
Szanowni Czytelnicy,
w tym numerze „Wieści z Powiatu...” przeczytają Państwo
o wyróżniających się  mieszkańcach powiatu: charyzmatycznej 
Teresie Kacperskiej z Węgoja, czy Annie Rok, animatorce kultury 
i ilustratorce książek, w tym mojego ulubionego „Elementarza war-
mińskiego”. Przedstawiamy również zdolną młodzież: Pawła Pietrza-
ka, jednego z „Ośmiu Wspaniałych”, utalentowaną muzycznie Paulinę 
Gilarską  i osiągających świetne wyniki w konkursach gimnazjalistów 
z Jonkowa. To okazja, by poznać ich bliżej...

Starosta Olsztyński
Małgorzata Chyziak
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ZAŚPIEWALI KACZMARSKIEGO
Pod hasłem „Pamiętajcie Wy o mnie, co sił!” 13 marca 2015 w Miejskim Domu 
Kultury w Olsztynku odbył się Festiwal Piosenki i Poezji im. Jacka Kaczmarskiego. 
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UWAGA! ZMIANA RACHUNKÓW STAROSTWA

BISKUPIECKA NOC SUKCESÓW 

 27 marca odbyła się Gala 
„Sukcesy 2014”, podczas której, 
tradycyjnie już, zostały wręczo-
ne statuetki w kategoriach: nauka, 
kultura, sport i promocja. Nowo-
ścią była kategoria „Krajobraz pe-
łen możliwości”, w której wyróż-
nienia otrzymali inicjatorzy działań 
wpływających na estetykę miasta 
i gminy Biskupiec. Wśród laureatów 
znalazł się samorząd Powiatu Olsztyń-
skiego, który w ubiegłym roku wyre-
montował mieszczące się w Biskup-
cu oddziały zamiejscowe Starostwa 
Powiatowego w Olsztynie. Budynek 
przy ul. Armii Krajowej został przy-
stosowany do potrzeb osób niepełno-
sprawnych, poddany termomoderniza-
cji i renowacji wnętrza. Mieszczą się 
w nim oddziały Wydziałów Komuni-
kacji i Transportu, Geodezji, Gospo-
darki Nieruchomościami i Powiatowej 
Poradni Psychologiczno-Pedagogicz-
nej.
 Laureatem wyróżnienia 
„Osobowość Roku” został Wiesław 
Borowski, który odebrał okoliczno-
ściową statuetkę z rąk gościa Gali – 
Gustawa Marka Brzezina, Marszałka 
Województwa Warmińsko-Mazur-
skiego oraz Kamila Kozłowskiego, 
burmistrza Biskupca.

 Laureaci „Sukcesów 2014” 
w kategorii „nauka”: Złoty Sukces - 
Michał Król 
Srebrny Sukces - Monika Chylak
Brązowy Sukces - Radosław Mojsa
wyróżnienie - Karolina Janczara, Ka-
rolina Duda i Stefan Nosek 

 W kategorii „kultura”: 
Złoty Sukces - Zbigniew Golon 
Srebrny Sukces - zespół Węgojska 

Strużka
Brązowy Sukces – zespół w składzie 
Paulina Borzymowska, Aleksandra 
Król, Laura Głębocka, Aleksandra Łada
Wyróżnienie - Edyta Kum usińska, 
Zespół Teatralny DEBIUT w skła-
dzie: Anna Łokuciejewska, Szymon 
Ziętara, Ida Żabińska, Zuzanna Di-
djurgeit, Julia Duda, Piotr Janicki, 
Kacper Płoski, Oliwia Brzozowska, 
Głębocka Laura, Aleksandra Król, 
Magdalena Szal, Oliwia Kapuściń-
ska, Alicja Figura, Maja Chodań-
Lewandowska, Natalia Wójcicka, 
Piotr Wójcicki, Robert Maślankow-
ski, Kornela Modzel, Joanna Turkot 

 W kategorii „sport”: 
Złoty Sukces - Marta Jaskulska 
Srebrny Sukces - drużyna w skła-
dzie: Oliwier Brunkal, Mate-
usz Karol, Jan Lechowid, To-
masz Redzik, Seweryn Strzelec, 
Filip Wojciechowski, Michał Wójcik 
Brązowy Sukces - Szymon Rekita
Wyróżnienie - Dawid Burczak, Dawid 
Łysak, Maciej Chodań, Aleksandra 
Stańczak, Mateusz Pachucki, Klaudia 
Kmiołek, Paweł Kostrubski, zespół 

w składzie: Jan Lechowid, Alan Cha-
chuła, Aleksander Brunkal, Brun-
kal Oliwier, Mateusz Karol, Tomasz 
Redzik, Maciej Pokojski, Filip 
Wojciechowski, Michał Wójcik, 
Maciej Pokropinski, Maksymilian 
Rzaski, drużyna w składzie: Zuzanna 
Witkowska, Natalia Jaśkiewicz, Anita 
Kostrubska, Wiktoria Zielińska, Kata-

rzyna Rybkiewicz, Aleksandra Król, 
Alicja Figura, Aleksandra Orłowska, 
Julia  Olencka, Kornelia  Rosa, dru-
żyna w składzie: Marceli Łukasiak, 
Jakub Kałędek, Aleksander Okuniew-
ski, Igor Lendzion, Mateusz Bałdyga, 
Filip Rawa, Kacper Brunkal, Michał 
Woronowicz, Mateusz Karol, Michał 
Wójcik 

Fot: UM Biskupiec

Fot: UM Biskupiec

NOWE RACHUNKI BANKOWE 
Nazwa – Dochody Starostwa
Numer konta:
42 1140 1111 0000 4163 2600 1002
Tytuł wpłaty – Opłaty komunikacyjne:

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

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

Nazwa – Dochody Skarbu Państwa 
Numer konta:
15 1140 1111 0000 4163 2600 1003
Tytuł wpłaty – wieczyste użytkowa-
nie, trwały zarząd, najm, dzierżawa, 
czynsz mieszkaniowy, wykup nieru-
chomości, rata za sprzedaż nierucho-

mości, przekształcenie prawa wła-
sności,raty za przekształcenie, opłata 
za sporządzenie wyceny nierucho-
mości,opłata legalizacyjna, inwesty-
cje melioracyjne

Nazwa – Sumy depozytowe
Numer konta:
04 1140 1111 0000 4163 2600 1007
Tytuł wpłaty – wadium, zabezpiecze-
nie należytego wykonania umowy

Od 1 kwietnia 2015 roku nastąpiła zmiana 
rachunków bankowych Starostwa Powiato-
wego 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.

Po raz dziewiętnasty burmistrz Bi-
skupca uhonorował mieszkańców 
wyróżniających się działalnością 
na rzecz lokalnych społeczności. 
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BARCZEWO

BISKUPIEC

 Wśród tzw. Złotej Dziesiątki 
znalazły się panie, które w minionym roku 
wyróżniły się działaniem na rzecz 
lokalnej społeczności. Kapituła kon-
kursowa przyznała tytuł laureata Tere-
sie Kacperskiej, pełniącej na codzień 
funkcję dyrektora Zespołu Szkół Wę-
gojskiego Stowarzyszenia Edukacji Lo-
kalnej CEL, a jednocześnie realizującej 
swoje pasje artystyczne i menagerskie 
jako kierownik Zespołu Regionalnego 
„Węgojska Strużka”. Jest pomysłodaw-
czynią i organizatorką wielu akcji, potra-
fi  też skupić wokół siebie ludzi chętnych 

do działań na rzecz innych. Praca społeczna 
to dla niej „chleb powszedni”. Nie będzie 
nadużyciem stwierdzenie, że niewielka 
miejscowość Węgój, dzięki Teresie Kac-
perskiej zyskała nowy wizerunek, stając się 
ośrodkiem krzewiącym warmińską kulturę 
i tradycję. 
 Jej kandydaturę do konkursu 
zgłosił  burmistrz Biskupca, Kamil Ko-
złowski. - Od kilku lat mieszkanki i dzia-
łaczki gminy Biskupiec są zauważane przez 
Kapitułę. W poprzednich latach laureatka-
mi plebiscytu były Anna Giżewska, Jadwi-
ga Marzjan, Urszula Pasławska, Elżbieta 
Samorajczyk i Beata Żukowska. Mam 
nadzieję, że to nie koniec, bo prawdziwych 
kobiet sukcesu jest w naszym mieście dużo.

 18 marca w siedzibie War-
mińsko-Mazurskiego Ośrodka Doradz-
twa Rolniczego w Olsztynie odbyło 
się spotkanie hodowców bydła mlecz-
nego z naszego województwa, w trak-
cie którego zostały zaprezentowane 
wyniki produkcji za rok 2014, została 
też podsumowana działalność kół 

terenowych W-MZHBM. 
 Punktem kulminacyjnym 
spotkania było wyróżnienie hodow-
ców, którzy w ubiegłym roku uzyskali 
największą wydajność od jednej kro-
wy. Uhonorowani zostali m.in. Miro-
sław Krzyżewski, Jan Uzorko, Wal-
demar Wróbel, Franciszek Murach 
i Waldemar Kudan. Zastępca burmi-
strza Biskupca wręczyła im listy gratu-
lacyjne i gadżety promocyjne. 

PAMIĘTALI O ŻOŁNIERZACH WYKLĘTYCH

EKSPERCI Z WIZYTĄ W SZKOLE

W BARCZEWIE ROZDANO TYTUŁY

KOBIETA SUKCESU WYRÓŻNIENI PRODUCENCI MLEKA

LZS BISKUPIEC W CZOŁÓWCE 

  Organizatorem konkursu 
„Anioły Sukcesu” jest Rada Miejska 
w Barczewie, która przyznała cztery 
statuetki. W kategorii sport i turysty-
ka laureatem został Patryk Szwaradzki, 
w kategorii wolontariat i fi lantropia – 
Bogumiła Silska, w kategorii przedsię-
biorczość – Małgorzata i Mariusz Cze-
szejko-Sochaccy, właściciele ośrodka 
Zalesie Mazury Active SPA, natomiast 
w kategorii promocja miasta i gminy – 
Ewa Mrozowska, inicjatorka coroczne-
go „Przystanku donikąd”, odbywającego 
się w Mokinach.
 Honorowe dyplomy otrzy-
mali: w kategorii kultura i oświa-
ta – Agnieszka Markowicz oraz Jan 
Marcin Malinowski,  w kategorii sport 
i turystyka – Rozalia Wojszel, 
w kategorii wolontariat i filantro-

pia – Natalia Szymczak, w kategorii 
przedsiębiorczość – Irena i Mariuszow 
Szczepańscy, właściciele ośrodka „Sta-
ry Folwark” w Tumianach, którzy 
pochwalili się swoimi osiągnięciami 
na arenie regionalnej. Wyróżnione zosta-
ły też dwa stowarzyszenia: „Wędkarskie 
Jezioro Linowskie” w kategorii rolnic-
two, agroturystyka i ochrona środowi-
ska, oraz „Wspólne Wójtowo” w kate-
gorii promocja miasta i gminy. Zalesie 
Mazury Active SPA otrzymało także dy-
plom „Jesteśmy w Cittaslow”.
 Za przygotowanie i pro-
wadzenie drugiej części uroczy-
stości, podczas której wręczono 
statuetkę Barczewianina Roku, odpowia-
dało Centrum Kultury i Promocji Gminy 
w Barczewie. W tym roku kapitu-
ła konkursu nagrodziła tytułem Annę 
Rok, plastyczkę i ilustratorkę książek, 
a jednocześnie kierownika Miejskiej 
Biblioteki Publicznej w Barczewie 
i zdobywczyni tytułu „Kobieta Sukcesu 
Warmii i Mazur 2013”.
 Uczestnicy uroczystości mo-
gli również wysłuchać koncertu w wy-
konaniu uczniów Państwowej Szkoły 
Muzycznej I i II stopnia w Olsztynie. 

 Podobną inicjatywę podjęli 
uczniowie Szkoły Podstawowej w Bar-
tołtach Wielkich. Obchody rozpoczęły się 
od tematycznych spotkań i wystawy poświę-
conej osobom walczącym i napiętnowanym 
przez PRL. Dodatkową niespodzianką 
dla młodszych klas była przygotowana 
przez najstarszych uczniów prezentacja mul-
timedialna poświęcona Żołnierzom Wyklę-
tym.

 Na 6 marca zaplanowano bie-
gi. Warunkiem uczestnictwa było przygo-
towanie biało-czerwonej opaski na ramię. 
Ku zaskoczeniu organizatorów do biegu 
stanęli niemal wszyscy uczniowie i nauczy-
ciele. Dzieci z klas I-III miały do pokona-
nia trasę 1,5 km, a uczniowie klas IV-VI 
(na własną prośbę) pokonali dystans 3 razy 
dłuższy. Nad prawidłowym przebiegiem 
biegów czuwali nauczyciele Andrzej Sawicki 
i Anna Duda-Radziwon. 
 Wydarzenie zakończyło się 
uroczystym apelem w sali gimnastycznej. 
Nie zabrakło gratulacji dyrektor szkoły Mał-

gorzaty Jasiukiewicz.

 Wizyta ma związek z projek-
tem „Edukacja dzieci i młodzieży w za-
kresie Bezpieczeństwa Ruchu Drogowe-
go”, realizowanym przez Bank Światowy 
we współpracy z rządem polskim. Wśród go-
ści znaleźli się Jean Pascal Assaily - ekspert 
ds. edukacyjnych BRD z Francji, Radosław 
Czapski - koordynator Banku Światowego 

ds. transportu i infrastruktury oraz Krzysz-
tof Piskorz. Eksperci byli zainteresowani 
systemem edukacji w Polsce, obejmującym 
przedszkola, szkoły podstawowe, gimnazja 
i szkoły średnie, na podstawie praktycznych 
przykładów realizacji programów edukacyj-
nych czy projektów dotyczących nauczania 
Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. 
 Szkoła w Barczewie jest jedną 
z niewielu w województwie, w których 
funkcjonuje Centrum BRD, a edukacja 
w tym zakresie jest prowadzona w szerokim 
zakresie. 

 
W ramach LZS-ów na terenie 
województwa funkcjonuje około 250 
organizacji, zrzeszających ponad 15 tysięcy 
członków. 

 Oprócz sprawozdania 
z działalności, wyróżnionych zostało 
10 gmin, które zebrały najwięcej punktów 
we współzawodnictwie sportowym. Gmi-
na Biskupiec w tym rankingu uplaso-
wała się na 4 miejscu. Spotkanie było też 
okazją do uhonorowania klubów, które 
obchodzą okrągłe jubileusze, w tym klub 
kolarski Warmia Biskupiec, który istnieje 
już od 40 lat.

fot. Biskupiec

Julian Tuwim powiedział, że „sukces to coś, cze-
go przyjaciele ci nigdy nie wybaczą”. Być może 
w niektórych przypadkach ta sentencja znajdzie 
uzasadnienie, w przypadku laureatów corocz-
nego konkursu „Anioły Sukcesu” i „Barcze-
wianin Roku” jest akurat na odwrót. 19 marca 
wybrani mieszkańcy miasta i gminy Barczewo 
zostali nagrodzeni statuetkami i honorowymi 
dyplomami.

7 marca w Olsztynie odbyła się już 17 Gala 
„Kobiety Sukcesu Warmii  i Mazur”. 

Katarzyna Nowakowska, zastępca burmi-
strza Biskupca, wyróżniła hodowców z gminy 
Biskupiec.

12 marca w sali sesyjnej Urzędu Mar-
szałkowskiego w Olsztynie dokonano 
podsumowania poprzedniego sezonu 
w Warmińsko-Mazurskim Zrzeszeniu 
Ludowych Zespołów Sportowych.

1 marca obchodzony jest Dzień Żołnie-
rzy Wyklętych. Z okazji tego święta w wielu 
miejscach w Polsce organizowane były biegi 
upamiętniające bohaterskich żołnierzy.

5 marca 2015 Szkołę Podstawową 
nr 1 w Barczewie odwiedzili międzynarodowi 
eksperci zbierający dane o polskiej oświacie 
i działaniach z zakresu wiedzy o bezpieczeństwie 
na drodze. 
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DOBRE MIASTO

DYWITY

 Zarząd Melioracji i Urządzeń 
Wodnych w Olsztynie odbudował daw-
ną tamę na Małej Łynie za dobromiej-

ską Kolegiatą. Oprócz ważnej funkcji 
zabezpieczającej miasto przed powo-
dzią, miejsce będzie mogło być punk-
tem docelowym spacerów oraz innych 
form  rekreacji. 

 Gmina Dobre Mia-
sto przekazała nieodpłatnie Sto-
warzyszeniu Społeczno- Kultu-
ralnemu „Pojezierze” Oddział 
w Dobrym Mieście dwie odrestaurowa-
ne kamieniczki przy ul. Sowińskiego 
z przeznaczeniem na działalność statu-
tową Stowarzyszenia z zachowaniem 
funkcji muzealnej obiektów.
 Umowę z ramienia Stowa-
rzyszenia podpisał kustosz „Baszty 
Bocianiej” Zygmunt Suchenek. Sto-
warzyszenie udostępni zwiedzającym 

bogaty zbiór eksponatów, dzieł i nie 
tylko. Zygmunt Suchenek ma wiele po-
mysłów na zagospodarowanie kamie-
niczek, ale jeszcze ich nie zdradza. 

 Zaobserwowane incyden-
ty zagrażające życiu i zdrowiu ludz-

kiemu lub akty kradzieży, włamania 
i inne zdarzenia godzące w bezpieczeń-
stwo oraz porządek publiczny będą 
przekazywane do Komisariatu Policji 
w Dobrym Mieście w celu podjęcia in-
terwencji.

 Urząd Miejski w Dobrym 
Mieście informuje, że zmiana przepi-
sów ustawy, która obowiązuje od 1 lute-
go br., zabrała możliwość decydowania 
przez Rady Gmin o ulgach w opłatach 
za wywóz odpadów komunalnych. 
 

W związku z tym dobromiejscy 
seniorzy, którzy dotychczas taką ulgę 
posiadali, będą musieli ponosić  opła-
tę „śmieciową” w pełnej wysokości.

 Obiekt użytkowany jest 
przez tutejsze koło Polskiego Stowa-
rzyszenia na Rzecz Osób z Upośledze-

niem Umysłowym. W budynku mieści 
się kompleks wsparcia dla osób niepeł-
nosprawnych pełniący funkcje rehabili-
tacyjne, terapeutyczne i pobytowe. 
Realizatorem projektu była Gmina 
Dobre Miasto, Powiat Olsztyński 
pokrył część kosztów inwestycji. 

Fot: Dobre Miasto

Fot: Dobre Miasto

  Po wielu latach oczekiwania 
dywicki stadion doczekał się gruntow-
nej modernizacji. Dzięki zabiegom władz 
Gminie Dywity udało się pozyskać środki 
z Ministerstwa Sportu na ten cel i we wrze-
śniu ubiegłego roku prace mogły ruszyć. 
W listopadzie 2014 roku zakończył się 
pierwszy etap przebudowy, który obejmo-

wał wymianę nawierzchni płyty głównej 
i modernizację sieci wodociągowej. 
 Obecnie, po zimowej przerwie, 
ruszył drugi etap inwestycji, która powinna 
zadowolić wszystkich miłośników aktyw-
nego spędzania wolnego czasu. Powody 
do radości będą mieli zarówno amatorzy pił-
ki nożnej, lekkoatleci, jak i kibice. 
 Zakres prac jest bardzo szero-
ki i obejmuje m.in. wymianę nawierzchni 
boiska do piłki nożnej o wymiarach 45 na 90 
metrów, przebudowę oświetlenia, wymianę 
trybun na wygodne siedziska, renowację 
boiska betonowego, wymianę ogrodze-
nia i wykonanie małej architektury (nowe 
ławeczki, kosze, nasadzenia). Lekkoatleci 
zyskają 4-torową bieżnię o nawierzchni po-
liuretanowej, nową skocznię w dal i wzwyż, 
a także profesjonalne miejsce do rzutu kulą 
i rzutu oszczepem. 
 Głównym wykonawcą inwesty-
cji jest fi rma GRETASPORT z Dąbrowy 
Górniczej, która zgodnie z umową powinna 
zakończyć modernizację do końca czerw-
ca 2015 roku. Całkowity koszt inwestycji 
to ponad 1,6 mln zł. Gmina Dywity pozy-
skała 50 proc. dofi nansowania z Minister-
stwa Sportu, pozostałe środki pochodzą 
z budżetu Gminy Dywity.  

 Z pomysłem zaproszenia 
na rodzinny obiad uchodźców z Donba-
su, przebywających od połowy stycznia 
w ośrodku rządowym w Łańsku, wystą-
piła Gabriela Matusiak, której fi rma Sma-
ki Gabi od dwóch lat prowadzi stołówkę 
szkolną w Zespole Szkół w Tuławkach.
 - Gabrysia jest osobą o otwartym sercu 
i dużej wrażliwości na niedolę innych 
osób – podkreśla Mariola Soroka-Chri-
stow, dyrektor ZS w Tuławkach. - Gdy 
zaproponowała, że zasponsoruje obiad dla 
rodaków z Ukrainy, nie było możliwości, 
żeby się nie przyłączyć do tej akcji. 
 Polacy z Donbasu odwie-
dzili Strusiolandię, przespacerowali się 
po Dywitach, byli na plaży wiejskiej, 
a potem pojechali na obiad do Tuławek.- 
Takie spotkania są dla nas bardzo miłe 
i bardzo ważne – podkreśla Anatol 

Terlecki, jeden z Polaków, który przybył 
z Donbasu na Warmię. - Potrzebujemy 
kontaktu z rodakami, rozmów i spotkań. 
Dziękujemy po ludzku za ten fajny dzień 
w gminie Dywity. Liczymy na to, że od-
najdziemy siebie w polskim społeczeń-
stwie.
 W tej chwili w dwóch ośrod-
kach w Rybakach i Łańsku przebywa 
łącznie prawie 200 uchodźców z objętego 
zawieruchą wojenną Donbasu. Uczą się 
intensywnie języka polskiego, załatwiają 
ostatnie formalności związane z pobytem 
w Polsce, organizują sobie życie prywat-
ne i zawodowe. Część z nich już wkrótce 
rozpocznie pracę i nowe życie w różnych 
zakątkach kraju.
 Na zakończenie pobytu 
w gminie Dywity, w świetlicy wiejskiej 
w Tuławkach odbyło się jeszcze spotka-
nie z mieszkańcami wsi. W spotkaniu 
i rozmowach z gośćmi z Łańska wzię-
ło udział około 20 mieszkańców, którzy 
pytali m.in. o sytuację na Ukrainie, akli-
matyzację w Polsce i plany na przyszłość. 
Duże podziękowania za organizację tego 
spotkania należą się Marii Kozioł, sołtys 
Tuławek oraz Agnieszce Sakowskiej-
Hrywniak, radnej gminy Dywity. 

fot. Diwity

NOWA TAMA NASTĘPNE KAMIENICZKI OŻYJĄ

BEZ ZNIŻKI ZA WYWÓZ ŚMIECI

NOWE ZASADY MONITORINGU BUDYNEK W UŻYTKU

W Dobrym Mieście powstała kolejna atrakcja 
rekreacyjna.

1 mln 870 tys. zł kosztowała nadbu-
dowa budynku Warsztatów Terapii 
Zajęciowej w Dobrym Mieście. 

 Gmina Dobre Miasto podpisała 
umowę na świadczenie usług monitoringu, 
polegających  na całodobowej obserwacji ka-
mer monitoringu miejskiego, zainstalowanych 
w mieście. 

Po zimowej przerwie rozpoczął 
się drugi etap modernizacji stadionu 
w Dywitach. Do końca czerwca stadion 
i jego otoczenie zmienią się nie do pozna-
nia. Zakres prac obejmuje m.in. wymianę 
nawierzchni płyty głównej, przebudowę bież-
ni i oświetlenia, wymianę trybun, renowację 
betonowego boiska, chodników, czy remont 
skoczni w dal i wzwyż oraz miejsc do rzutu 
oszczepem i kulą. 

Wspólny obiad w Tuławkach, wizyta 
w Strusiolandii w Bukwałdzie, spacer 
po Dywitach i mnóstwo przyjacielskich roz-
mów – w taki sposób słoneczną niedzielę 
8 marca br. spędzili w gminie Dywity uchodźcy 
z Donbasu, mieszkający na co dzień w ośrodku 
rządowym w Łańsku. - Potrzebujemy kontak-
tu z rodakami – mówi Anatol Terlecki, jeden 
z Polaków, który przybył na Warmię z Ukra-
iny.

DRUGI ETAP MODERNIZACJI STADIONU POLACY Z DONBASU W GMINIE DYWITY
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Fot: Gietrzwałd

Fot: Gietrzwałd

 Miejski Ośrodek Kultury 
w Jezioranach również traktuje to jako 
impuls do spotkania, dlatego co roku or-
ganizuje z tej okazji koncert. Tym ra-
zem zaproszony został Elvis Presley, 
który osobiście składał życzenia przyby-
łym kobietom i zaprezentował kilkana-
ście swoich utworów. W tej roli wystąpił 
Adam Gałka, który otrzymał certyfi kat 
od Ogólnopolskiego Fan Klubu jako naj-
lepszy odtwórca piosenek Elvisa w naszym 

kraju. 
 Zanim jednak publiczność 
przeniosła się do Las Vegas, wszystkich 
przywitał burmistrz Leszek Boczkowski, 
który przybyłym paniom złożył życzenia 
i każdej wręczył słodki upominek. Następ-
nie na scenie wystąpiła grupa baletowo-ryt-
miczna oraz dzieci i młodzież z grupy wo-
kalnej, które zaprezentowały umiejętności 
zdobyte na zajęciach w Miejskim Ośrodku 
Kultury w Jezioranach, prowadzonych przez 
Ewelinę Banach-Bardońską.
 Punktem kulminacyjnym kon-
certu było wręczenie przez śpiewające-
go Elvisa kwiatów każdej pani. Pomogli 
również panowie pracujący w ośrodku. 
Niedzielny wieczór upłynął w stylu lat 70’. 

 Na urzędowym biurku rozdzwo-
nił się telefon. – Nazywam się Wojciech Gu-
daczewski. Działam w Związku Żołnierzy 
Wojska Polskiego, koło nr 5 w Ostródzie. 
Tego lata z powodzeniem uruchomiliśmy 
skansen fortyfi kacji w Starych Jabłonkach 
i odwiedziło go już 5 tys. turystów. Trafi łem 
na ślad wież w Tomarynach i bardzo mnie 
ten temat zainteresował. Czy możemy podjąć 
współpracę?
Pytanie retoryczne – można by rzec. 
Nie tylko można, ale i trzeba współpracować 
i działać w sprawie ratowania i wykorzysta-
nia wież obronnych w Tomarynach. 
 Wzniesiony w latach 1897–1902 
zespół bunkrów zabezpieczenia kolejowe-
go, strzegący przeprawy na Pasłęce, to jeden 
z dwóch takich obiektów na Warmii i Mazu-
rach. Drugi znajduje się na Drwęcy w Sam-
borowie (gmina Ostróda) i jest w znacznie 
gorszym stanie. Dwie czterokondygnacyjne 

wieże przeznaczone były dla dwóch pluto-
nów piechoty, uzbrojone w trzy ciężkie ka-
rabiny maszynowe i armatę szybkostrzelną 
w wieżyczce Grusona na stropie każdej 
z nich. Budynki są połączone poterną (czy-
li tunelem), przez którego otwory strzelni-
cze doskonale słychać szum przepływają-
cej wody, potęgowany echem przepastnych 
pomieszczeń wnętrz bunkra. 
 Wieże powstały, aby chronić 
strategiczną w owych czasach linię kolejo-
wą. Budowle nie ucierpiały podczas żadnej 
z dwóch wojen światowych. Jednak straciły 
swój bezcenny zabytek w postaci wieżyczek 
Grusona. W Internecie można znaleźć infor-
macje, że 18 sierpnia 1997 za zgodą dyrek-
cji kolei i przyzwoleniem wojewódzkiego 

konserwatora zabytków ekipa eksploratorów 
zdemontowała działa – niby do konserwa-
cji, niby miały grać w fi lmie, niby... Jedno 
powędrowało do Militärhistorisches 
Museum w Dreźnie, drugie do Dreiec-
kland–Museum w Heitersheim. Dobrze, 
że są w muzeach, szkoda, że nie w polskich.
 Obecne zainteresowanie 
wieżami w Tomarynach nie jest pierwszą 
tego typu inicjatywą. Jeszcze wójt Marek 
Małkowski i ówczesny przewodniczący 
rady gminy Krzysztof Wysocki prowadzi-
li ożywioną współpracę ze Stowarzysze-
niem na rzecz Ratowania Zabytków Kultury 
Europejskiej w Polsce z siedzibą w Toru-
niu – Fort IV „Yorck”. Dzięki temu gmina 
doszła do porozumienia z właścicielem nie-
ruchomości, czyli PKP S.A. i wydzierżawiła 
za symboliczną opłatą działkę, by móc pod-
jąć jakieś działania. 
 Teraz wójt Marcin Sieczkow-
ski myśli o zbudowaniu na bazie tego 
militarnego i absolutnie wyjątkowego zabyt-
ku atrakcji turystycznej. Jednak takie przed-
sięwzięcie nie jest możliwe bez zaangażowa-
nia i pomysłowości lokalnej społeczności.

* Wojciech Gudaczewski to historyk-pasjonat, 
działa na rzecz ratowania zabytków, jest autorem wie-
lu projektów edukacyjno-społecznych i odczytów hi-
storycznych. Od lat związany z sektorem pozarządo-
wym. Otrzymał odznakę honorową i tytuł Zasłużony 
dla Kultury Polskiej. Mieszka w Ostródzie.

 Nasi rodacy, których
z rodzinnych stron wygnała
wojna, odwiedzili sanktuarium, 
Kaplicę Objawień, źródełko i Drogę 
Krzyżową, potem zachwycali się Ogro-
dami Gietrzwałdzkimi, a na koniec zje-
dli obiad w Karczmie Warmińskiej.

Fot: Jeziorany

DWIE WIEŻE, JEDNA PASJA

ELVIS WRĘCZAŁ KWIATY

POLACY Z DONBASU 
ODWIEDZILI 
GIETRZWAŁD

Na granicy światów – Warmii 
i Mazur, nad rzeką Pasłęką, jeszcze 
stoją obie. Strzegą mostu kolejowego, 
bo przecież nikt nie odwołał rozkazu. Choć 
pomalowane przez wandali, pozbawione więk-
szości metalowych elementów przez złodziei-
złomiarzy, dumnie wznoszą ponad torami 
ceglane głowy i spoglądają na Gietrzwałd. Wieże 
w Tomarynach. Przez innych nazywane bun-
krami. Czy i dla nich przyjdą lepsze czasy?

W sobotę 7 marca Gietrzwałd 
odwiedziła ponad stuosobowa 
grupa Polaków z ukraińskiego Donba-
su, którzy od dwóch miesięcy mieszkają 
w ośrodkach w Rybakach i Łańsku.  

8 marca. Data lubiana lub nie, 
kojarząca się z dawnym ustrojem, 
pończochami i goździkiem. Niemniej 
kobiety w tym dniu otrzymują kwiaty, wyru-
szają do restauracji, bo w końcu każda okazja 
jest dobra, by świętować.  

 Memoriał odbędzie się 
26 kwietnia 2015 roku w Hali Ośrodka 
Sportu i Rekreacji w Jezioranach. Zgło-
szenia przyjmowane są do 17 kwietnia 

2015 roku.
 Zawodnicy mają pra-
wo startu w dwóch katego-
riach: open i +50.  Wszystkie 
kategorie rozgrywane są w konkuren-
cji dziewcząt i chłopców (kobiet i męż-
czyzn).
 Szczegółowych informacji 
w sprawie turnieju udziela kierownik 
zawodów Zbigniew Czabrycki (tele-
fon: 502100 827).

MEMORIAŁ IM. STANISŁAWA SIERADZKIEGO 
Gmina Jeziorany serdecznie zapra-
sza miłośników tenisa stołowego 
do wzięcia udziału w turnieju ku pamięci 
Stanisława Sieradzkiego – założyciela sekcji 
tenisa stołowego, nauczyciela wychowania 
fi zycznego, wieloletniego działacza sportowego 
na terenie gminy.

 Projekt kierowany jest 
do uczniów klas II i III gimnazjum,
a jego celem jest zmniejszenie dyspro-
porcji edukacyjnych uczniów poprzez 
udział w indywidualnym doradztwie 
edukacyjno-zawodowym oraz dodat-
kowych zajęciach wykorzystujących 
nowoczesne metody nauki.
Projekt realizowany będzie do końca 
czerwca 2015 roku. 

ZREALIZUJĄ PLAN

Zespół Szkół w Jezioranach realizuje projekt 
„Mam plan i go zrealizuję”, współfi nansowany 
ze środków europejskich. 
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JONKOWO

KOLNO

 Wśród laureatów znaleźli się 
Kacper Kozłowski z klasy IIIc (język pol-
ski, Wiedza o Społeczeństwie, historia) 
i Aleksandra Adamczyk z tej samej kla-
sy (WOS).  Aleksandra jest jednocześnie 
fi nalistką wojewódzkiego etapu konkursu 
z geografi i, laur fi nalisty przypadł też Joan-
nie Haak z klasy IIIb (fi zyka) i Konradowi 
Chudzikowi z klasy II a (język niemiecki).
 Uczniowie zostali przygotowa-
ni przez Małgorzatę Kinach (WOS i geo-
grafi a), Iwonę Szymańską (język polski), 

Katarzynę Żokowską (fi zyka), Agnieszkę 
Sawicką (język niemiecki) i Roberta Syr-
wida (historia).
 - Serdecznie gratuluję wszyst-
kim laureatom i fi nalistom. Życzę sukce-
sów w dalszym etapie edukacyjnym oraz 
spełnienia marzeń o nauce w wybranej 
przez Was szkole. Dziękuję nauczycielom, 
którzy przygotowali uczniów do konkur-
sów, za piękne lata pracy -  wcale niełatwe, 
za cierpliwość w przekazywaniu wiedzy 
tym, którzy nie bardzo widzieli sens takiego 
syzyfowego działania, za serce i uśmiech, 
bez którego nie byłby sukcesów – mówiła 
dyrektor Gimnazjum w Jonkowie Jolanta 
Kamińska.

 Konkurs dotyczył realizacji zadań 
publicznych na terenie gminy w zakresie 
„Wspierania i upowszechniania kultury 
fizycznej poprzez prowadzenie szkoleń 
sportowych, organizację imprez sportowych 
i rekreacyjnych”. Warunkiem otrzymania 
dofi nansowania było zapewnienie przez 
wnioskodawcę wkładu własnego stanowią-
cego co najmniej 10% wartości projektu 
(w tym minimum 5% wkładu fi nansowego).
 Do 19 lutego br. do urzędu wpły-
nęły trzy oferty, które uzyskają wsparcie:

- Stowarzyszenie Rozwoju Lutr „Kor-
moran” w Lutrach, realizujące zadanie 
pn. „ Krzewienie kultury fi zycznej wśród 
dzieci, młodzieży i dorosłych oraz ich szko-
lenie” – 1 500 zł.
- Ludowy Klub Sportowy „BKS Warmianka 
Bęsia”, realizujący zadanie pn. „Prowadze-
nie szkolenia sportowego dla zainteresowa-
nych, udział we współzawodnictwie spor-
towym w piłce nożnej 2014” – 10 400 zł.
- Stowarzyszenie „Moje miejsce Kolno”, 
realizujące zadanie pn. „SPRAWNY ZNA-
CZY ZDROWY - organizacja marszów 
nordic walking, zajęć ruchowych oraz 
festynu sportowo - rekreacyjnego” – 1 100 zł. 

 Otry to niewielka, bo zamiesz-
kiwana przez 39 osób, osada. Zgodnie 
z projektem wzdłuż dróg gminnych, przy 
drodze powiatowej i na terenach prywatnych 
wsi ma być stworzona sieć wodociągowa 
z przyłączami, która umożliwi doprowadze-
nie wody z istniejącej sieci wodociagowej 
do zabudowy kolonijnej. Ogólna długość 

projektowanej sieci wynosi: L= 2298,5 m. 
 Wartość kosztorysowa inwesty-
cji wynosiła 413 067,68 zł brutto, jednak 
przeprowadzone postępowanie przetargo-
we wyłoniło wykonawcę: Przedsiębior-
stwo Usługowe  „JANBAR” z Lidzbar-
ka Warmińskiego, który realizuje projekt 
za 198 795,92 zł. 
 Inwestycja jest dofi nansowana 
w ramach działania „Podstawowe usługi dla 
gospodarki i ludności wiejskiej”  objętego 
PROW na lata 2007-2013.

 Rada Powiatu podczas 
ostatniej sesji zdecydowała o włą-
czeniu imprezy do grupy wydarzeń 
o strategicznym znaczeniu dla pro-
mocji regionu. Do tej pory w gmi-
nie Kolno kolarze ścigali się 29 
razy, na linii startu stawali zawodni-
cy z Warmii i Mazur, spoza regionu 
i z zagranicy.

 Operatorem wojewódzkim tego 
projektu na Warmii i Mazurach jest Warmiń-
sko - Mazurska Federacja Sportu w Olsztynie. 
W ramach programu uczniowie klas IV-VI 
w okresie marzec - grudzień (z wyłączeniem 
wakacji) będą uczestniczyli w bezpłatnych 
zajęciach sportowo-rekreacyjnych realizo-
wanych 3 razy w tygodniu po 90 min.
 Główne cele programu:
• wspieranie rozwoju dzieci i młodzie-
ży poprzez zwiększenie ich aktywności 

ruchowej prowadzącej do poprawy 
sprawności fizycznej, stanu zdrowia 
i związanej z nim jakości życia

• upowszechnienie sportu wśród uczniów 
szkół podstawowych poprzez zwiększe-
nie liczby dzieci i młodzieży uprawiają-
cych różne sporty w ramach pozalekcyj-
nych i pozaszkolnych zajęć sportowych

• poprawa i rozwijanie zdolności moto-
rycznych dzieci i młodzieży

• zapoznanie dzieci i młodzieży z różnymi 
sportami

• stworzenie oraz poprawa warunków 
i dostępu do uprawiania zorganizowanej 
aktywności fi zycznej, rozwoju talentów 
oraz zainteresowań sportowych dzieci 
i młodzieży

• wyrównywanie szans dzieci i młodzieży 
w dostępie do sportu, niezależnie od sta-
tusu materialnego rodziców

• profi laktyka i korygowanie wad postawy
• zapobieganie zjawiskom patologii 

społecznych
• optymalne wykorzystanie terenowej 

infrastruktury sportowej
• wzrost liczby dzieci i młodzieży uczestni-

czących w różnych formach aktywności 
fi zycznej

• identyfikacja i rozwijanie talentów 
sportowych

Na mapie przedmiotowych konkur-
sów w województwie warmińsko-
mazurskim, uczniowie gimnazjum 
w Jonkowie wyraźnie zaznaczają swoją 
aktywność. 

Kwotą 13 tys. zł. samorząd Gminy Kolno 
wesprze imprezy zgłoszone do otwartego kon-
kursu ofert ogłoszonego 26 stycznia 2015 roku. 

Na koniec kwietnia bieżącego roku przewidzia-
ne jest zakończenie realizowanej przez Gminę 
Kolno inwestycji pn. „Budowa odcinka sieci 
wodociągowej z przyłączami w miejscowości 
Otry”. 

Organizatorzy odbywającego się latem Mię-
dzynarodowego Wyścigu  Kolarskiego „Do-
okoła Jeziora Luterskiego” mogą liczyć 
na pomoc fi nansową samorządu Powiatu Olsz-
tyńskiego. 

Publiczna Szkoła Podstawowa we Wrzesinie 
9 marca 2015 r. przystąpiła do Programu
Sportowego „MultiSport” fi nansowanego ze 
środków Ministerstwa Sportu i Turystyki.

SUKCESY JONKOWSKICH GIMNAZJALISTÓW

GMINA WESPRZE INICJATYWY SPORTOWE W OTRACH WODA POPŁYNIE NOWĄ SIECIĄ

WYŚCIG O ZNACZENIU STRATEGICZNYM

MULTISPORT WE WRZESINIE
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 13 marca 2015 roku w Urzędzie 
Marszałkowskim została podpisana umowa 
o udzieleniu gminie Olsztynek pomocy fi -
nansowej w ramach działania  „Podstawowe 
usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” 

z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. 
 Całkowity koszt inwestycji 
będzie znany po rozstrzygnięciu przetargu 
na wykonanie robót budowlanych. 
 W ramach inwestycji ponad 
300 mieszkańców wsi będzie miało moż-
liwość korzystania z kanalizacji miejskiej. 
Planowany termin zakończenia inwestycji 
to 30 czerwca 2015 roku. 

 W targach wzięły udział lokalne 
i regionalne organizacje turystyczne 
stowarzyszenia i organizacje branżowe, 
przedstawiciele bazy noclegowej, agrotu-
rystycznej i rekreacyjnej, touroperatorzy 
i biura podróży oraz jednostki samorządu 
terytorialnego.
 Wystawcy przedstawiając 
najciekawsze zakątki kraju, zachwala-
li atrakcje turystyczne swojego regionu 
poprzez prezentację miejsc oraz sposobów 
spędzania wolnego czasu. Na targach nie 
zabrakło stoiska Polskiej Krajowej Sieci 
Miast Cittaslow, które prezentowało ofer-
tę 12 warmińsko-mazurskich miasteczek 
(Barczewa, Biskupca, Bisztynka, Dobre-
go Miasta, Gołdapi, Górowa Iławeckie-
go, Lidzbarka Warmińskiego, Lubawy, 
Nidzicy, Nowego Miasta Lubawskiego, 
Pasymia, Reszla oraz Olsztynka). Przed-
stawicielom miast towarzyszył samorząd 
województwa warmińsko-mazurskiego, 
wspierający ideę.
 Stoisko sieci Cittaslow 
zaprezentowało się na łódzkich targach 
po raz pierwszy, dzięki czemu wszelkie 

materiały i publikacje cieszyły się dużym 
zainteresowaniem zarówno wśród odwie-
dzających, jak i innych wystawców oraz 
mediów. Udział w targach pozwolił na pre-
zentację atrakcji turystycznych, walorów 
naszego regionu, z jego kulturą, tradycją 
i historią. Przedstawiciele stoiska ubrani 
byli w stroje średniowieczne i ludowe, 
które wzbudzały duże zainteresowanie. 
Olsztynek reprezentował Andrzej Wojda, 
Przewodniczący Rady Miejskiej w Olsz-
tynku oraz Agnieszka Tomaszewska, 
Kierownik Referatu Oświaty, Kultury 
i Promocji, którzy zaprezentowali odwie-
dzającym ofertę turystyczną z bazą noc-
legową, bogatym zapleczem kulinarnym, 
interesującymi zabytkami i ciekawymi 
miejscami. 
 Dzięki licznym atrakcjom 
(konkursom, zabawom, koncertom 
i pokazom) uczestnicy targów, mimo 
deszczowej pogody, ciekawie spędzili 
czas, mieli okazję zapoznać się z ofertą 
turystyczną na nadchodzące lato, spróbo-
wać regionalnych przysmaków i degu-
stować zdrową żywność, a także zakupić 
zioła, wyborne sery, wędliny czy pieczy-
wo. 
 Liczymy, że sieć Cittaslow sta-
wiająca na dobrą jakość życia przyciągnie 
wielu odwiedzających Warmię i Mazury. 

Fot: fb/Gustaw Marek Brzezin

Fot:Purda

 To efekt umowy, którą 13 mar-
ca Wójt Gminy Purda, Piotr Płoski podpisał 
z Marszałkiem Województwa Warmiń-
sko-Mazurskiego, Gustawem Brzezinem. 
Wartość projektu to 1,25 mln zł, z czego 
50% kosztów kwalifi kowanych pokryje 

Unia Europejska, samorząd wojewódz-
twa zobowiązał się dofi nansować inwe-
stycję.
 Łącznie zostanie wy-
budowane 3,3 km sieci, do któ-
rej podłączonych będzie ponad 
50 budynków mieszkalnych. Inwestycja 
pozwoli na likwidację zbiorników bezod-
pływowych.

 W wyborach sołeckich najwięk-
szą frekwencję odnotowano w sołectwach Si-
lice, gdzie na 102 osoby uprawnione do gło-
sowania, udział w zebraniu wzięło 47 osób, 
co stanowiło 46%, w Szczęsnem na 347 
osób udział wzięło 149 wyborców, w Giła-
wach na 278 osób – 118.
 Najniższą frekwencję zanotowa-
no w sołectwie Marcinkowo, gdzie na 606 
uprawnionych osób, na zebranie przybyło 
28 osób. 
 W wyniku przeprowadzonych 
wyborów, mieszkańcy Gminy Purda wybrali 
14 nowych sołtysów (Kaborno, Purd-
ka, Marcinkowo, Purda, Pajtuny, Trękus, 
Szczęsne, Prejłowo, Patryki, Klebark Mały, 
Klebark Wielki, Bałdzki Piec, Ostrzeszewo, 
Zgniłocha).
1. W sołectwie Ostrzeszewo na sołtysa 
wybrano Agnieszkę Panfi l- Korzeniewską,
2. W sołectwie Klebark Mały na sołtysa 
wybrano Adama Bułkowskiego,
3. W sołectwie Klebark Wielki na sołtysa 
wybrano Anetę Joannę Piątkowską,
4. W sołectwie Silice na sołtysa wybrano 
Tadeusza Illińskiego,
5. W sołectwie Patryki na sołtysa wybrano 
Pawła Szenk,

6. W sołectwie Prejłowo na sołtysa wybrano 
Przemysława Wojciecha Grenda,
7. W sołectwie Giławy (Giławy, Ner-
wik, Gąsiorowo, Groszkowo, Zaborowo) 
na sołtysa wybrano Krzysztofa Świdroń,
8. W sołectwie Pajtuny na sołtysa wybrano 
Dorotę Zdzisławę Pacholuk,
9. W sołectwie Purda na sołtysa wybrano 
Agnieszkę Kincel,
10. W sołectwie Marcinkowo (Marcinko-
wo, Wyrandy) na sołtysa wybrano Annę 
Domian,
11. W sołectwie Purdka (Purdka, Purda 
Leśna, Kośno) na sołtysa wybrano Piotra 
Gołaszewskiego,
12. W sołectwie Szczęsne na sołtysa wybra-
no Andrzeja Jana Zienkiewicz,
13. W sołectwie Stary Olsztyn na sołtysa 
wybrano Zdzisława Franciszka Brodzik,
14. W sołectwie Trękus (Trękus, Linowo, 
Kołpaki) na sołtysa wybrano Michała Kami-
la Sulikowskiego,
15. W sołectwie Klewki (Klewki, Biedów-
ko, Wojtkowizna) na sołtysa wybrano Jerze-
go Pykało,
16. W sołectwie Trękusek na sołtysa wybra-
no Genowefę Brach,
17. W sołectwie Kaborno (Kaborno, 
Rykowiec, Bruchwałd, Wygoda) na sołtysa 
wybrano Piotra Ogonowskiego,
18. W sołectwie Nowa Wieś (Nowa Wieś, 

Nowy Ramuk, Łajs) na sołtysa wybrano Do-
rotę Katarzynę Tetmer,
19. W sołectwie Przykop (Przykop, Nowy 
Przykop, Kopanki) na sołtysa wybrano 
Bożenę Teresę Ślubowską,
20. W sołectwie Butryny (Butryny, Pokrzy-
wy) na sołtysa wybrano Urszulę Małgorzatę 
Raszkowską,
21. W sołectwie Bałdzki Piec (Bałdzki Piec, 

Bałdy) na sołtysa wybrano Jolantę Długo-
kęcką,
22. W sołectwie Chaberkowo (Chaberko-
wo, Stara Kaletka) na sołtysa wybrano Mał-
gorzatę Pawlica,
23. W sołectwie Nowa Kaletka na sołtysa 
wybrano Tomasza Piłat,
24. W sołectwie Zgniłocha na sołtysa 
wybrano Ryszarda Ratkiewicz.

600 167 zł. przeznaczy samorząd Wo-
jewództwa Warmińsko-Mazurskiego 
na budowę kanalizacji sanitarnej we wsi Kró-
likowo.

Na przełomie lutego i marca w gmi-
nie Purda odbyły się wybory sołtysów 
i rad sołeckich. Łącznie 24 zebrania.

 Jeszcze w tym roku ponad 
50 domów w Szczęsnem ma być podłączonych 
do sieci kanalizacji sanitarnej. 

W dniach 13-15 marca w hali Expo-
Łódź odbywała się XXI edycja naj-
większych targów turystycznych 
w regionie łódzkim – Regionalne Targi Tury-
styczne Na Styku Kultur 2015.

BĘDĄ ŚRODKI NA BUDOWĘ KANALIZACJI NA STYKU KULTUR 

WYBORY SOŁECKIE W GMINIE PURDA 

BUDOWA KANALIZACJI W SZCZĘSNEM 
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STAWIGUDA

ŚWIĄTKI

  Obaj startowali w kategorii do 75 
kg i do 45 lat.  Zawodnicy stanęli na wysoko-
ści zadania.
Wyniki:
Rafał Tuchewicz 2x18 kg 153 powtórzenia 
-  I miejsce
Kamil Tuchewicz 2x18 kg 128 powtórzenie - 
II miejsce Półrwanie
Rafał Tuchewicz 2x18 kg.102 powtórzenia 
- I miejsce
Kamil Tuchewicz 2x18 kg 93 powtórzenia 
- II miejsce
W mistrzostwach województwa w bok-
sie juniorzy z UKS BOKS Świątki, Rafał 

Tuchewicz i Beniamin Maliński wygrali 
swoje kategorie wagowe, zajmując pierwsze 
miejsce i tym samym zakwalifi kowali się 
do Mistrzostw Polski w boksie, które odbędą 
się w Wałczu 14-19 kwietnia b.r.
Kamil Tuchewicz zajął I miejsce wygrywając 
w fi nale z zawodnikiem z Olsztyna, Michałem 
Kryłowiczem z klubu Wilki Olsztyn
Poza tym, wygrywając swoje walki fi na-
łowe, Tomasz Kalwara, Nikodem Kiński, 
Dariusz Borawski i Mateusz Płotnikowski 
zakwalifi kowali się do szesnastki zawod-
ników, którzy będą rywalizowali do pra-
wa startu na Mistrzostwach Polski kadetów 
i młodzików. Dodajmy, że prawo startu 
w Mistrzostwach Polski ma tylko ośmiu naj-
lepszych zawodników w swojej kategorii wa-
gowej z całego kraju.

 Rozległy obszar Gminy Sta-
wiguda oferuje przepiękne, zróżnicowa-
ne tereny lasów, łąk i jezior, które obfi tu-
ją w mnogość roślin i zwierząt tworzące 
malownicze krajobrazy.
 Projekt obejmuje szereg form 
aktywności: marsze nordic walking, 
wycieczki rowerowe, piesze wędrówki 
z przewodnikiem i spływy kajakowe. 
Są to propozycje bezpłatne z wyłącze-
niem spływów, w przypadku których 
uczestnicy pokrywają koszt wynajęcia 
kajaka. Wszystkie działania prowadzone 
są przez wykwalifi kowaną kadrę.
 Instruktor nordic walking 
pokaże technikę prawidłowego marszu 
z kijami podczas dwugodzinnego tre-
ningu połączonego z ćwiczeniami. Jest 
to świetna propozycja zarówno dla młod-
szych jak i starszych. Marsze organizo-
wane są w różnych punktach w Gminie 
Stawiguda dzięki czemu mieszkańcy 
i goście gminy mają możliwość lepiej ją 
poznać.
 

Trasy wycieczek rowerowych przygoto-
wane są tak, aby omijać wszystkim do-
brze znane ścieżki, a docierać do miejsc 
zupełnie dziewiczych. W czasie trwania 
wycieczki przewodnik PTTK opowiada 
zarówno o regionie, jak i o ciekawost-
kach historycznych, których na tym te-
renie nie brakuje. Nad bezpieczeństwem 
grup zawsze czuwa ratownik przedme-
dyczny. Podczas dłuższej przerwy przy-
gotowany jest poczęstunek dla uczestni-
ków oraz losowanie drobnych gadżetów 
rowerowych, książek o Warmii i Mazu-
rach, map oraz przydatnych drobiazgów, 
takich jak chociażby opaski odblaskowe. 
Jest to fantastyczna forma spędzenia dnia 
w gronie rodziny i znajomych.
 Spływy kajakowe to kolej-
na propozycja. Duża liczba jezior i rzek 
w okolicy zapewnia atrakcję dla osób 
lubiących wodne sporty. Na naszych spły-
wach dzięki przewodnikom wzbogacimy 
się o wiedzę a dzięki obecności ratownika 
WOPR będziemy czuli się bezpiecznie 
na wodzie.
 Wycieczki z przewodnikiem 
to propozycja dla piechurów. Zwiedza-
my miejscowości Gminy Stawiguda, do-
wiadujemy się o ciekawych postaciach 
z tego regionu, poznajemy kulturę 
i historię Warmii. 

 Powstaną one w jedenastu 
sołectwach: Tomaszkowo, Stawiguda, 
Rybaki, Pluski, Miodówko, Majdy, 

Gągławki, Gryźliny, Dorotowo, Bartą-
żek i Bartąg.
 W każdej z tych miejscowo-
ści planowany jest zakup trzech urzą-
dzeń sportowych – motylek odwrotny, 
rower stacjonarny i twister. Planowany 
termin oddania siłowni do użytku to ko-
niec września bieżącego roku.

Fot: Stawiguda

  W turnieju uczestniczyli: MKS 
Jeziorany, NAKI Olsztyn, BUKS Barcze-
wo, Huragan Morąg, Warmia Olsztyn, DKS 
Dobre Miasto, STOMIL Olsztyn, UKS „JU-
NIOR” Świątki. 

W meczach grupowych zespół ze Świątek 
pokonał Stomil Olsztyn 7:0, Warmię Olsztyn 
3:2, Huragan Morąg 3:0, a w meczu półfi nało-
wym wygrał z NAKI Olsztyn 2:0. 
Duże emocje towarzyszyły meczowi fi nało-
wemu. Po remisie 1:1 z BUKS-em Barczewo 
o zwycięstwie w turnieju miały decydować 
rzuty karne. Tu gospodarze okazali sie lepsi, 
strzelając 3 bramki (3:2). 

 Rozgrywki odbyły się w szkol-
nej hali sportowej, wzięło w nich udział  
5 sołectw. Rywalizowały one w następują-
cych konkurencjach: wielobój VIP-ów (rzut 
lotką do tarczy, kręgle, strzał do bramki, uni-
hokej), tenis stołowy kobiet i mężczyzn, sza-
chy mężczyzn, warcaby kobiet i mężczyzn, 
podnoszenie odważnika, przeciąganie liny.
 I miejsce zajęło sołectwo Świąt-
ki (81 pkt), II- sołectwo Kwiecewo (71 pkt), 

III – Kalsity (69 pkt), Jankowo (68 pkt), 
Brzydowo (53 pkt).
 Za zajęcie I III miejsca indywidu-
alnie zawodnicy otrzymali medale ufundowa-
ne przez organizatorów, natomiast za zajęcie 
I miejsca zwycięski zespół otrzymał 
puchar i symboliczny czek na kwotę 1200 zł, 
za II miejsce zespól otrzymał puchar i czek 
na kwotę 800 zł, za III - puchar i czek na kwo-
tę 500 zł, pozostałe zespoły otrzymały cze-
ki stuzłotowe. Nagrody fi nansowe puchary 
i medale dla zwycięzców zostały ufundo-
wane przez wójta gminy Świątki. Puchary, 
medale i czeki wręczyli wójt Sławomir Ko-
walczyk, sekretarz Jarosław Milewski i prze-
wodniczący GZ LZS Świątki Bogdan Matys.

 Z programem wystąpiła
„Silna Grupa na Wezwanie”.
Doktor Mariusz Ilkiewicz z synem opo-
wiedzieli o swoich różanych pasjach, 
a w międzyczasie każda pani mogła 

skorzystać z porad kosmetyczki Dominiki 
Szczerba oraz obejrzeć jak Irena Narwojsz 
z Dobrego Miasta robi piękne róże z bibuły. 
Tego dnia nie mogło zabraknąć kwiatów, 
każda z pań otrzymała różę.z rąk wójta gmi-
ny Świątki Sławomira Kowalczyka, sekre-
tarza Jarosława Milewskiego oraz sołtys 
Marka Wyrębiaka. Cały bukiet róż od Wójta 
Gminy otrzymała najstarsza kobieta na sali  
Henryka Matys. W Różanym Święcie Ko-
biet wzięło udział ponad 100 osób.

Organizatorzy odbywającego się latem Mię-
dzynarodowego Wyścigu  Kolarskiego „Do-
okoła Jeziora Luterskiego” mogą liczyć 
na pomoc fi nansową samorządu Powiatu Olsz-
tyńskiego. 

Z myślą o kondycji i zdrowiu mieszkańców 
Gmina Stawiguda utworzy siłownie napo-
wietrzne.

15 marca w Gdańsku odbyły się Mistrzostwa 
Polski Seniorów w Kettlebells Bolt w konku-
rencjach oburącz. UKS BOKS Świątki  repre-
zentowało dwóch zawodników - Kamil i Rafał 
Tuchewicz

1 marca 2015 roku w hali sportowej przy Szko-
le Podstawowej w Świątkach odbył się Woje-
wódzki Turniej Halowej Piłki Nożnej ŚWIĄT-
KI CUP 2015. 

Dzień Kobiet z „różą” jako motywem 
przewodnim, zorganizowała Gminna 
Biblioteka Publiczna w Świątkach oraz Sołec-
two Świątki. Konferansjerami byli Jarosław 
Morgiewicz i Marek Wyrębiak. 

106 osób wzięło udział w IX Spartakiadzie 
Sportowej Sołectw o Puchar Wójta Gminy 
Świątki, która miała miejsce 15 marca br. 
Organizatorami byli: Gminne Zrzeszenie 
Ludowe Zespoły Sportowe, Urząd Gminy 
i Dyrekcja Szkoły Podstawowej w Świątkach. 

REKREACJA TYLKO AKTYWNA!

SUKCES UKS BOKS ŚWIĄTKIIX SPARTAKIADA SOŁECTW 

RÓŻANY  DZIEŃ KOBIET 

ŚWIĄTKI CUP 2015

POWSTANĄ SIŁOWNIE
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 To ósma edycja konkursu 
w ogóle, a pierwsza o zasięgu ogólnopol-
skim. Organizatorem było olsztyneckie Li-
ceum Ogólnokształcące z Zespołu Szkół 
im. K.C. Mrongowiusza. Imprezę objęli 
patronatem: Minister Edukacji Narodowej, 
Starosta Olsztyński, Warmińsko-Mazurski 
Kurator Oświaty oraz Gazeta Warmińska 
i TVP Olsztyn.
 W konkursie wzię-
ło udział ponad 40 miłośników 
twórczości barda Solidarności. 
Występowali zarówno solowo, jak i zespo-
łowo, przy wykorzystaniu instrumentów 
akustycznych i elektronicznych. Interpreta-
cjom poezji i piosenki przysłuchiwało się 
jury w składzie: Katarzyna Waluk – dyrek-
tor Miejskiego Domu Kultury w Olsztynku, 
Janusz Ciepliński, – dyrektor Powiatowej 
Szkoły Muzycznej w Dywitach i Andrzej 
Fabisiak – dyrektor Centrum Kulturalno-
Bibliotecznego w Dobrym Mieście.
- Cieszę się, że mamy w powiecie taka 
zdolną i mądrą młodzież, która potrafi  
z komercyjnego zgiełku wyłuskać sztukę 
wartościową. Trzymam kciuki za wszyst-
kich uczestników festiwalu, mam nadzieję, 
że data - piątek 13-go – przyniesie Wam 
szczęście – mówił Jan Żemajtys, wicestaro-
sta olsztyński, przed rozpoczęciem przesłu-

chań konkursowych.

Wyniki w kategoria „Piosenka”:
- 1 miejsce – Paulina Gilarska – I Liceum 
Ogólnokształcące im. Jacka Kaczmarskie-
go w Olsztynku
- 2 miejsce – Łosińska Anita – XI Liceum 
Ogólnokształcące w Olsztynie
- 3 miejsce- Świniarski Maciej, 
Kuppe Karol, Poterała Jakub – Ze-
spół Szkół nr 1 w Działdowie
Wyróżnienie: - 1. Labak Gabriela – Zespół 
Szkół w Górowie Iławeckim
- 2. Kuzyka Julia – Publiczne Gimnazjum 
nr 32 Dwujęzyczne w Białymstoku
- 3. Kułak Michał – Gimna-
zjum nr 1 w Biskupcu

W kategorii „Poezja”:
1. miejsce nie zostało przyznane
2. Dagna Marszał – Zespół Szkół w Góro-
wie Iławeckim
3. Julia Kasprowicz – Gimnazjum im. 
Noblistów Polskich w Olsztynku
 Nagrodą główną był zestaw 
8-tomowego wydawnictwa encyklope-
dycznego, który wicestarosta Jan Żemajtys 
wręczył laureatce I miejsca, Paulinie Gilar-
skiej. – Twórczość Jacka Kaczmarskiego 
jest mi bardzo bliska. Niesie emocje, 
których nie da się opisać słowami – mówi-
ła zwyciężczyni konkursu.

 W związku z wygaśnię-
ciem mandatu dwóch członków Za-
rządu, przeprowadzone zostały wy-
bory uzupełniające. Obecnie Zarząd 
stanowią: Piotr Grzymowicz – Pre-
zes Zarządu, Małgorzata Chyziak 
– I Wiceprezes, Lech Nitkowski, Ar-
tur Wrochna i Stanisław Trzaskow-
ski. Podczas posiedzenia została 
też powołana Komisja Rewizyjna 
w składzie: Henryk Duda – Prze-
wodniczący, Kamil Kozłowski 

i Piotr Płoski. Jednym z tematów 
poruszanych na spotkaniu było 
opracowanie strategii funkcjono-
wania OOA.
 „Olsztyński Obszar Aglo-
meracyjny” został zawiązany 
w 2013 roku jako stowarzyszenie 
skupiające samorządy Olsztyna, Po-
wiatu Olsztyńskiego i Gmin z terenu 
powiatu. Jego celem jest współpraca 
w zakresie wszechstronnego 
rozwoju i spójności społeczno-go-
spodarczej na terenie powiatu olsz-
tyńskiego i gminy Olsztyn, poprzez 
zintegrowane zarządzanie jego roz-
wojem.

 Wśród powiatowych imprez 
strategicznych z punktu widzenia pro-
mocji powiatu znalazły się: Warmiński 
Kiermas Tradycji, Dialogu, Zabawy 
(gmina Purda), Dożynki Powiatowo-
Gminne (gm. Barczewo), Napoleoniada 
(gm. Jonkowo), Wojewódzki Przegląd 
Kapel i Zespołów Śpiewaczych (gm. 
Jeziorany), Spotkania Warmińskie (gm. 
Gietrzwałd), Warmińska Uczta Pierogo-
wa (gm. Biskupiec), Międzynarodowy 
Wyścig Kolarski „Dookoła Jeziora Lu-
terskiego” (gm. Kolno).
 Na wsparcie mogą też liczyć 
organizatorzy imprez: Powiatowy Prze-
gląd Grup Kolędujących (Barczewo), 
Wojewódzki Konkurs Zespołów Te-
atralnych „O laur Złotej Rybki” (Bisku-
piec), Wojewódzki  Konkurs Rzeźby Lu-
dowej i Nieprofesjonalnej (Biskupiec), 
Dżeztiwal (Dobre Miasto), Międzynaro-

dowy Letni Festiwal Teatralny (Do-
bre Miasto), Kulinarne Dziedzictwo 
(Dywity), „Muzyczne powitanie 
lata” – Przegląd Amatorskich Zespo-
łów Muzycznych (Gietrzwałd), Mło-
dzieżowy Festiwal Filmowy „Moja 
Przestrzeń” (Olsztynek), Regionalny 
Przegląd Teatrów Szkolnych „Arle-
kin” (Olsztynek), Olsztyneckie Kon-
frontacje Zespołów Rockowych „Pro 
rock” (Olsztynek), Prezentacje Folk-
lorystyczne „LATO W MOJDACH 
2015” (Stawiguda), Festyn „STAWI-
GUDA 2015” (Stawiguda), Warmiń-
ski Przegląd Chórów i Przeglądów 
Śpiewaczych „KURLANTKA” (Sta-
wiguda)
 Rada Powiatu w Olsztynie 
postanowiła dofi nansować również 
imprezy sportowe: Międzynarodowe 
Kolarskie Kryterium Uliczne (Bisku-
piec), Warmińskie Biegi Przełajowe 
(Biskupiec), Mistrzostwa Powiatu 
Olsztyńskiego w Siatkówce Halowej 
Kobiet (Dobre Miasto), Powiatowy 
Turniej Piłki Noznej o Puchar Sta-
rosty (Purda), Mistrzostwa Powiatu 
Olsztyńskiego w Siatkówce Plażowej 
Parami Kobiet i Mężczyzn (Purda).

 Od tego czasu  samorząd 
Powiatu Olsztyńskiego organizuje 
uroczystość upamiętniającą wspólną 
historię i braterskie relacje narodów. 
 Tegoroczne obchody od-
będą się 16 kwietnia pod tryptykiem 
na budynku Starostwa Powiatowego 

w Olsztynie. Tablica upamiętnia 
wydarzenia z 30 października 1956 
roku, kiedy to olsztyńscy studen-
ci zorganizowali wiec poparcia 
dla Węgrów z dążeniami niepodle-
głościowymi wobec sowietów.
 Zapraszamy wszyst-
kich zainteresowanych do udziału 
w uroczystości i złożenia kwiatów 
o godz. 12:00.

Fot: Redakcja

Fot: Redakcja

Fot: Redakcja

17 marca 2015 w olsztyńskim ratuszu odbyło się
pierwsze po wyborach posiedzenie Rady Sto-
warzyszenia „Olsztyński Obszar Aglomera-
cyjny”. 

Dzień Przyjaźni Polsko-Węgierskiej został 
ustanowiony przez parlamenty obu krajów 
w  2007 roku.

Pod hasłem „Pamiętajcie Wy o mnie, co sił!” 
13 marca 2015 w Miejskim Domu Kultury 
w Olsztynku odbył się Festiwal Piosenki 
i Poezji im. Jacka Kaczmarskiego.

Samorząd Powiatu Olsztyńskiego przeznaczy 
72 tys. zł. na pomoc fi nansową gminom, któ-
re w 2015 roku będą organizowały imprezy 
kulturalne i sportowe. Warunkiem otrzyma-
nia dofi nansowania jest cykliczny charakter 
i zasięg oddziaływania wykraczający poza 
granice gminy. Istotne jest też, by tematyka 
i sposób realizacji imprezy mogły mieć wpływ 
na rozwój kultury, sportu i wizerunku Powiatu.

NOWY SKŁAD OOA

BRATERSKIE ŚWIĘTO POLSKO-WĘGIERSKIE

INTERPRETOWALI BARDA SOLIDARNOŚCI

POWIAT WESPRZE IMPREZY GMINNE
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NAWIĄZALI WSPÓŁPRACĘ

  Jej efektem był udział uczniów 
najstarszych klas w wykładzie, który 20 
marca poprowadził Adam Nowak, członek 
Rady Krajowej ZMW w Warszawie. Tema-
tem prelekcji była nowa perspektywa fi nan-
sowa dla rolników w programie Program 
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 
– 2020. Mowa była też o możliwościach 
realizacji swoich pasji i zainteresowań 
w strukturach Związku Młodzieży Wiej-
skiej.
 - Nawiązanie kontaktu ze Związ-
kiem Młodzieży Wiejskiej to dobry po-
mysł – ocenia dyrektor Zespołu Szkół Rol-
niczych, Joanna Maziuk. – Tym bardziej, 
że w naszej placówce kształcimy techników-

rolników, więc temat prelekcji był jak naj-
bardziej aktualny i ciekawy.
 Program Rozwoju Obsza-
rów Wiejskich na lata 2014 – 2020 
(PROW 2014-2020) został opracowywany 
na podstawie przepisów Unii Europejskiej 
i jest wkomponowany w całościowy 
system polityki rozwoju kraju, w szcze-
gólności poprzez mechanizm Umowy 
Partnerstwa. Celem głównym programu 
jest poprawa konkurencyjności rolnic-
twa, zrównoważone zarządzanie zasobami 
naturalnymi i działania w dziedzinie klima-
tu oraz zrównoważony rozwój terytorialny 
obszarów wiejskich. Planuje się, że łączne 
środki publiczne przeznaczone na realizację 
PROW 2014-2020 wyniosą 13 513 295 000 
euro, w tym: 8 598 280 814 z budżetu UE 
(EFRROW) i 4 915 014 186 euro wkładu 
krajowego.

 Celem programu jest wy-
eliminowanie lub zmniejszenie barier 
ograniczających uczestnictwo w życiu 
społecznym, zawodowym i w dostępie 
do edukacji.
 W 2015 roku program obej-
muje następujące formy wsparcia:
MODUŁ I – LIKWIDACJA BARIER 
UTRUDNIAJĄCYCH AKTYWIZA-
CJĘ SPOŁECZNĄ I ZAWODOWĄ
1) Obszar A – likwidacja bariery transpor-
towej: Zadanie 2: pomoc w uzyskaniu pra-
wa jazdy kategorii B
2) Obszar B – likwidacja barier
w dostępie do uczestnictwa 
w społeczeństwie informacyjnym:
Zadanie 2: dofinansowanie szkoleń 
w zakresie obsługi nabytego  w ramach 
programu sprzętu elektronicznego i opro-
gramowania
3) Obszar C – likwidacja barier w porusza-
niu się: Zadanie 2: pomoc w utrzymaniu 
sprawności technicznej posiadanego wózka 
inwalidzkiego o napędzie elektrycznym

Zadanie 3: pomoc w zakupie protezy 
kończyny, w której zastosowano nowo-
czesne rozwiązania techniczne, tj.protezy 
co najmniej na III poziomie jakości
Zadanie 4: pomoc w utrzymaniu sprawności 
technicznej posiadanej protezy kończyny, 
w której zastosowano nowoczesne roz-
wiązania techniczne, co  najmniej na III 
poziomie jakości
4) Obszar D – pomoc w utrzymaniu 
aktywności zawodowej poprzez zapew-
nienie opieki dla osoby zależnej.
 Dofinansowanie będzie
następowało na pisemny wniosek oso-
by niepełnosprawnej zamieszka-
łej na terenie powiatu olsztyńskie-
go. Wnioski będą przyjmowane 
w siedzibie Powiatowego Centrum 
Pomocy Rodzinie w Olsztynie (bu-
dynek Starostwa Powiatowego, Plac 
Bema 5), można je też przesyłać pocztą 
na adres: Powiatowe Centrum Pomocy 
Rodzinie w Olsztynie, Plac Bema 5, 
10-516 Olsztyn. Wnioski można pobrać 
z PCPR lub ze strony: www.pcpr-powia-
tolsztynski.pl.
 Wnioski przyjmowane będą 
w okresie od 5 maja 2015 do 30 sierpnia 
2015. Szczegółowe informacje pod nume-
rem telefonu 89 523 28 12.

Fot: Redakcja

 Okazją było spotkanie zorgani-
zowane 17 marca 2015 przez olsztyński od-
dział Polskiej Federacji Hodowców Bydła 
i Producentów Mleka oraz  Warmińsko-
Mazurski Związek Hodowców Bydła 
Mlecznego w Olsztynie.
 Nagrody wręczył Jan Żemaj-
tys, wicestarosta olsztyński. - Jesteście 
siłą napędową gospodarki i konkurencyj-
ności w regionie. Dzięki Państwa pracy 

Warmia i Mazury stają się krainą miodem 
i mlekiem płynącą. Dziękuję za tę cięż-
ką pracę i życzę wytrwałości, satysfakcji, 
a także korzyści fi nansowych – mówił 
wicestarosta.
 Wyróżnienia otrzymali: Ewa 
i Wojciech  Jończyk (Garzewko), Paweł 
Policht  (Nowa Wieś), Ryszard Wagner 
(Mokiny), Jan Marynowski (Nowa Wieś 
Mała), Jan Uzorko (Czerwonka) i Wła-
dysław Kapusta (Ośrodek Dydaktyczny 
w Bałdach).
 Uczestnicy spotkania mieli 
okazję wysłuchania prezentacji na temat 
tendencji, możliwości i kierunków roz-
woju branży produkcyjnej i hodowlanej.

 27 marca autorzy dwóch najcie-
kawszych prac odebrali nagrody z rąk staro-
sty olsztyńskiego, Małgorzaty Chyziak.
 Laureatką została 12-letnia 
Natalia Korycińska z Biskupca, której praca 
składała się z czterech połączonych ze sobą 
rysunków. – Jeden rysunek powstawał 3 
dni. Lubię rysować i często to robię. Jak się 
dowiedziałam o wygranej, od razu zadzwo-

niłam do mamy – mówi Natalia.
 Nagrodę otrzymał też 17-letni 
Damian Kotarski z Gryźlin. Jak przyznaje, 
trochę się napracował. - Najtrudniej było 
zrobić konstrukcję koła i ludzika. Ale cieszę 
się ze zwycięstwa – mówi.
 Prace uczestników konkursu 
wysoko ocenia Jolanta Guszczanowska, 
dyrektor Domu dla Dzieci w Gryźlinach. 
– Te prace są nietuzinkowe, ze względu 
na różnorodność tematów i wykorzystanie 
nietypowych materiałów.  A nasz Damian 
wykonuje wiele prac plastycznych. Na pew-
no ma talent i poczucie estetyki. Widać, 
że pod okiem dobrego nauczyciela, rozwija 
się – cieszy się dyrektor DdD.

Fot: Redakcja

Fot: Redakcja

Ponad 40 prac wpłynęło na kon-
kurs plastyczny „Aktywne sposoby 
spędzania czasu wolnego”, zorgani-
zowany przez Powiatowe Centrum 
Pomocy Rodzinie. Konkurs kierowany 
był do dzieci i młodzieży do 18 roku życia 
z rodzin zastępczych, rodzinnych 
domów dziecka i Domów dla Dzieci 
z powiatu olsztyńskiego.

Statuetki i listy gratulacyjne od starosty 
olsztyńskiego trafi ły na ręce hodowców by-
dła mlecznego, którzy swoją działalnością 
na terenie powiatu olsztyńskiego szczególnie 
się wyróżniają.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie zachęca 
do składania wniosków w ramach pilotażowego 
programu „Aktywny Samorząd”, 
fi nansowanego ze środków Państwowego Fun-
duszu Rehabilitacyjnego Osób Niepełnospraw-
nych.

Zespół Szkół Rolniczych w Smolajnach 
nawiązał współpracę ze Związkiem Młodzieży 
Wiejskiej.

AKTYWNI W WOLNYM CZASIE

KRAINA MLEKIEM PŁYNĄCA ZŁÓŻ WNIOSEK, LIKWIDUJ BARIERY
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 Z danych policji wynika, 
że w 2014 roku w powiecie olsztyńskim 
spadła przestępczość typu rozboje i kradzie-
że. Obecnie priorytetowe zadania związane 
są z poprawą bezpieczeństwa na drodze 
i walką z przestępczością gospodarczą. 
– Zwiększyliśmy liczbę policjantów ru-
chu drogowego, którzy stanowią teraz 
10% wszystkich naszych funkcjonariuszy. 
Z kolei ze względu na wzrost oszustw 
w sieci oraz wykradanie danych osobo-
wych, podejmujemy szereg inicjatyw, 
jak np. tworzenie specjalnych komórek 
do walki z cyberprzestępczością – mówił 
Komendant Miejski Policji w Olsztynie 
insp. Andrzej Góźdź.
 3% spadek ilości zdarzeń, 
w porównaniu z rokiem wcześniej-
szym, odnotowali w 2014 roku 
strażacy. Obecnie największym 
problemem są podpalenia traw. - Stra-
żacy wyjeżdżają do działań średnio 
co trzy godziny. Czas dojazdu do miejsca 
zdarzenia, licząc od momentu zgłoszenia, 
wynosi 15 minut – mówił Komendant Miej-
ski Państwowej Straży Pożarnej w Olsz-

tynie bryg. Andrzej Górzyński. Szef stra-
żaków przedstawił możliwości działania 
w powiecie oraz zasoby sprzętowe. 
– Szczycę się tym, że nasze jednostki 
są wyposażone m.in. w kamery termowi-
zyjne, wykrywające źródło pożaru w po-
mieszczeniach zamkniętych.
 Podczas sesji radni zapoznali się 
z sytuacją na rynku pracy w powiecie oraz 
projektem rozwoju pieczy zastępczej na lata 
2015-2017. Rada Powiatu zdecydowała 
o przekazaniu gminie Dywity pomocy 
fi nansowej w wysokości prawie 1 milio-
na zł. na modernizację drogi na odcinku 
Różnowo-Dąbrówka Wielka. Inwestycja 
ma wpłynąć na poprawę bezpieczeństwa 
w tym miejscu. 

 Samorządy gminne mogą liczyć 
też na wsparcie imprez kulturalnych i spor-
towych o znaczeniu ponadlokalnym. Rad-
ni jednogłośnie zaakceptowali wykaz im-
prez, opracowany na podstawie propozycji 
poszczególnych gmin.
 Do samorządu Powiatu wpły-
nął wniosek burmistrza Barczewa o zgodę 
na utworzenie w tym mieście zasadniczej 
szkoły zawodowej, liceum ogólnokształ-
cącego i liceum dla dorosłych. W związku 
z tym, że prowadzenie szkół ponad-
gimnazjalnych jest zadaniem Powiatu, 
a nie gminy, do utworzenia takich placó-
wek w Barczewie wymagana jest zgoda 
Rady Powiatu. – Jako mieszkanka gminy 
Barczewo i były dyrektor szkoły, znam 

to środowisko i widzę zasadność powsta-
nia tam placówki ponadgimnazjalnej – 
postulowała radna Krystyna Szter. Radni 
przychylili się do wniosku.
 Podczas Sesji zostały przyjęte 
propozycje zmian w planie fi nansowym 
Powiatu na lata 2015-2018. Wzrost sub-
wencji ogólnej o blisko 311 tys. pozwo-
li na wsparcie działań oświatowych, 
m.in. utworzenie nowych klas pierwszych 
w Powiatowej Szkole Muzycznej w Dywi-
tach, dofi nansowanie placówek realizują-
cych projekty „Comenius” oraz przebudo-
wę części kanalizacji sanitarnej w zespole 
pałacowo-parkowym w Smolajnach.
 W związku z przesunięciem ter-
minu wpływu dotacji z Funduszu Rozwoju 
Kultury Fizycznej na budowę hali sporto-
wej w Biskupcu, inwestycja rozpocznie się 
w 2016 roku. To z kolei pozwoli na prze-
sunięcie kwoty 660 tys. zł., zaplanowanej 
do wydatkowania na rok bieżący, na reali-
zację innych zadań, m.in. dofi nansowanie 
zakupu samochodu na potrzeby jednost-
ki ratowniczo-gaśniczej 3 KM PSP, wy-
konanie projektu modernizacji bloku 
operacyjnego, sterylizatornii oraz Od-
działu Anestezjologii i Intensywnej Te-
rapii Szpitala Powiatowego w Biskupcu, 
a także zakup maszyn do remontu dróg 
dla Powiatowej Służby Drogowej.

 Celem projektu jest promowanie 
pozytywnych, prospołecznych postaw i dzia-
łań młodzieży na rzecz grupy rówieśniczej, 
sąsiadów, osiedla, szkoły oraz upowszech-
nianie zachowań życzliwości na co dzień, 
jako antidotum na agresję i brutalizację 
życia. Powiat Olsztyński od 10 lat bierze 
udział w konkursie.
 Działalność młodych mieszkań-
ców powiatu została poddana ocenie Komi-
sji. Najwięcej, bo 25 punktów zdobył Paweł 
Pietrzak, uczeń Zespołu Szkół w Olsztyn-
ku. – To młody człowiek, który może sta-
nowić wzór do naśladowania –  argumentu-
je Barbara Guga, przewodnicząca komisji. 
– Paweł podejmuje różnorodne formy dzia-
łania: od pomocy dzieciom w Elgnówku 
do reprezentowania młodzieży w ramach 
Młodzieżowej Rady Miasta w Olsztyn-
ku. Charakteryzuje się dużą świadomością 
społeczną i propagowaniem działań wśród 
rówieśników na rzecz trafnego wyboru 
zawodu i przyszłego życia. Spełnia wszyst-

kie kryteria dotyczące postawy: odpowie-
dzialność, wysoka kultura osobista, brak 
nałogów, umiejętność współpracy z inny-
mi, empatia, dyskrecja, życzliwość, sku-
teczność działania; jest wolontariuszem 
od 6 lat.
 Co na to sam laureat konkursu? 
– Informacja o wygranej bardzo mnie za-
skoczyła, bo znam wielu ludzi, którzy są ak-
tywni w naszym środowisku. Dziękuję tym, 
którzy docenili moją pracę – mówi Paweł 
Pietrzak. – Wolontariat daje mi satysfakcję 
i poczucie, że robię coś ważnego, bo choć 

trochę zmieniam czyjeś życie na lepsze. 
Widzę nie tylko kolorową stronę życia, 
ale też biedę, bezradność, zagubienie mło-
dych ludzi, dzieci. Mam pomysły i chcę 
się nimi dzielić. Lubię działać w grupie, 
a to mi daje wolontariat. Coś dostaję i coś 
daję innym.
 Laureat eliminacji powiatowych 
weźmie udział w eliminacjach ogólnopol-
skich 8 i 9 kwietnia w Warszawie. Finał 
XXI ogólnopolskiej edycji Samorządowego 
Konkursu Nastolatków „Ośmiu Wspania-
łych” odbędzie się w dniach 12-14 czerwca 

2015 w Ostródzie.
 Paweł Pietrzak jest uczniem 
III klasy Technikum Hotelarsko – Gastro-
nomicznego w Zespole Szkół w Olsztynku; 
od 6 lat działa wolontaryjnie przy Miejskim 
Ośrodku Kultury i w Stowarzyszeniu Edu-
kacji Nieformalnej SEN. Jest wiceprzewod-
niczącym Młodzieżowej Rady Miejskiej 
w Olsztynku, zaangażowanym w realiza-
cję imprez organizowanych przez Muzeum 
Budownictwa Ludowego w Olsztynku oraz 
Klub Sportowy „OLIMPIA”.
 Pracuje na rzecz młodzieży wy-
kluczonej, z mniejszymi szansami rozwoju 
– prowadzi zajęcia kulturalne w świetlicy 
środowiskowej w Elgnówku; odpowiada 
za projekt „Kino objazdowe”,  jest inicja-
torem i głównym wykonawcą festynów 
rodzinnych w Elgnówku oraz koordynato-
rem projektu „Poznaj swój zawód”.
 W ramach Stowarzyszenia Edu-
kacji Nieformalnej SEN realizował projek-
ty wymiany młodzieży, współorganizował 
imprezy integrujące młodych Europejczy-
ków. Uczestniczył w projektach: Szko-
ła młodych liderów, Szkoła młodzieżo-
wych animatorów, Młody lider kreatywny 
obywatel. Członek Samorządu Szkolnego 
w Zespole Szkół w Olsztynku. Prowadzi 
szkolną rozgłośnię.

Fot: Redakcja

Fot: Archiwum własne

Bezpieczeństwo w powiecie orazmiany w pla-
nie budżetowym – to główne tematy IV Sesji 
Rady Powiatu w Olsztynie, która odbyła się 27 
marca 2015 roku. W obradach wzięło udział 
23 z 25 radnych.

Paweł Pietrzak z Zespołu Szkół 
w Olsztynku wygrał eliminacje powiatowe 
do XXI Samorządowego Konkursu Nastolat-
ków „Ośmiu Wspaniałych”, organizowanego 
przez Fundację Świat Na Tak. Konkurs odbył się 
16 marca 2015 w Starostwie Powiatowym 
w Olsztynie. 

SĄ ŚRODKI NA OŚWIATĘ I KULTURĘ

WZÓR DO NAŚLADOWANIA
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Wieści
z Powiatu

GIMNAZJALISTO, WYBIERZ DOBRZE!
Kierunki z perspektywą, wykwalifi kowana 
kadra, nowoczesne wyposażenie sal, bezpie-
czeństwo,  wysoki procent zdanych egzami-
nów maturalnych i zawodowych, możliwości 
rozwijania pasji... To wszystko oferują szko-
ły ponadgimnazjalne na terenie powiatu 
olsztyńskiego. Zachęcamy do skorzystania 
z bogatej oferty edukacyjnej.

www.powiat-olsztynski.pl www.facebook.com

 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

Technikum Rolnicze kształci w zawo-
dach: technik rolnik, technik weteryna-
rii, technik agrobiznesu, technik archi-
tektury krajobrazu.
Zasadnicza Szkoła Zawodowa kształci 
w zawodach: rolnik i ogrodnik.
Placówka oferuje kwalifi kacyjne kursy 
zawodowe w zawodzie: rolnik.

 Zespół Szkół w Dobrym Mieście
ul. Fabryczna 6
11-040 Dobre Miasto
tel./ fax: 89 616 12 54, 89 615 37 90
www.zsdm.edu.pl
zsdm@zsdm.edu.pl

Technikum kształci w zawodach: tech-
nik hotelarstwa, technik logistyk, tech-
nik informatyk, technik ekonomista.
Liceum Ogólnokształcące oferu-
je kształcenie ogólne oraz z roz-
szerzonym zakresem z języka 
polskiego, angielskiego, WOS-u, geo-
grafi i, biologii, chemii i matematyki, 
a także w klasie mundurowej o specjal-
ności: praca w policji i w wojsku.
Zasadnicza Szkoła Zawodowa kształci 
w zawodach: piekarz, cukiernik, me-
chanik pojazdów samochodowych, fry-
zjer, monter instalacji i urządzeń sani-
tarnych, murarz, ślusarz.
Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych 
w systemie zaocznym umożliwia przy-
stąpienie do egzaminu maturalnego.

 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

Liceum Ogólnokszta łcące 
im. Komisji Edukacji Narodowej 
oferuje rozszerzony zakres nauczania 
w zestawach tematycznych: matema-
tyka i fi zyka, matematyka i geografi a, 
historia i język polski, historia i wiedza 
o społeczeństwie, biologia i chemia 
oraz w zakresie języka angielskiego.
Technikum kształci w zawodach: tech-
nik informatyk, technik ekonomista, 
technik urządzeń i systemów energety-
ki odnawialnej.
Zasadnicza Szkoła Zawodowa kształci 
w zawodach: mechanik pojazdów 
samochodowych, ślusarz, sprzedawca, 
kucharz, elektryk.
II Liceum Ogólnokształcące dla Doro-
słych kształci bezpłatnie, w systemie 
zaocznym.

 Zespołu 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

I Liceum Ogólnokształcące im. Jac-
ka Kaczmarskiego oferuje naukę 
w klasie mundurowej oraz ogólno-
kształcącej z rozszerzonym tematycz-
nie zakresem nauczania. Technikum 
Hotelarsko-Gastronomiczne kształci 
w zawodach: technik hotelarstwa, 
technik obsługi turystycznej, technik 
żywienia i usług gastronomicznych. 
Zasadnicza Szkoła Zawodowa kształ-
ci w zawodzie: kucharz oraz w innych, 
wybranych samodzielnie przez ucznia 
po zawarciu z pracodawcą umowy 
o praktycznej nauce zawodu.
Placówka oferuje naukę 
w Liceum Ogólnokształcącym 
dla Dorosłych, organizuje też Kwa-
lifikacyjne Kursy Zawodowe 
w zawodach: technik hotelarstwa, tech-
nik żywienia i usług gastronomicznych, 
kucharz. 


