzinach jak
bieganie, nordic walking, spacery, czy
narty biegowe. Trasy będą wykonane w
określonym standardzie, wspólnym dla
wszystkich lokalizacji. Modelowa Trasa
będzie miała kształt pętli, o długości od 2
do 3 km, wytyczonej na obszarze leśnoparkowym.
Na Trasie znajdą się:
- duża tablica startowa z regulaminem, mapą i numerami alarmowymi
- 9 instalacji treningowych wraz
z tablicami informacyjnymi, zawierającymi propozycje ćwiczeń
dla dzieci, dorosłych i seniorów
- duży kierunkowskaz wielofunkcyjny
- dwa mniejsze kierunkowskazy.

BLIK >18
Pod tym tajemniczo brzmiącym słowem kryje
się nazwa bezpłatnych warsztatów sztuk wizualnych realizowanych na terenie gminy Stawiguda. Ich adresatem są dzieci i młodzież zagrożona wykluczeniem społecznym.

Głównym tematem warsztatów
jest ABC Fotografii. Celem - uwrażliwienie
młodych ludzi na rzeczywistość i odwzorowanie jej w kadrze fotograficznym, nauka odkrywania własnego widzenia świata
i współpracy w grupie. Chodzi też o to,
by zmotywować dzieci do podejmowania
wyzwań związanych z umiejętnością posługiwania się aparatem fotograficznym i
wykorzystaniem go w życiu publicznym,
np. w szkolnej gazetce, portretowaniu osób,
reportażach z wydarzeń gminy. To z kolei

może pomóc w osiąganiu przyszłych celów
zawodowych.
Warsztaty będą się odbywać
w soboty, w sumie potrwają 12 godzin i zakończą się wystawą fotografii uczestników.
Inicjatorem warsztatów jest Paweł Staszak, fotograf portretu, mody i reklamy. W latach 2011-2013 był redaktorem
prowadzącym najstarszego w Polsce branżowego miesięcznika poświęconego fotografii FOTO. Na koncie ma szereg publikacji prasowych, wystaw zbiorowych i indywidualnych, był jurorem prestiżowych konkursów fotograficznych. Jest redaktorem, członkiem Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich.
Warsztaty BLIK >18 prowadzi charytatywnie.

SPOTKANIE ZE STOWARZYSZENIAMI

Fot: Stawiguda

18 kwietnia w sali narad Urzędu Gminy Stawiguda odbyło się spotkanie z organizacjami pozarządowymi. Wzięło w nich udział około 30 osób, wśród nich znaleźli się przedstawiciele NGO, lokalni aktywiści, nieformalne grupy działania, seniorzy, a także przedstawiciele samorządu.

Stawiguda. Urzędnicy z kolei przedstawili Program współpracy Gminy Stawiguda z
organizacjami pozarządowymi (Uchwała nr
XXXIX/318/2014 Rady Gminy Stawiguda z
dnia 29 października 2014 r.) oraz możliwości ich finansowania.
Dzięki prowadzonym w gminie
Przedstawiciele organizacji po- konsultacjom zarówno stowarzyszenia, jak
zarządowych mieli okazję omówić reali- i sami mieszkańcy mają możliwość wspólnezowane przez siebie projekty i inicjatywy, go działania na rzecz poprawy jakości życia.
wydarzenia kulturalne i sportowe w gminie

ŚWIĄTKI
GEOCERTYFIKAT TRAFIŁ DO ŚWIĄTEK
15 kwietnia w Kurzętniku odbyła się konferencja podsumowująca pierwszą edycję Geocertyfikatu na Warmii i Mazurach. Wśród laureatów znalazł się Zespół Szkolno – Przedszkolny
ze Świątek.

Głównym celem programu było
wyeksponowanie naturalnych i antropogenicznych elementów krajobrazu najbliższej
okolicy jako walorów turystycznych województwa, zachęcenie do lepszego poznawania dziedzictwa geologicznego i dziedzictwa kulturowego – lokalnych „małych
ojczyzn”, a także kształtowanie postaw
proekologicznych poprzez poszanowanie
środowiska przyrodniczego i kulturowego. 41 placówek oświatowych z Warmii
i Mazur (33 szkoły i 8 przedszkoli) sięgnęło
po Geocertyfikat - tytuł nadawany szko-

BĘDZIEJ SZYBCIEJ I BEZPIECZNIEJ

łom i przedszkolom, które w swoich działaniach wyróżniają się podejmowaniem
zagadnień z zakresu georóżnorodności otoczenia.
Wszystkie placówki starające
się o certyfikat musiały spełnić szereg wymogów. Należało wspólnie z dziećmi i młodzieżą zorganizować, przeprowadzić i udokumentować zdjęciami/ filmem oraz opisem
cztery inicjatywy w dziedzinach geologii
i archeologii.
Organizatorem programu współfinansowanego ze środków Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Olsztynie, jest Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli
w Olsztynie i Ośrodek Edukacji Ekologicznej
przy Szkole Podstawowej nr 18 w Elblągu.
Fot: Stawiguda

O nowy samochód strażacki wzbogaciła się
gmina Świątki. Nabyła go pod koniec marca
od sąsiedniej gminy Jonkowo.

Zgodnie z umową zawartą
między gminami, wóz został przekazany
do jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej
zlokalizowanej najbliżej Jonkowa, czyli
do OSP Skolity.
Średni samochód ratowniczogaśniczy posiada napęd 4×4, zbiornik na
wodę o pojemności 2,6m3, a kabina mieści sześcioosobową załogę. Środki na zakup nowego wozu strażackiego pochodzą
z budżetu Gminy Świątki.
Nowy samochód oraz sprzęt
ułatwią niesienie pomocy, jak również
przyczynią się do sprawniejszych akcji
ratowniczo-gaśniczych strażaków, choćby poprzez szybsze dotarcie na miejsce

Fot: Stawiguda

zdarzenia liczniejszej załogi. Do tej pory
OSP Skolity dysponował 3-osobowym
Mercedesem, który zostanie przekazany
do OSP Worławki.

SUKCESY SPORTOWE
W Wałczu w dniach 12-17 kwietnia odbyły się Rafał Tuchewicz po raz trzeci w swojej
Mistrzostwa Polski Juniorów w boksie.
karierze stanął na podium Mistrzostw

Z grupy dziewięciu zawodników okręgu warmińsko-mazurskiego do
strefy medalowej awansowało dwóch:
Rafał Tuchewicz (Junior Świątki) w wadze 69 kg i Kacper Piedgoń (Zatoka Braniewo) w kat. + 91 kg.
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Polski w boksie. W tym roku zdobył brązowy medal, ulegając w walce o finał
Mikołajowi Toberze (WKS Sokół Piła).
To duży sukces dla takiego małego klubu
jak UKS Świątki.
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EUROPEJSKI KONIEC ROKU
Zakończenie roku szkolnego uczniów klas maturalnych Zespołu Szkół Rolniczych w Smolajnach miało wyjątkowo odświętny charakter. Gościem uroczystości, która odbyła się
24 kwietnia w siedzibie placówki w Dobrym
Mieście, była prof. Barbara Kudrycka, przedstawicielka naszego regionu w Parlamencie
Europejskim. Posłanka objęła patronatem
działający w ZSR Klub Europejski.

Głównym celem powołanego przez młodzież i nauczycieli Klubu jest
przybliżanie spraw związanych z funkcjonowaniem europejskich instytucji i procedur
prawnych oraz wzbogacanie wiedzy o Europie. Podpisane między szkołą a profesor
Kudrycką porozumienie skutkuje wymiernymi korzyściami dla uczniów. Wyłonieni
w pierwszym szkolnym konkursie wiedzy
o Unii Europejskiej zwycięzcy otrzymali
od posłanki wyjątkową nagrodę – zaprosze-

SZPITAL Z BISKUPCA W KRAJOWEJ CZOŁÓWCE

nie na czterodniową bezpłatną wizytę studyjną do Parlamentu Europejskiego w Brukseli
w czerwcu bieżącego roku. Uczniowie będą
mieli możliwość zwiedzenia siedziby Unii
Europejskiej i kilku innych miejsc związanych z jej funkcjonowaniem.
-Widzę, że polska młodzież naprawdę świetnie radzi sobie za granicą i często przewyższa swoimi umiejętnościami rówieśników
z Francji lub Anglii – mówiła do uczestników uroczystości profesor Kudrycka.
Pierwsza oficjalna wizyta
na Warmii profesor Barbary Kudryckiej
zbiegła się w czasie z otwarciem jej biura
poselskiego w Olsztynie. Posłanka zapewniała, że jej obecność będzie teraz cykliczna
i częstsza. Systematyczna będzie też współpraca z Klubem Europejskim w Zespole
Szkół Rolniczych.
Fot: Redakcja

Szpital Powiatowy im. Jana Mikulicza
w Biskupcu znalazł się na 3. prestiżowym miejscu wśród najlepszych szpitali powiatowych
w kraju. We wtorek 21 kwietnia w Warszawie
odbyła się gala, podczas której laureaci ogólnopolskiego projektu benchmarkingowego
„Portrety szpitali – mapy możliwości” zostali
wyróżnieni.

Liderem projektu jest Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu. Idea benchmarkingu polega na obiektywnym zbadaniu efektywności funkcjonowania szpitala,
a następnie porównania go z praktykami stosowanymi przez podmioty uznawane w tej
dziedzinie za najlepsze. W konsekwencji promowane mają być dobre rozwiązania w zakresie efektywności działania, jakości zarządzania i jakości udzielanych świadczeń.
Wyróżnienie dla biskupieckiego
szpitala odebrał jego dyrektor Marek Pietras.
– Bardzo się cieszymy, że doszliśmy tak daleko, tym bardziej, że wynik badania stanowi obiektywną ocenę ludzi nauki, przez co
jest wiarygodny. To potwierdza, że pracujemy rzetelnie.
Podczas realizacji projektu badanych było kilkaset aspektów, wypełnianie ankiet zajęło szpitalowi ponad miesiąc.
Co było brane pod uwagę? - Między innymi sytuacja finansowa – nasz szpital nie ma

Fot: Redakcja

długów. Jakość leczenia jest wysoka, czego
dowodzić mogą kolejki na wszystkie oddziały, chcą się u nas leczyć również pacjenci
z innych powiatów. Ponadto praca całej załogi i wprowadzanie innowacji, w tym informatyzacja szpitala – wylicza dyrektor. – Wynik w rankingu będzie nas motywować do
dalszej solidnej pracy.
Z wyników badania cieszy się też
Jan Żemajtys, wicestarosta olsztyński. – Zarządzanie to bardzo szerokie pojęcie. W badaniu skontrolowano również relacje pomiędzy szpitalem a jego organem prowadzącym,
czyli Powiatem Olsztyńskim. Wysoki wynik
dowodzi, że obraliśmy słuszną drogę. Tak
naprawdę szpital i samorząd Powiatu mają
wspólny cel – zabiegać o pacjenta wysoką jakością świadczeń medycznych.
W tym roku w badaniu wzięło
udział 151 szpitali z całego kraju.

JAK DWA POTĘŻNE DĘBY
16 kwietnia 2015 w Olsztynie w Starostwie
Powiatowym odbyły się uroczyste obchody Dnia Przyjaźni Polsko-Węgierskiej.
Organizatorem był samorząd Powiatu Olsztyńskiego wraz z tutejszym oddziałem Towarzystwa Przyjaźni Polsko-Węgierskiej.
Gościem honorowym był dr Pál Attila Illés,
I sekretarz ds. politycznych i wicekonsul
w Ambasadzie Węgier w Warszawie.

Uroczystość rozpoczęła się
od złożenia wiązanek kwiatów pod
tablicą upamiętniającą wydarzenia
z 30 października 1956 roku, kiedy to
20 tys. studentów i mieszkańców Olsztyna zademonstrowało swoje poparcie
dla niepodległościowych dążeń Węgrów.
Druga część obchodów odbyła się w sali sesyjnej urzędu, gdzie
miały miejsce okolicznościowe przemówienia.
- Przyjaźń polsko-węgierska jest jak
dwa potężne dęby splecione ze sobą
korzeniami – powiedział wicekonsul
Pál Attila Illés. – Te więzi powodują, że
Węgrzy są lepszymi Węgrami, a Polacy – Polakami. Tym bardziej się cieszę,
że przyszły rok będzie w Polsce obchodzony jako Rok Kultury Węgierskiej.
O dobrych relacjach między
narodami mówiła też Małgorzata Chy-

Fot: Redakcja

ziak, starosta olsztyński. – Polaków
i Węgrów łączy nie tylko wspólna historia, ale też mentalność i podobne
wartości. To nie są relacje kurtuazyjne.
Silne korzenie są gwarantem szczerości
i życzliwości.
Prezes Towarzystwa Przyjaźni Polsko-Węgierskiej, Andrzej Sassyn, słowami zawołania „Polak Węgier
dwa bratanki…” argumentował potrzebę organizowania wydarzenia. – W tej
intencji dostrzegamy realną potrzebę
zgromadzenia się i podania sobie ponownie pomocnych dłoni, w ramach
przyjaznych relacji Polaków i Węgrów
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zrzeszonych w związkach Europy
i świata – mówił prezes.
W części artystycznej uroczystości zaprezentowały się uczennice Powiatowej Szkoły Muzycznej
I stopnia w Dywitach. W placówce
w procesie dydaktycznym wykorzystywane są elementy metody Zoltana
Kodaly’a, węgierskiego pedagoga muzycznego. Uczestnicy uroczystości
mogli też spróbować potraw węgierskiej kuchni, przygotowanych przez
uczniów Technikum Hotelarsko-Gastronomicznego z Zespołu Szkół im.
K.C. Mrongowiusza w Olsztynku.
Fot: Redakcja
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GIMNAZJALISTO, WYBIERZ SZKOŁĘ Z POWIATU!

Nowocześnie wyposażona baza dydaktyczna, fotograficzne, klub jeździecki i wiele
wykwalifikowani nauczyciele, oferta kształce- innych. Do tego dbałość o bezpieczeńnia stale wzbogacana o nowe kierunki, wyso- stwo uczniów i przyjazna atmosfera...
ki odsetek zdawania egzaminów maturalnych.
To cechy szkół prowadzo-

ROZPOCZNIJ PRZYGODĘ Z MUZYKĄ!

Powiatowa Szkoła Muzyczna I st. w Dywitach
ul. Spółdzielcza 4, 11-001 Dywity
tel.: 89 523 72 11
www.umuzykalniamy.pl
e-mail: sekretariat@psmdywity.org
nych
przez
Powiat
Olsztyński.
Wśród
Do tego możliwość odbywa-

nia praktyk zawodowych w dobrych
hotelach i restauracjach, czy nawet
na morskich promach. Nie bez znaczenia jest szeroka gama możliwości rozwijania pasji i zainteresowań poza godzinami lekcji, a wśród nich koło filmowe,

nich znajdują się zarówno szkoły ogól- Jesteśmy placówką publiczną,
nokształcące, jak i zawodowe, techninaszym
celem
jest profesjonalna edukacja
ka, ośrodek szkolno-wychowawczy
i szkoła muzyczna. Zachęcamy do muzyczna utalentowanych dzieci i młodzieży z terenu powiatu olsztyńskiegoKształcezapoznania się z profilami placówek.
nie muzyczne rozwija umiejętności interpersonalne, uczy pracy zespołowej, a ponadto
w sposób zasadniczy wspiera rozwój proceFot: PSM Dywity
sów myślowych, a więc uwagi, pamięci, wyobraźni, sfery emocjonalnej i intelektualnej
– mówi Janusz Ciepliński, dyrektor PSM w
Dywitach.
W chwili obecnej prawie 400
uczniów pobiera naukę w Powiatowej Szkole Muzycznej I Stopnia w Dywitach oraz w
jej trzech filiach:
- Powiatowa Szkoła Muzyczna I Stopnia
w Dywitach Filia w Olsztynku
ul. Górna 5, 11-015 Olsztynek
tel.: 89 523 72 11
e-mail: olsztynek@psmdywity.org
- Powiatowa Szkoła Muzyczna I Stopnia
w Dywitach Filia w Biskupcu
ul. Ludowa 5, 11-300 Biskupiec
tel.: 790 510 046
e-mail: biskupiec@psmdywity.org

Powiatowa Szkoła Muzyczna I Stopnia w
Dywitach Filia w Barczewie
ul. Północna 14, 11-010 Barczewo
tel.: 790 510 023
e-mail: barczewo@psmdywity.org
O przyjęcie do szkoły mogą ubiegać się
dzieci w wieku od 5 do 16 lat. Zajęcia odbywają się po południu (2-4 razy w tygodniu, po 1-2 godziny). Nauka trwa cztery
bądź sześć lat w zależności od wieku, w
którym dziecko rozpoczęło naukę. Szkoła prowadzi naukę gry na instrumentach:
fortepian, akordeon, skrzypce, wiolonczela, gitara klasyczna, flet poprzeczny,
klarnet, obój, saksofon, sakshorn, trąbka, róg, puzon, tuba, perkusja, kontrabas.
Nauka jest bezpłatna.
Mimo krótkiego czasu funkcjonowania uczniowie szkoły dali się już poznać
na konkursach regionalnych i ogólnopolskich, co często jest podkreślane przez jurorów. Młodzi wykonawcy i ich nauczyciele są
chętnie zapraszani przez szkoły, przedszkola, szpitale, domy pomocy społecznej. Dzieci występują też na scenie Warmińsko-Mazurskiej Filharmonii w Olsztynie. Wszystkie placówki organizują również koncerty, konkursy, popisy klasowe, zarówno w
szkole, jak i w instytucjach zewnętrznych.
Przy szkole działa także Stowarzyszenie
„Melofani”, w którym rodzice uczniów grają na instrumentach dętych.

NASZYM ATUTEM JEST AKTYWNOŚĆ!
we w województwie warmińsko-mazurskim!
Kształcimy teoretycznie młodocianych
pracowników we wszystkich obecnych na
rynku zawodach. Warunkiem przyjęcia do
szkoły zawodowej jest podpisanie umowy
na praktyczną naukę zawodu z przedsiębior- Naszym największym atutem cą lub zakładem pracy.
jest duża aktywność młodzieży. Przez ostatnie dwa lata naliczyliśmy około 200 form II Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych
aktywności, od uczestnictwa w zajęciach Możliwość zdobycia średniego wykształdodatkowych, udziału w projektach unij- cenia dla absolwentów ZSZ, dla osób,
nych do realizacji własnych pomysłów – które zakończyły naukę na etapie gimmówi Krzysztof Janczara, dyrektor Zespołu nazjum lub 8-letniej szkoły podstawoSzkół w Biskupcu.
wej. Zajęcia odbywają się w weekendy.
Zespół Szkół w Biskupcu
ul. Bolesława Chrobrego 13, 11-300 Biskupiec
tel./fax 89 715 21 89
www.zslo.net.pl
e-mail: zsbiskupiec@interia.pl

OFERTA EDUKACYJNA
Liceum Ogólnokształcące im. Komisji
Edukacji Narodowej
Od drugiej klasy realizujemy rozszerzenia:
matematyka i fizyka, matematyka i geografia, historia i język polski, historia i wiedza
o społeczeństwie, biologia i chemia
Technikum oferuje uzyskanie kwalifikacji w zawodach: technik informatyk, technik ekonomista, technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej
Zasadnicza Szkoła Zawodowa
Posiadamy najwyższą zdawalność egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodo-
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Nauka jest bezpłatna!

ATUTY SZKOŁY: nowocześnie wyposażone pracownie komputerowe, schronisko
szkolne (36 miejsc noclegowych), bliskie
sąsiedztwo kompleksu sportowego „Orlik”,
siłownia, skomputeryzowana biblioteka
szkolna, Powiatowa Biblioteka Pedagogiczna, sklepik szkolny prowadzony przez
młodzież w ramach projektu „Młodzieżowe
Miniprzedsiębiorstwo”, wykwalifikowana kadra pedagogiczna (80% nauczycieli
dyplomowanych), planowana budowa nowoczesnej hali sportowej (rozpoczęcie w
2015r), monitoring elektroniczny w szkole, możliwość zdobywania praktycznych

umiejętności zawodowych przez uczniów
Technikum ekonomicznego w miejscowych
przedsiębiorstwach i instytucjach samorządowych w ramach zajęć lekcyjnych, dodatkowe kursy dla uczniów Zasadniczej Szkoły
Zawodowej dające możliwość uzyskania
dodatkowych kwalifikacji zawodowych
(spawacz, cięcie plazmą, obsługa obrabiarek
sterowanych numerycznie, obsługa wózków
jezdniowych, wizażysta)
Inne działania podejmowane w szkole:
koło fotograficzne „Fotoaktywni Bc” (zajęcia w wyposażonym studio oraz w ciemni,
liczne wystawy z udziałem członków koła
i mieszkańców Biskupca); Klub Ekologiczny „Arnica” – organizator Dnia Ziemi,
w którym uczestniczy młodzież ze szkół
gminy Biskupiec; Koło ekonomiczne Szkolny Klub Europejski „16” – gospodarz
spotkań międzynarodowych w Zespole
Szkół, organizator wielu szkoleń z zakresu
społeczeństwa obywatelskiego, promotor
wolontariatu i aktywności obywatelskiej
młodzieży; Młoda Grupa Medialna – zdobywa umiejętności dziennikarskie oraz prowadzi profil szkoły na portalu Facebook;
jednodniowe praktyki w lokalnych przedsiębiorstwach i instytucjach dla uczniów
liceum w ramach Dnia Przedsiębiorczości;

współpraca z delegaturą IPN w Olsztynie
w ramach zajęć najnowszej historii regionu po 1945 roku, współpraca z Bractwem
Rycerskim „Apis” z Gniewu w ramach
której odbywają się „żywe lekcje historii”
przybliżające młodzieży historię rycerstwa
na ziemiach polskich, rozwijanie zainteresowań młodzieży poprzez organizację wydarzeń naukowo -integracyjnych takich jak
„Noc naukowców”, „Noc historyków”;
rozwijanie umiejętności społecznych przez
wolontariat młodzieży w takich akcjach jak
WOŚP, Szlachetna Paczka, zbiórki żywności, Warmińsko – mazurskie Dni Rodziny,
pokazy gimnastyczne uczennic klas II LO
– długoletnia tradycja szkoły.
Fot: Biskupiec
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SZKOŁA TRADYCYJNIE NOWOCZESNA
Zespół Szkół w Dobrym Mieście
ul. Fabryczna 6, 11-040 Dobre Miasto
tel./fax: 89 616 12 54, 615 37 90
www.zsdm.edu.pl
e-mail: zsdm@zsdm.edu.pl

ców i produktów, analizuje stan zakupów, planuje produkcję, dystrybucję, transport i komunikację.
Technik informatyk – opracowuje, uruchamia i obsługuje programy, przystosowuje aplikacje firmowe, obsługuje sprzęt IT oraz administruje bazami danych i systemami. Sprawnie posługuje się systemami operacyjnymi.
Technik ekonomista – organizuje
pracę biura, analizuje koszty, ewidencjonuje przychody i rozchody,
wykorzystuje wiedzę o rynkach kapitałowych.

- Od lat kształcimy młodych ludzi, pozwalając im zdobyć
wiedzę i umiejętności potrzebne do
podjęcia studiów na wybranym kierunku lub pracy w wyuczonym zawodzie w kraju i za granicą. Lekcje odbywają się w znakomicie wyposażonych pracowniach, a zajęcia wychowania fizycznego realizowane są w nowej Powiatowej
Hali Sportowej, na basenie i siłow- Liceum Ogólnokształcące
ni – mówi Andrzej Wonia, dyrektor Oferuje kształcenie ogólne oraz
Zespołu Szkół w Dobrym Mieście. rozszerzony zakres nauczania z języka polskiego, angielskiego, WOS
OFERTA SZKOŁY
-u, geografii, biologii, chemii i maTechnikum
tematyki. Młodzież uczy się języka
Technik hotelarstwa – wykonuje angielskiego i niemieckiego.
zadania związane z fachową i kom- Klasa ogólna – rozszerzenia wynipleksową obsługą gości hotelo- kają z preferencji uczniów
wych. Współpracuje z firmami, or- Klasa mundurowa – o specjalności
ganizuje pracę w hotelu, prowadzi praca w policji i praca w wojsku
korespondencję oraz obsługuje nowoczesny sprzęt biurowy.
Zasadnicza Szkoła Zawodowa
Technik logistyk – zarządza, pla- Ukończenie Zasadniczej Szkoły
nuje i organizuje przepływ surow- Zawodowej daje możliwość podję-

cia pracy w wyuczonym zawodzie,
a także rozpoczęcia nauki w ogólnokształcącym liceum dla dorosłych.
3-letnia szkoła przygotowuje w zawodach: piekarz, cukiernik, mechanik pojazdów samochodowych, fryzjer, monter instalacji i urządzeń sanitarnych, murarz, ślusarz i w innych.
Nauka zawodu w części praktycznej oparta jest o indywidualne umowy z pracodawcami, w części teoretycznej realizowana jest w formie
kursowej.

Fot: Redakcja

Liceum Ogólnokształcące
dla Dorosłych To szkoła dla dorosłych w systemie zaocznym na podbudowie szkoły podstawowej, gimnazjum lub zasadniczej szkoły zawodowej. Ukończenie szkoły daje
średnie wykształcenie i możliwość
przystąpienia do egzaminu maturalnego. Nauka trwa 3 lata (6 semestrów). Absolwenci ZSZ kończący
naukę w 2015 r. mogą być od razu
przyjęci do drugiej klasy liceum.

ZABYTKOWE MURY, NOWOCZESNA EDUKACJA
Zespół Szkół im. K.C. Mrongowiusza w Olsztynku
ul. Zamkowa 6, 11-015 Olsztynek
tel./fax: 89 519 26 27
www.zamek.edu.pl
e-mail: zs.olsztynek@zamek.edu.pl

- Naszą szkołę wyróżnia już
sama siedziba – XIV-wieczny zamek, a także
wykorzystanie nowoczesnych technik multimedialnych w procesie nauczania, zmodernizowane w latach 2011-2012 i bogato wyposażone pracownie zawodowe. Wspieramy
rozwój i zainteresowania naszych uczniów:
sportowe (każdy uczeń może zostać członkiem UKS „Aviator“), artystyczne, naukowe. Cechuje nas indywidualne nastawienie
do potrzeb ucznia i dobra atmosfera pracy

– mówi Ewa Orłowska, dyrektor ZS w Olsztynku.
OFERTA SZKOŁY
I Liceum Ogólnokształcące im. Jacka Kaczmarskiego w Olsztynku
ul. Klikowicza 4, 11-015 Olsztynek
klasa ogólnokształcąca
- kształcenie w ramach przedmiotów ogólnokształcących, rozszerzenia realizowane w kl. II i III
- 3-letni cykl kształcenia.
klasa mundurowa o profilu policyjno-pożarniczym
- kształcenie w ramach przedmiotów ogólnokształcących oraz innowacja pedagogiczna
z dodatkowym przygotowaniem do kształcenia w szkołach wyższych mundurowych
- 3-letni cykl kształcenia.
Fot: Redakcja
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Technikum Hotelarsko-Gastronomiczne (4-letni cykl kształcenia)
Technik hotelarstwa kształcenie odbywa
się w ramach przedmiotów ogólnokształcących; przedmioty z nauczaniem rozszerzonym: geografia, matematyka; przedmiot
uzupełniający (dodatkowy) historia i społeczeństwo.
Technik organizacji usług gastronomicznych - kształcenie odbywa się w ramach przedmiotów ogólnokształcących;
przedmioty z nauczaniem rozszerzonym:
geografia i matematyka; przedmiot uzupełniający (dodatkowy) historia i społeczeństwo.
Dodatkowo:
- szkoła umożliwia płatne staże zagraniczne
- przygotowuje uczniów do udziału w prestiżowych konkursach hotelarskich
i gastronomicznych
- organizuje praktyki zagraniczne i na promach pływających do Szwecji
Zasadnicza Szkoła Zawodowa(3-letni
cykl kształcenia)
Kształci w zawodach: Kucharz — praktyczna nauka zawodu odbywa się w zmodernizowanych i bardzo dobrze wyposażonych
pracowniach gastronomicznych w szkole
klasa wielozawodowa — uczeń samodzielnie dokonuje wyboru zawodu, kształcenie

zawodowe ucznia odbywa się u pracodawcy na podstawie umowy o praktyczną naukę zawodu. Dużym zainteresowaniem cieszą się zawody: stolarz, cukiernik, piekarz,
fryzjer.
Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych
Na podbudowie szkoły podstawowej, gimnazjum i zasadniczej szkoły zawodowej.
Cykl kształcenia trwa 3 lata w formie zaocznej. Zajęcia odbywają się w piątki i soboty.
Nauka jest bezpłatna.
BezpłatneKwalifikacyjne Kursy Zawodowe (KKZ) w Zespole Szkół w Olsztynku
To nowy sposób na wymarzony zawód i uzupełnienie kwalifikacji zawodowych dla osób pełnoletnich, bez względu na dotychczasowe wykształcenie.
W roku szkolnym 2015/16 organizujemy
Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe (KKZ) w
zawodach:
planowanie i realizacja usług w recepcji
sporządzanie potraw i napojów
Szkoła policealna
Oferta kształcenia w szkole policealnej
w roku szkolnym 2015/2016:
Technik turystyki wiejskiej
Opiekun osoby starszej
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STAWIAMY NA ROLNICTWO I JEGO OTOCZENIE
OFERTA EDUKACYJNA Zespołu Szkół Rolniczych w Smolajnach w
roku szkolnym 2015/2016
Technikum Rolnicze Kształci w zawodach: technik rolnik, technik weterynarii, technik agrobiznesu (nowe kierun- Do atutów naszej szko- ki) i technik architektury krajobrazu.
ły zaliczamy nową bazę dydaktyczną
w Dobrym Mieście, a także bezpiecz- Zasadnicza Szkoła Zawodowa
ną i twórczą naukę. Mamy młodą kadrę Kształci w zawodach: rolnik i ogrodnik.
wysoko wykwalifikowanych nauczycieli, bibliotekę multimedialną, pra- Kwalifikacyjne kursy zawodowe
cownie komputerowe, a także własną To nowy sposób na wymarzony zawód
stadninę koni z klubem „Galop”. Or- i uzupełnienie kwalifikacji zawodoganizujemy szereg działań związanych wych dla osób pełnoletnich, bez wzglęz rolnictwem, programami unijnymi, du na dotychczasowe wykształcenie.
jedno z takich wydarzeń zaowocowa- W roku szkolnym 2015/2016 organiło zaproszeniem naszych uczniów do zowane są KKW w zawodach: rolnik
Brukseli – mówi Joanna Maziuk, dy- R3, prowadzenie produkcji rolniczej.
Kursy są bezpłatne i prowadzone w forrektor ZSR w Smolajnach.
mie zaocznej.
Zespół Szkół Rolniczych im. Biskupa Ignacego
Błażeja Krasickiego w Smolajnach
ul. Fabryczna 6a, 11-040 Dobre Miasto
tel./fax: 89 616 13 19
www.smolajny.pl
e-mail: zsr43@wp.pl

Szkoła zapewnia:
• dobrze wyposażone pracownie zawodowe
• warsztaty szkolne z parkiem maszynowym
• zajęcia w kołach zainteresowań:
zespole muzycznym, Jeździeckim
Uczniowskim Klubie Sportowym „Galop” oraz innych
• udział w licznych konkursach i olimpiadach
• bezpieczeństwo uczniów w szkole
i w internacie – monitoring
• przyjazną atmosferę i wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną i opiekuńczą
• praktyki zawodowe we wzorowych
gospodarstwach szkoleniowych
Uczniowie korzystają z:
• współpracy z Uniwersytetem Warmińsko-Mazurskim, Agencją Rynku
Rolnego, Warmińsko-Mazurskim

Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego
• własnego gospodarstwa ekologicznego prowadzonego w ramach warsztatów szkolnych
• internatu na 60 miejsc ze stołówką
• opieki pielęgniarki szkolnej
• szkolnego autobusu do dowozu
uczniów
• powiatowej hali sportowej z nowoczesnym zapleczem techniczno-socjalnym
• basenu „Na Fali” w Dobrym Mieście
• warsztatów rysunkowych — uczniowie Technikum Architektury Krajobrazu
• biblioteki internetowej i wzorcowych
gospodarstw szkoleniowych
• stypendiów naukowych i socjalnych
• kursów na prawo jazdy kat. B i T
oraz kursów nadających uprawnienia operatora wózka jezdniowego,
operatora pił i kos motorowych.

SPECJALNE POTRZEBY - PROFESJONALNA EDUKACJA
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy
w Żardenikach
Żardeniki 34, 11-320 Jeziorany
Dyrektor: Danuta Sibierska
tel.89 718 10 23
fax: 89 534 10 43
www.sosw-zardeniki.edu.pl
e-mail: soswzardeniki@poczta.onet.pl

Ośrodek w Żardenikach jest
placówką dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym oraz
ze sprzężeniami. Uczniowie kształcą
się w szkole podstawowej, gimnazjum
i szkole przysposabiającej do pracy.
Dla dzieci z orzeczeniem o potrzebie wczesnego wspomagania, prowadzone są oddziały wczesnego wspomagania rozwoju dziecka. Każde
dziecko realizuje indywidualny program edukacyjno – terapeutyczny.

- Pragniemy każdemu niepełnosprawnemu dziecku umożliwić wykorzystanie
drzemiącego w nim potencjału rozwojowego, co jest możliwe w szczególnych
warunkach, które staramy się tworzyć.
Naszym celem jest przygotowanie wychowanków do aktywnego udziału
w życiu społecznym – mówi Danuta Sibierska, dyrektor SOSW w Żardenikach.
Bogata oferta zajęć specjalistycznych: rehabilitacja ruchowa, rewalidacja z wykorzystaniem komputera,
zajęcia logopedyczne z komunikacją
alternatywną, dogoterapia, stymulacja
sensoryczna, socjoterapia, art-terapia,
trening samoobsługi i umiejętności społecznych, edukacja ekologiczna.
Wychowankowie rozwijają swoje zainteresowania i pasje na zajęciach artystycznych, sportowych, turystycznych,
ekologicznych, terapeutycznych, in-

tegracyjnych oraz filmowych. Przeznaczone do tego celu pracownie wyposażone są w nowoczesne pomoce
dydaktyczne. Wychowankowie Ośrodka
raz w tygodniu korzystają z zajęć gimnastyki korekcyjno – kompensacyjnej
na basenie w Dobrym Mieście oraz zajęć sportowych na Hali Sportowej w Jezioranach.
Dwa razy w roku uczniowie
wydają swoją gazetkę „Szkoła pod słońcem”, której wydania można odnaleźć
na stronie internetowej placówki. Ośrodek posiada swoje konto na Facebooku
(prowadzą je wychowankowie) i kanał na You Tube, na którym zamieszczane są materiały tworzone przez
uczniów w ramach koła filmowego.
Po zajęciach dydaktycznych,
dzieci objęte są zajęciami opiekuńczo
– wychowawczymi. Wykwalifikowana

kadra zapewnia opiekę przez całą dobę.
Do dyspozycji wychowanków są profesjonalnie wyposażone pracownie, teren
rekreacyjny z placem zabaw oraz działka ogrodnicza i sad. Zajęcia prowadzą
pedagodzy o specjalistycznym wielokierunkowym przygotowaniu. Ośrodek
oferuje też: codzienną opiekę pielęgniarską, regularne wizyty w poradniach specjalistycznych, opiekę psychologów
i pedagogów z Poradni Psychologiczno
– Pedagogicznej.
Przy Ośrodku działa Stowarzyszenie Wspierania Osób Niepełnosprawnych i ich Rodzin – Żardeniki,
zarejestrowane jako organizacja pożytku publicznego. Stowarzyszenie raz
w miesiącu finansuje organizację koncertów muzyki poważnej oraz spektakli
teatralnych odbywających się w Ośrodku.
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