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PISMO BEZPŁATNE

JAZZTEAVAL
Jazz, malarstwo i herbata – tak w trzech 
słowach chyba najlepiej scharaktery-
zować można Jazzteaval, który już 
po raz dziewiąty odbył się w Dobrym 
Mieście.

UCZNIOWIE 
SKAZANI NA SUKCES

Młodzi instrumentaliści i kameraliści 
z Powiatowej Szkoły Muzycznej I stop-
nia w Dywitach mieli okazję wystąpić 
na profesjonalnej scenie Filharmonii 
Warmińsko-Mazurskiej.

 TO BYŁ DOBRY ROK 
DLA POWIATU

Absolutorium dla Zarządu, sytuacja 
szpitali i zmiany w budżecie Po-
wiatu – to najważniejsze tematy XV 
Sesji Rady Powiatu w Olsztynie, która 
odbyła się 27 czerwca.
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Z POWIATOWEGO KALENDARZA

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

01.07 – Wystawa fotografi i Jerzego Walugi „Dobre Miasto 
z lotu ptaka”.

02.07 – Kino „Pod chmurką” w Biskupcu; Warmiński 
Kiermas Tradycji, Dialogu i Zabawy w Bałdach (gm. Purda); 
VIII Regaty o „Błękitną Wstęgę Jeziora Wulpińskiego” 
w Stawigudzie.

02-03.07 – Ultra maraton kolarski ,,Pierścień Tysiąca 
Jezior”, V edycja – plaża Kikity (gm. Jeziorany); VIII Regaty 
o „Błękitną Wstęgę Jeziora Wulpińskiego” w Tomaszkowie 
(gm. Stawiguda).

08.07 – Koncert letni - Pro Musica Antiqua w kościele 
w Głotowie (gm. Dobre Miasto).

08-10.07 XXIII Festyn Gminny „Stawigudiada 2016” 
połączony z jubileuszem 15-lecia powstania zespołu „Kosej-
der” w Stawigudzie.

09.07 – DJ Party w Biskupcu – Amfi teatr Miejski.

09-10.07 – Dni Barczewa.

10.07 – Mistrzowie Świata Sztuki – Rembrandt van Rijn 
w Skansenie Miejskim w Dobrym Mieście.

16.07 – 55 rocznica powstania Salonu Muzycznego 
im. Feliksa Nowowiejskiego w Barczewie; Warmiński Festiwal 
Jadła i Ryby Wędzonej w Wilimach (gm. Biskupiec); Impreza 
rekreacyjna Swaderki (gm. Olsztynek).

17.07 – Barczewskie Lato Artystyczne „Wyspa Wenecka” 
Święto Mostów – Amfi teatr w Barczewie.

21.07 – Międzynarodowy Dzień Folkloru na Przedmurzu 
w Dobrym Mieście.

21-22.07 – Wschód Piękna – World Orchestra Festiwal II 
w Olsztynku.

22-24.07 – Dni Biskupca.

23.07 – Międzynarodowy Plener Artystyczny „War-
mia Artystycznie” w Barczewie; Konkurs Rzeźby Ludowej 
i  Nieprofesjonalnej w BDK w Biskupcu; Turniej Siatkowej 
Piłki Plażowej o Puchar Dyrektora MDK w Olsztynku; Lato 
w Mojdach czyli XXII Międzynarodowe Prezentacje Folklory-
styczne (gm. Stawiguda).

24.07 – Odpust i festyn parafi alny we Wrzesinie 
(gm. Jonkowo); Gminny Festyn Rodzinny w Purdzie.

30.07 – 6 Ogólnopolski Przegląd Poezji Śpiewanej 
w Gietrzwałdzie.

 Mimo wakacji i sezonu urlopowego, w urzędzie praca wre. 
Skupiamy się między innymi na opracowaniu Strategii Rozwoju Po-
wiatu Olsztyńskiego. Chcemy stworzyć dokument, który będzie wy-
znaczał ścieżki, którymi powinniśmy podążać jako samorząd, tak by 
stwarzać w powiecie możliwości wygodniejszego życia oraz korzyst-
nych warunków dla rozwoju przedsiębiorczości.
 Dlatego dziękuję wszystkim tym z Państwa, którzy wzięli 
udział w konsultacjach społecznych – wypełnili ankietę i rozmawiali 
z nami na warsztatach. Dzięki temu jeszcze lepiej poznaliśmy potrzeby 
i oczekiwania mieszkańców powiatu olsztyńskiego.

Starosta Olsztyński 
Małgorzata Chyziak

 13 kwietnia 2016 roku przed budynkiem Sta-
rostwa Powiatowego w Olsztynie obchodziliśmy ju-
bileusz dnia przyjaźni polsko-węgierskiej, w którym 
uczestniczyli ambasador Węgier dr Iván Gyurcsík i 
wicekonsul Pál Attila Illes. Uroczystość nie odbyłaby 
się bez wcześniejszego porozumienia ze stroną wę-
gierską.
 30 października 1956 roku na dzisiejszym 
Placu Bema w Olsztynie odbył się wiec solidarności 
z powstańcami węgierskimi. Rada Powiatu w Olszty-
nie uznając wagę tamtych wydarzeń, 10 lat temu, 28 
czerwca 2006 roku podpisała uchwałę w sprawie włą-
czenia się Powiatu Olsztyńskiego w obchody 50 rocz-
nicy, której kulminacyjnym punktem było odsłonięcie 
na budynku starostwa przy Placu Bema 5 w Olsztynie 
tablicy honorującej uczestników wiecu – studentów 
uczelni olsztyńskich i mieszkańców Olsztyna.
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SERDECZNA 
PRZYJAŹŃ

SZANOWNI
CZYTELNICY



 Zgodnie z defi nicją, strategia rozwoju jest podstawowym 
narzędziem prowadzonej przez samorząd polityki rozwoju. To doku-
ment wyznaczający kierunki i sposoby osiągania celu. Na terenie po-
wiatu olsztyńskiego część gmin taką koncepcję już opracowała, inne
nad nią pracują. Po raz pierwszy długoletnią strategię rozwoju opra-
cowuje też samorząd powiatowy. - Wyszliśmy z założenia, że jasne 
określenie dokąd ma zmierzać powiat olsztyński, jest niezbędne. 
Strategia rozwoju będzie kierunkowała nasze myślenie w dłuższej 
perspektywie, a nie tylko na realizację zadań bieżących. Chcemy 
wyznaczyć kierunki inwestycyjne m.in. w zakresie infrastruktury 
drogowej i technicznej, służby zdrowia, edukacji, turystyki oraz 
przedsiębiorczości - mówi starosta Małgorzata Chyziak. 
 Punktem wyjścia do formułowania wizji rozwoju 
na lata 2016-2025 jest diagnoza sytuacji społeczno-gospodarczej. 
Wyłania się z niej obraz powiatu, w którym stale rośnie liczba 
mieszkańców, organizacji pozarządowych i coraz szybciej rozwija 
się infrastruktura sieciowa. To pozytywna strona. Na przeciwle-
głym biegunie znalazł się wzrastający wskaźnik obciążenia demo-
grafi cznego, stagnacja osób objętych pomocą społeczną, a przede 
wszystkim nierównomierne tempo rozwoju gmin. 
- Liczby wyraźnie wskazują, że najszybciej rozwija się wia-
nuszek gmin wokół Olsztyna. Wśród nich liderami są: Sta-
wiguda, Dywity i Gietrzwałd. Na ich tle gminy nie będące 
w bezpośrednim sąsiedztwie stolicy regionu, wypadają słabiej. 
Próba rozwiązania kwestii rozwarstwienia w tempie rozwoju spo-
łeczno-gospodarczego naszych gmin będzie dla nas największym 
wyzwaniem - stwierdza starosta. 
 Podobnego zdania są zaproszeni do dyskusji włodarze 
gmin. W rozmowach często pojawia się wątek turystyki i potrze-
by wsparcia sektora małej przedsiębiorczości. Burmistrz Dobrego 
Miasta szansę na przyspieszenie gmin dalej położonych od stoicy 
regionu widzi w turystyce i kulturze. - Potrzebujemy elementu, któ-
ry by nas wiązał. Być może powinniśmy stworzyć jedną, wspólną 

dla wszystkich gmin, markę turystyczną? – zastanawia się Stani-
sław Trzaskowski. Burmistrz Jezioran Leszek Boczkowski z kolei 
stawia na nowe technologie w dotarciu z informacją o atrakcjach 
turystycznych i kulturalnych w powiecie.
 Powiat Olsztyński kładzie duży nacisk na współpracę 
ze społeczeństwem. Pierwszą formą konsultacji społecznych była 
anonimowa ankieta internetowa, dotycząca jakości usług publicz-
nych realizowanych na terenie powiatu, dostrzeganych problemów 
oraz oczekiwań wobec działań władz lokalnych. Ze wstępnej ana-
lizy badania wynika, że największe oczekiwania mieszkańców 
powiatu dotyczą rozwoju infrastruktury drogowej i rekreacyjnej. 
Duża część respondentów wskazała potrzebę stworzenia warun-
ków dla rozwoju gospodarczego, np. w postaci stref ekonomicz-
nych, czy inkubatorów przedsiębiorczości. 
 W Starostwie odbyły się trzydniowe warsztaty z udzia-
łem przedstawicieli samorządów, służby zdrowia, opieki społecz-
nej, oświaty i kultury, a także urzędu pracy i organizacji poza-
rządowych. Podjęty został m.in. temat kształcenia zawodowego, 
promocji, profi laktyki zdrowia i konieczności ukierunkowania po-
mocy społecznej na jakość usług, a nie ilość placówek. Mowa była 
też o potrzebie zapewnienia opieki osobom starszym. Ważny głos 
w dyskusji stanowiły wypowiedzi przedstawicieli organizacji po-
zarządowych, podkreślających konieczność współpracy wewnątrz 
sektora pożytku publicznego.
 Zarówno uczestnicy warsztatów, jak i władze gmin zgod-
nie wskazują na konieczność spójności strategii powiatowej z pla-
nami rozwoju regionu, poszczególnych gmin i miasta Olsztyna. 
Taką potrzebę widzi też starosta. - Planujemy wziąć pod uwagę po-
wstającą strategię Olsztyńskiego Obszaru Aglomeracyjnego i Miej-
skiego Obszaru Funkcjonalnego – zapowiada Małgorzata Chyziak. 
 Wkrótce powstanie wstępna wersja koncepcji rozwoju 
powiatu. Ostateczny dokument ma być gotowy jesienią bieżącego 
roku. 

W POWIECIE
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Zróżnicowane tempo rozwoju gmin powiatu olsztyńskiego, rosnąca liczba mieszkańców 
i starzejące się społeczeństwo - to największe wyzwania, jakim muszą sprostać samorzą-
dy powiatu i gmin na jego terenie w najbliższych latach. Taki obraz rysuje się po pierw-

szych tygodniach intensywnych prac nad strategią rozwoju, którą opracowuje Starostwo 
Powiatowe w Olsztynie.

POWIAT MYŚLI STRATEGICZNIE



 W niedzielne południe 5 czerwca całe rodziny ruszyły 
do parku miejskiego z kocykami i koszami pełnymi przysma-
ków. Życie tętniło na scenie, gdzie występowały przedszkolaki 
i uczniowie biskupieckich szkół. Poza nią prezentowali się mło-
dzi taekwondziści i freerunnerzy, a Biskupieckie Morsy i grupa 
crossfi towców zorganizowały konkurencje sportowe. Chętnych 
do przeciągania liny, czy toczenia opony nie brakowało.
 Podobnie było z warsztatami kuglarskimi, gdzie dzie-
ci uczyły się żonglowania, chodzenia na szczudłach i po linie. 
 

 Długie kolejki ustawiały się do innych atrakcji: dmu-
chanych zabawek, stoisk gdzie malowano twarze i układano 
origami oraz z watą cukrową. Uczestnicy pikniku upiększyli też 
kredą parkowe alejki. Strażacy i policjanci otworzyli swe sa-
mochody i pokazywali sprzęt, którym na co dzień posługują się 
w pracy.
 Podczas pikniku ogłoszono także laureatów konkur-
sów, zorganizowanych z okazji Dni Rodziny. Nagrody trafi ły 
do autorów najlepszych wierszyków i kolorowanek (konkurs 
„Biskupiec oczami dziecka”) oraz drzew genealogicznych 
(„Rodzina – tu wszystko się zaczyna”).
– Cieszę się, że udało się nam spotkać w parku miejskim 
i dobrze bawić całymi rodzinami. Czas poświęcony dzieciom jest 
niezwykle cenny – mówił podczas pikniku burmistrz Biskupca 
Kamil Kozłowski. - Jestem pewien, że za rok znów się spotkamy, 
a wspólne pikniki staną się naszą tradycją.
 W trakcie zabawy biskupieckie rodziny uwieczniono 
na zdjęciach robionych z podnośnika strażackiego.

BARCZEWO

BISKUPIEC

PROSTO Z NASZYCH GMIN

4 WIEŚCI Z POWIATU - NR 102 / 2016

PIKNIK 
RODZINNY

Mnóstwo atrakcji, piękna pogoda i wyjątkowa okazja 
sprawiły, że Pierwszy Piknik Rodzinny z okazji Dnia 
Dziecka w Biskupcu zgromadził tłumy.

 Jak co roku, w połowie czerwca, w kościele pw. św. An-
drzeja Apostoła odbyły się barczewskie łosiery. Wydarzenie to od 
ponad czterystu lat jest w Barczewie szczególnym dniem, zwią-
zanym z uroczystością odpustową do św. Antoniego. Tegoroczne 
wydarzenie było połączone z V Franciszkańskim Festynem Ro-
dzinnym, w trakcie którego odbyła się msza odpustowa, a po niej 
występ Parafi alno-Strażackiej Orkiestry Dętej, pokazy iluzji, gry, 
zabawy i konkursy. Nie zabrakło też przysmaków z przyklasztor-
nej kuchni.

 Najlepszym zespołem ratowniczym okazała się eki-
pa OSP Luboń. Jednak wszyscy uczestnicy zasługują na wiel-
kie brawa i wyrazy podziwu. Zawody były okazją, aby prze-
ćwiczyć w praktyce różnorodne groźne sytuacje. Uczestnicy 
musieli zmierzyć się z 18 konkurencjami, m.in. z upadkiem 
z rusztowania, wypadkiem z udziałem motocyklisty czy… ode-
braniem porodu.

BARCZEWSKIE ŁOSIERY
MISTRZOSTWA 

W RATOWNICTWIE

Barczewo kultywuje dawną, warmińską tradycję piel-
grzymowania do kościoła odpustowego.

33 drużyny ratowników z całej Polski wzięły udział 
w 10 Ogólnopolskich Mistrzostwach w Ratownictwie 
w Ramach KPP, które odbyły się między 17 a 19 czerwca 
w Barczewie. 



INSCENIZACJA 
BITWY

BAJKOWY DZIEŃ DZIECKA

DOBRE MIASTO

DYWITY

 Bitwa pod Heilsbergiem z 10 czerwca 1807 roku była 
ważną batalią kampanii wiosennej Napoleona, największą stoczo-
ną przez niego na dzisiejszym obszarze Polski.
 W sobotnim wydarzeniu uczestniczyło ponad 250 re-
konstruktorów z Polski, Niemiec, Czech, Litwy, Rosji, Holandii 
i Wielkiej Brytanii, zarówno w strojach wojskowych, jak i ucha-
rakteryzowanych na ówczesnych mieszczan, rzemieślników 
czy handlarzy. Organizatorzy szacują, że inscenizację obejrzało 
ponad 1,5 tys. widzów. Po wielkiej bitwie w Zamku Biskupów 
Warmińskich odbył się Bal Ofi cerski.

 Podczas wielkiej gali organizacji pozarządowych z re-
gionu, Joanna Żach otrzymała pierwszą nagrodę i statuetkę w kon-
kursie „Godni Naśladowania” w kategorii „Animator społeczny”
 Nagroda została przyznana za wieloletnią i pełną po-
święceń działalność w Hospicjum Domowym „Caritas”. Warto 
dodać tylko, że pani Joanna to osoba niezwykła, do której lgną 
młodzi wolontariusze z Dywit i nie tylko. Jest inicjatorką i moto-
rem napędowym wielu działań m.in. konkursu na Palmę Wielka-
nocną. Wspomaga też Regionalny Konkurs Gwary Warmińskiej, 
zachęca młodzież do sprzątania i opiekowania się ścieżką dywic-
kich sterowców. 

 Wśród 52 uczestników konkursu, rywalizujących 
w 4 kategoriach wiekowych znalazły się solistki Centrum Kultu-
ralno - Bibliotecznego w Dobrym Mieście: Julia Świdwa, Sylwia 
Grygielewicz, Zuzanna Belka i Aleksandra Galińska. Wszystkie 
dziewczęta zaprezentowały wysoki poziom artystyczny. Jury, 
któremu przewodniczyła Ania Broda, przyznało podium m.in. 
dwóm przedstawicielkom Dobrego Miasta. II miejsce w kategorii 
7-9 lat  Julii Świdwie,  która zaśpiewała przebój Majki Jeżowskiej 
„Laleczka  z saskiej porcelany”, oraz III miejsce dla Zuzanny Bel-
ki za piosenkę „Dzień za dniem „Patrycji Markowskiej.

 Złoto, srebro i brąz to wspaniały dorobek zawodniczek 
GUKS ASY Dywity. Paulina została mistrzynią Polski juniorek 
w biegu na 400 metrów i wicemistrzynią w biegu na 200 metrów. 
Młodsza siostra, Alicja, zdobyła brązowy medal mistrzostw Pol-
ski juniorek młodszych w biegu na 200 metrów (i była czwarta w 
biegu na 100 metrów - do medalu zabrakło zaledwie 0,02 sekun-
dy!). Dziewczęta przy okazji biły swoje rekordy życiowe. Wielkie 
gratulacje należą się zarówno utalentowanym zawodniczkom jak 
i trenerowi Szymonowi Niestatkowi.
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NAGRODA 
MARSZAŁKA ZDOBYTE 

3 MEDALE

11 czerwca członkowie dobromiejskiej Grupy Histo-
rycznej Guttstadt wzięli udział w rekonstrukcji walki 
pod Lidzbarkiem Warmińskim.

Marszałek Gustaw Marek Brzezin i Rada Organizacji 
Pozarządowych Województwa Warmińsko-Mazurskie-
go docenili wspaniałą i wszechstronną działalność wo-
lontarystyczną Joanny Żach, katechetki Zespołu Szkół 
w Dywitach.

29 maja w Ornecie odbył się Wojewódzki Konkurs 
Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej „Smokoryki 2016”.

Siostry Alicja i Paulina Potasznik rozbiły bank z medala-
mi podczas Mistrzostw Polski krajowego zrzeszenia LZS, 
które odbyły się w weekend 4-5 czerwca w Zamościu.



 Premiera Questu miała miejsce w sobotę 25 czerwca 
podczas wydarzenia sportowego - Pucharu Polski Rugby 7 Kobiet 
w Gietrzwałdzie. Dzięki grze, odwiedzający Gietrzwałd turyści 
i pielgrzymi mogą zapoznać się z historią i zabytkami, a i sami 
mieszkańcy też będą mieli sporo zabawy.
 Quest wiedzie uliczkami Gietrzwałdu opisując atrakcje 
miejscowości m.in.: Sanktuarium Matki Bożej, Izbę Muzealną 
„W Warmińskim Domu”, Gietrzwałdzkie Ogrody, zabytkowe 

kapliczki, rzeźby, pomniki i tablice pamiątkowe. Idąc w naka-
zanym kierunku należy odgadnąć hasła, z których poszczególne 
litery utworzą rozwiązanie. Za rozszyfrowanie questu przewidzia-
na jest nagroda. 
 To nie jedyna gra terenowa jaka powstała w ostatnim 
czasie. Specjalnie dla fortyfi kacji w Tomarynach został opraco-
wany quest, w którym zwiedzający ten zabytek muszą wykazać 
się znajomością historii oraz architektury militarnej. W rozwią-
zaniu zagadek pomoże z pewnością nowy folder pt. „Fortyfi kacje 
w Tomarynach”.
 Także inne miejscowości chcą mieć swoją grę w tym 
m.in. Gronity. Sołtys Krystyna Hołdyńska przesłała już do Urzę-
du Gminy pierwszą część informacji potrzebną do opracowania 
questu. W ten prosty sposób gmina Gietrzwałd może zaintereso-
wać turystów swoimi atrakcjami. 

GIETRZWAŁD

JEZIORANY

 To nietypowe miejsce na tego typu imprezę, gdyż 
najczęściej turnieje taneczne odbywają się w halach sporto-
wych, a Miejski Ośrodek Kultury stworzył piękną i wyjątko-
wą atmosferę uczestnikom i widzom w plenerze. Do Jezioran 
przybyły grupy z Barczewa, Lidzbarka Warmińskiego, Kolna, 
Jezioran i Bisztynka. Uczestnicy przyciągnęli liczną publicz-
ność, która ze skupieniem i podziwem obserwowała „taneczną 
walkę” solistów i formacji.
 Młodzi tancerze walczyli o zwycięstwo do samego 

końca. Poziom był bardzo wyrównany, przez co jurorzy mie-
li trudności z wyłonieniem zwycięzców – mówili organiza-
torzy turnieju. – Poprzez aranżację Turnieju Tańca mieliśmy 
nadzieję wpłynąć nie tylko na popularyzację różnych technik 
tanecznych, ale także na upowszechnienie tańca jako aktywnej 
formy spędzania wolnego czasu – dodał jeden z jurorów.
 Komisja sędziowska w składzie: Angelika Stawisiń-
ska, Klaudia Wojas i Radek Benedyczak, pierwsze miejsce 
w kategorii wiekowej powyżej 11 lat przyznała formacji IM-
PULS. Natomiast w grupie do 11 lat, puchar odebrał zespół 
taneczny Natural Dance Pink z Lidzbarka Warmińskiego. 
Z kolei spośród 16 solistów startujących w kategorii show 
dance najlepsza okazała się Amelia Rokicka.
 Wydarzenie odbyło się pod patronatem starosty olsz-
tyńskiego Małgorzaty Chyziak oraz burmistrza Jezioran Lesz-
ka Boczkowskiego.
 Zwycięzcom serdecznie gratulujemy i życzymy dal-
szych sukcesów.

PROSTO Z NASZYCH GMIN
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KOPERNIK TU BYŁ. 
A TY?

„Kopernik tu był. A Ty?” to tytuł nowej gietrzwałdzkiej 
gry terenowej , dostępnej w Informacji Turystycznej, 
w Gminnym Ośrodku Kultury, w Urzędzie Gminy oraz 
w Informacji Turystycznej w Olsztynie.

TURNIEJ 
TAŃCA

Na deskach jeziorańskiego Amfi teatru Miejskiego, 
4 czerwca 2016 roku odbył się Turniej Tańca „Street 
Dance 2016” o Puchar Burmistrza Jezioran.



 Dokładnie 26 maja 2006 roku w Kolnie wójt gminy 
Henryk Duda wraz z ówczesnym burmistrzem gminy Belm 
Bernhardem Wellman podpisali umowę partnerską o wza-
jemnej współpracy. Obaj złożyli deklaracje, w których zo-
bowiązali się pogłębiać przyjacielskie relacje i kontakty 
między mieszkańcami gmin. Partnerstwu temu zawsze mia-
ła towarzyszyć myśl przewodnia – „Pokój poprzez wzajem-
ne zrozumienie”. I słowa dotrzymali.

 Uroczystość rozpoczął olsztyński zespół kameral-
ny Pro Musica Antiqua, który koncertował w Kościele pw. 
Trzech Króli. Po koncercie nastąpiła ofi cjalna ceremonia 
obchodów w Gminnym Ośrodku Kultury w Kolnie.
 Przybyłych gości powitał wójt gminy Kolno 
Henryk Duda. Po przemówieniach przedstawicieli gmin 
partnerskich, uroczystość uświetniły występy dzieci z Ze-
społu Szkół w Kolnie, Publicznego Specjalnego Katolic-
kiego Ośrodka Edukacyjno-Wychowawczego w Kruzach 
oraz Blanka Polniak.
 Aby w sposób symboliczny ukoronować partner-
stwo gmin, wójt Kolna przygotował pamiątkowe złote me-
dale specjalnie odlane na tę uroczystość.
 Na zakończenie obchodów 10-lecia wszyscy uda-
li się na Plac Pojednania i Nadziei, by posadzić drzewo - 
specjalną odmianę buka, podarowanego przez przyjaciół 
z gminy Belm jako symbol zakorzenienia, trwałości i cią-
głego wzrostu partnerskich relacji.

 Rada Sołecka Jonkowa przy współpracy z fi rmą 
Aldesa - wykonawcą obiektów w sektorze przemysłowym 
i energetycznym oraz Gminnym Ośrodkiem Kultury w Jon-
kowie przygotowały liczne atrakcje dla dzieci i młodzieży 
z gminy.
 Na najmłodszych czekało wiele atrakcji, m.in.: 
pokazy i zabawy animatorów, pompowane zjeżdżalnie i tu-
nele, gry i zabawy dla całych rodzin, bańki mydlane, prze-
lewanie wody wężem strażackim, rysowanie na sztalugach 
z zawiązanymi oczami, wojna balonowa, zabawy z chustą 
animacyjną Klanza, a także kolorowanki i malowanie twa-

rzy. W kramie sołectwa Jonkowo dla milusińskich przygo-
towano drobne podarunki z łakociami.
 O godzinie 18:00 nastąpiło wręczenie nagród 
w gminnym konkursie historycznym „Śladami Mieszka 
i Dobrawy”, który na przełomie kwietnia i maja został prze-
prowadzony w placówkach oświatowych gminy Jonkowo. 
W konkursie udział wzięło łącznie ponad 50 uczniów szkół 
podstawowych i gimnazjum. Do fi nału zakwalifi kowało się 
17 osób. Laureatami konkursu zostali: Michał Segień (SP 
Jonkowo - 45 punktów na 50 możliwych), Gracjana Ma-
słowska (Gimnazjum w Jonkowie - 43,5 punktów), Łukasz 
Ostrówka (SP Jonkowo - 43 punkty). 
 Druga część imprezy została skierowana do tro-
chę „starszych dzieci”. Od godziny 19:00 do 21:00 zebra-
nym na Jonkowskich Błoniach czas umilał zespół Smol-
najt. Późnym wieczorem zabawę taneczną poprowadził DJ.

KOLNO

JONKOWO DZIEŃ 
DZIECKA

Co jest najlepszym prezentem dla najmłodszych na 
Dzień Dziecka? Dobra zabawa! Wiedzą o tym organiza-
torzy rodzinnego festynu, który odbył się w Jonkowie 
w sobotę 4 czerwca.
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10 LAT PARTNERSTWA

W sobotę 18 czerwca 2016 roku przedstawiciele 
gminy Kolno wspólnie z gośćmi z gminy Belm świętowa-
li jubileusz 10-lecia partnerstwa.



 W tym niecodziennym wydarzeniu uczestniczyło 
6 par małżeńskich z terenu miasta i gminy Olsztynek, które 
swoje 50-lecie pożycia małżeńskiego obchodziły w pierwszej 
połowie br. Na tę wyjątkową uroczystość przybyły w gronie 
najbliższej rodziny i przyjaciół.
 Wśród szanownych jubilatów wyróżniamy: Lucję 
i Wiktora Fotschki, Erykę i Stanisława Hetman, Annę i Piotra 
Kowal, Krystynę i Stanisława Osowskich, Janinę i Tadeusza 
Staniszewskich, Teresę i Władysława Stefańskich.
W uroczystości wzięli udział burmistrz Olsztynka Artur 

Wrochna oraz kierownik tutejszego Urzędu  Stanu Cywilnego 
Emilia Dumka.
 W trakcie obchodów jubileuszu odnowiona została 
przysięga małżeńska. Pary złożyły sobie wzajemne podzię-
kowania i przyrzeczenia na kolejne wspólnie spędzone lata. 
Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego złożyła parom gratulacje 
i życzenia z okazji tak wspaniałej rocznicy jaką jest 50-lecie 
pożycia małżeńskiego. Burmistrz Olsztynka Artur Wrochna 
odczytał list gratulacyjny od wojewody warmińsko-mazur-
skiego Artura Chojeckiego, który otrzymali wszyscy jubila-
ci. Złożył również serdeczne gratulacje tak pięknego święta 
i życzył kolejnych lat pełnych szczęścia, radości i wytrwałości. 
Podkreślił także, że pary swoim postępowaniem dają piękny 
piękny przykład młodemu pokoleniu, które wstępuje w związ-
ki małżeńskie.

 W szranki stanęły reprezentacje pięciu placówek oświa-
towych z terenu gminy Purda: Niepubliczna Szkoła Podstawowa 
w Nowej Wsi – Francja, Zespół Szkolno-Przedszkolny w Purdzie 
– Grecja, Szkoła Podstawowa w Szczęsnem – Hiszpania, Zespół 
Szkolno-Przedszkolny w Klebarku Wielkim – Wielka Brytania, 
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Butrynach – Włochy. 
 Uczestnicy musieli wykazać się wiedzą na te-
mat historii i instytucji Unii Europejskiej oraz ekologii. 
Pierwszą konkurencją, która rozpoczęła rywalizację szkół było 

rozpoznanie fl ag. Na podstawie opisów, które stworzyli gimna-
zjaliści, uczniowie musieli odgadnąć o jakim kraju jest mowa oraz 
z przygotowanych elementów ułożyć jego fl agę.
 Kolejne zadanie sprawdziło wiedzę uczniów na temat 
parków narodowych w Polsce. Wszystkie dzieci bezbłędnie ozna-
czyły miejsca na mapie.
 Bardzo widowiskowa była konkurencja związana 
z segregowaniem śmieci. Dzieci musiały rozdzielić odpady zgod-
nie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
Czwarta konkurencja dotyczyła sławnych Europejczyków. Znajo-
mość znanych postaci została sprawdzona w kategoriach muzyka, 
malarstwo i budzącej największy entuzjazm oraz będącej wyjątko-
wo na czasie, kategorii piłkarze.
 Ostatecznie, po dogrywce, zwyciężyli uczniowie SP 
w Szczęsnem startujący w barwach Hiszpanii.

Klasyfi kacja turnieju przedstawiała się następująco:
I miejsce - Szkoła Podstawowa w Szczęsnem 
II miejsce Zespół Szkolno – Przedszkolny w Klebarku Wielkim 
III miejsce - Zespół Szkolno – Przedszkolny w Butrynach
IV miejsce - Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Nowej Wsi 
V miejsce - Zespół Szkolno – Przedszkolny w Purdzie

OLSZTYNEK

JUBILEUSZ 
50-LECIA

EURO EKO 
RAMBIT

W dniu 8 czerwca br. w sali konferencyjnej Urzędu Miej-
skiego w Olsztynku odbyła się uroczystość wręczenia 
medali przyznanych przez Prezydenta Rzeczypospolitej 
Polskiej z okazji 50-lecia pożycia małżeńskiego.

W dniu 16 czerwca 2016 r. na hali sportowej w hali spor-
towej w Marcinkowie odbył się pierwszy EuroEkoRambit 
„Tropami Europy”.

PURDA

PROSTO Z NASZYCH GMIN

8 WIEŚCI Z POWIATU - NR 102 / 2016



GMINNE DNI RODZINY

II MIEJSCE 
W ROZGRYWKACH

 Ofi cjalne otwarcie festynu odbyło się w dniu 4 czerw-
ca 2016 roku. W ramach imprezy przeprowadzony został wyścig 
kolarski „Warmiński Klasyk” o Puchar wójta gminy Świątki oraz 
Memoriał Piotra Karpiniaka, obejmujący „Mini Ligę Mistrzów” 
i „Turniej Małe Euro”. Dodatkowymi atrakcjami były: „Pokonaj 
Meyera”, „Mega Piłkarzyki” i „Socerbox”.
 Edukację w zakresie bezpieczeństwa ekologicznego 
i udzielania pierwszej pomocy oraz zmagania rodzinne na strażac-
kim torze przeszkód poprowadzili druhowie z OSP Świątki. Dzięki 
ich obecności oraz Policji wszyscy czuli się bezpiecznie. Na stano-
wisku Urzędu Gminy Świątki odbył się konkurs dot. ekologii „Ro-
dzina tu ekologia się zaczyna”, dzięki któremu można było uzyskać 
informacje o zaletach segregowania śmieci. 
 Na stanowisku Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Woje-
wódzkiego NFZ w Olsztynie mogli się zarejestrować potencjalni 

dawcy szpiku (DKMS). W tym roku były to 22 osoby (w roku ubie-
głym 12). Można było wziąć udział w warsztatach samobadania 
piersi na specjalnych fantomach, dokonać pomiaru ciśnienia, wagi, 
a na dzieci czekały konkursy z nagrodami. 
 Natomiast materiały informacyjne dotyczące zdrowego 
żywienia, kleszczy i substancji psychoaktywnych były dostępne 
na stanowisku Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej 
w Olsztynie. Na uczestników festynu czekała Mobilna Bibliote-
ka Gminnej Biblioteki Publicznej w Świątkach ze stanowiskiem 
tabletów. Świetlica wiejska z Kwiecewa zabrała uczestników 
w Krainę Bajek. Pomocą prawną wszystkim chętnym służył Punkt 
Studenckich Porad Prawnych oraz Punkt Informacyjno – Kon-
sultacyjny Profi laktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień 
oraz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie przy Urzędzie Gminy 
w Świątkach. 
 Dodatkowymi atrakcjami dla dzieci były dmuchańce, 
wyścig rowerowy i animacje. Nie zabrakło konkursów skierowa-
nych do całych rodzin. Najwięcej emocji dało się odczuć podczas 
rodzinnego toru przeszkód, mistrzostw w spacerowaniu wózkiem, 
wieloboju mężczyzn oraz wyścigu rowerowym dla młodzieży. 
Festyn uświetniały występy dzieci oraz lokalnej grupy kabareto-
wo-wokalno-instrumentalnej „Silna Grupa na Wezwanie”. Piękne 
głosy, dobra muzyka i humor umiliły sobotnie popołudnie.

 To, co wyróżnia Kluby Sportowe Orange spośród innych 
programów, to ich multidycysplinarny charakter. Młodzi zawodni-
cy równolegle ćwiczą i rozwijają się w 5 dyscyplinach. To bardzo 
dobrze wpływa na ich ogólny rozwój. Ja sam swoim podopiecznym 

zawsze powtarzam, żeby na początku swojej drogi nie ograniczali 
się tylko do piłki nożnej. Najlepszymi sportowcami zostają osoby 
wszechstronne – mówił Jerzy Dudek, ekspert merytoryczny progra-
mu.
 Dwie rywalizacje sportowe - koszonoga (jednoczesna gra 
w piłkę nożną i koszykową) oraz dwa ognie nie sprawiły większego 
problemu w zdobyciu miejsca na podium. Poza rozgrywkami mło-
dzież uczestniczyła w warsztatach trickboardowych.
 Skąd reprezentacja Stawigudy w Turnieju Orange? 
W ubiegłym roku spośród ponad tysiąca zgłoszeń Inicjatywny Klub 
Sportowy OLIMP otrzymał jedną z głównych nagród w konkursie 
KLUBÓW SPORTOWYCH ORANGE.

ŚWIĄTKI

STAWIGUDA

„Rodzina tu wszystko się zaczyna” – pod taką nazwą 
odbył się festyn rodzinny w Parku Wiejskim w Świątkach.

W czwartek 9 czerwca, na trzecich Regionalnych Roz-
grywkach Klubów Sportowych Orange, sportowcy Klubu 
Sportowego OLIMP ze Stawigudy pokazali ducha wal-
ki! Nie zabrakło emocji, uśmiechów i zdrowej rywalizacji. 
Na wydarzeniu pojawili się ambasadorzy Orange - Jerzy Du-
dek, Milena Radecka, Artur Siódmiak i Tomasz Jankowski.
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 Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2015r. wyka-
zało, że Powiat Olsztyński rok ubiegły zakończył bardzo do-
brymi wskaźnikami, które rzutują na realizację kolejnych bu-
dżetów. – Dochody zostały zrealizowane w 99,1%, co stanowi 
108,4 mln tys. zł. W tym dochody bieżące przekroczyły plan 
o 0,6 % i wyniosły 102,4 mln tys. zł. Wypracowany wynik wią-
że się z wyższymi o 891 tys. zł dochodami własnymi. Z kolei 
strona wydatkowa była niższa niż zakładano, a wynikała z łagod-
nej zimy i oszczędności powstałych na ogrzewaniu budynków 
i zużyciu energii elektrycznej. Wydatki w sumie wyniosły 
103,9 mln zł, z czego na inwestycje przeznaczono 11,7 mln zł. 
Najwięcej środków w tej kategorii zostało wydatkowanych 
na drogi – 9 mln zł. Pozostałe inwestycje dotyczyły zadań oświato-
wych, przygotowania projektów dofi nansowania szpitali, wspar-
cia Państwowej Straży Pożarnej oraz jednostek OSP. Pozytywny 
jest też fakt, iż Powiat zmniejszył swoje zobowiązania kredytowe 
o 6,9 mln zł – tłumaczyła Lucyna Kozikowska, skarbnik Powiatu.
 Radni, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem z wyko-
nania budżetu, pozytywną opinią Regionalnej Izby Obrachun-
kowej oraz Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu, podjęli uchwałę 
w sprawie udzielenia Zarządowi absolutorium. 16 radnych gło-
sowało za, 5 wstrzymało się  od głosu. – Udzielamy poparcia Za-
rządowi wstrzymując się od głosu – zapowiedział tuż przed gło-
sowaniem Andrzej Abako z opozycyjnego klubu „Nasz Powiat”, 
odnosząc się krytycznie do zmian organizacyjnych wprowadzo-
nych przez Zarząd na początku kadencji. Jednocześnie radny pod-
kreślił zadowolenie z dobrej współpracy z Zarządem.
- Uważam, że opracowany przez nas budżet jest bardzo dobry, 
a wszelkie zmiany organizacyjne i kadrowe okazały się traf-
ne. Dowodem są oszczędności na sumę ponad pół miliona zł. 
Ta kwota została przeznaczona na nasze drogi – odniosła się 
do słów radnego Małgorzata Chyziak. Starosta podziękowała 

radnym za udzielenie absolutorium, podkreślając przy tym udział 
dyrektorów jednostek powiatowych w wypracowaniu dobrego 
wyniku fi nansowego Powiatu.
 W Sesji wzięli udział dyrektorzy szpitali z terenu po-
wiatu olsztyńskiego. Z przedstawionych przez nich sprawozdań 
wynika, że Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Dobrym Mie-
ście zakończył 2015 rok dobrym wynikiem fi nansowym, osią-
gając kwotę na plus 133 tys. zł netto. Szpital im. J. Mikulicza 
w Biskupcu wykazał wynik ujemny – 65 tys. zł, co jednak 
w obecnej chwili nie jest niepokojące, ponieważ płynność fi nan-
sowa jest utrzymana.
 Jedną z najistotniejszych decyzji skutkujących zmia-
nami w budżecie Powiatu było podjęcie przez radnych uchwały 
w sprawie zgody na przekazanie miastu Olsztyn zadań do reali-
zacji inwestycji „Bezpieczny MOF” w ramach Zintegrowanych 
Inwestycji Terytorialnych. Projekt będzie realizowany wspólnie 
z sześcioma ościennymi gminami: Barczewem, Dywitami, Gie-
trzwałdem, Jonkowem, Purdą i Stawigudą. – Celem projektu jest 
podniesienie bezpieczeństwa mieszkańców Olsztyna i gmin po-
wiatu olsztyńskiego poprzez zwiększenie efektywności działania 
służb, stworzenie możliwości wczesnego informowania i ostrze-
gania przed zagrożeniami poprzez system powiadamiania, portal 
informacyjny i aplikację mobilną, wyposażenie służb w sprzęt ra-
towniczy, specjalistyczny i informatyczny oraz kwatermistrzowski 
na wypadek zdarzeń kryzysowych. Wartość inwestycji wyniesie 
36 mln 400 tys. zł. Udział fi nansowy Powiatu wyniesie prawie 
732 tys. zł w rozłożeniu na lata 2016-2019.
 Rada Powiatu zdecydowała też o przekształceniu inter-
natu Zespołu Szkół Rolniczych w Smolajnach w bursę. To ozna-
cza, że od nowego roku szkolnego będą mogli z niej korzystać 
również uczniowie z innych szkół.

TO BYŁ DOBRY ROK 
DLA POWIATU

Absolutorium dla Zarządu, sytuacja szpitali i zmiany w budżecie Powiatu – to najważniejsze 
tematy XV Sesji Rady Powiatu w Olsztynie, która odbyła się 27 czerwca.

W POWIECIE
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- Miło Was gościć w powiecie. Program wizyty zapo-
wiada się bardzo ciekawie, mam nadzieję, że spędzicie u 
nas miło czas -  powitała młodzież i ich opiekunów Mał-
gorzata Chyziak. I rzeczywiście, wśród atrakcji przewi-
dzianych do zobaczenia w Polsce znalazła się wizyta w 
Kętrzynie, Wilczym Szańcu w Gierłoży, Świętej Lipce, 
Fromborku, Gdańsku i Lidzbarku Warmińskim. Goście 
odwiedzą też olsztyńskie planetarium i park linowy, kalwa-
rię glotowską, odwiedzą jak również burmistrza Dobrego 
Miasta.
 Dyrektor Zespołu Szkół Rolniczych im. bp Igna-
cego Krasickiego w Smolajnach opowiedziała o współ-
pracy pomiędzy szkołami. – Dyrektorzy Gimnazjum 
w Oesede przyjechali do Polski w ubiegłym roku, wtedy też 
zapadła decyzja o zawarciu partnerstwa. We wrześniu 2015 r.
podpisaliśmy porozumienie w tej sprawie. W dniach 4-11 
czerwca odbywa się wizyta naszych przyjaciół w Pol-
sce, a jesienią młodzież ze Smolajn pojedzie na wymianę 
do Niemiec – zapowiedziała Joanna Maziuk.
 Gościom codziennie towarzyszyła grupa polskich 
uczniów. Jak postrzegali swoich zagranicznych rówieśni-

ków na początku znajomości? – Przyjechali wczoraj, więc 
na razie „badamy się” – śmiała się Alina Suchowiecka 
z Zespołu Szkół Rolniczych. – Pewnie  wkrótce przeła-
miemy pierwsze lody, porozumiewamy się po angielsku, 
niemiecku i polsku. Mam nadzieję, że jesienią uda mi się 
wyjechać na wymianę do Niemiec.
 Obecny na spotkaniu w starostwie dyrektor Gim-
nazjum Oesede, Ulrich Schimke, opowiedział o systemie 
szkolnictwa w Niemczech. - Mieszkamy 10 km od Osna-
brück, partnera powiatu olsztyńskiego. Nasza szkoła jest 
typową, klasyczną placówką, w której nauka trwa 12 lat. 
Absolwenci zdają egzamin maturalny i jeśli chcą, mogą 
zakończyć edukację. Partnerstwo ze szkołami  z innych 
krajów jest dla nas ważne, współpracujemy też z placów-
kami we Francji, Irlandii i Czechach.
- Rozumiem, że w ramach partnerstwa, młodzież z Nie-
miec będzie się teraz uczyć w szkole również języka pol-
skiego? – zażartowała starosta. Dyrektor Schimke odparł, 
że w ich gimnazjum wykładają nauczyciele znający język 
polski, więc kto wie…

NIEMIECKA MŁODZIEŻ 
W SMOLAJNACH

Na początku czerwca uczniowie Zespołu Szkół Rolniczych w Smolajnach mieli 
szansę do szlifowania języka niemieckiego oraz do zawierania międzynarodo-
wych przyjaźni. Okazją był przyjazd 15-osobowej grupy młodzieży i nauczycieli 
z Gminazjum Oesede w powiecie Osnabrück, z którą powiatowa szkoła współ-
pracuje od 9 miesięcy. Drugiego dnia wizyty partnerskiej goście z Niemiec spo-

tkali się ze starostą olsztyńskim. Towarzyszyli im uczniowie ze Smolajn.
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 Trudne warunki atmosferyczne omal nie zniweczyły wy-
siłków organizatorów I Festiwalu Balonowego w Dywitach, czyli 
nowego wydarzenia lotniczo-astronomicznego, nawiązującego 
do niezwykłej, sterowcowej przeszłości Dywit.  Jego  największa 
atrakcja, czyli darmowe loty balonem na uwięzi na wysokość kil-

kudziesięciu metrów, do wieczora stały pod znakiem zapytania. 
Upał powodujący niekorzystną termikę, perspektywa nadciągają-
cej burzy, a co najistotniejsze zbyt silny wiatr uniemożliwiały start 
aerostatu aż do ósmej wieczorem. Na szczęście powiewy wtedy 
nieco ucichły i pilot balonu zdecydował o uruchomieniu aerostatu.  
Jak się okazało, niektórzy, żeby móc się wzbić w górę balonem 
przejechały do Dywit nawet 300 km!  – To było jedno z najpięk-
niejszych przeżyć w moim życiu! – cieszył się po wyjściu z wikli-
nowego kosza mężczyzna w średnim wieku.
 Nie mniejsze emocje i piski radości wywoływała ludzka 
katapulta oraz urządzenie astrotraining (żyroskop).
 Do dyspozycji najmłodszych był dmuchany plac zabaw, 
malowanie twarzy, karykatur, czy słodkości i baloniki. Po godz. 
19:00 nad stadionem polatał też ultralekki Aeroprakt i helikopter. 
Gmina Dywity zapowiada, że impreza balonowa ma szansę stać 
się wydarzeniem cyklicznym.

Upalna pogoda i niekorzystny wiatr wystawiły na próbę 
cierpliwość uczestników I Powiatowego Festiwalu Balono-
wego w Dywitach, ale na szczęście kilka minut przed godz. 
20:00 wiatr zelżał i balon rozpoczął loty na uwięzi.

FESTIWAL 
BALONOWY

W POWIECIE

 W tym roku pomysłodawca i kierownik artystyczny 
„Dżeztiwalu” Mateusz Iwaszczyszyn postawił na „dziadowskie” 
osobliwości duszy artystycznej muzyków i malarzy. W scenerii 
Stodoły Kultury, z oryginalnymi smakami i zapachami herbaty, 
w galerii sztuki wystąpiło 20 wspaniałych muzyków, wokalistów, 
autorów tekstów oraz 12 malarzy pod wezwaniem Dziadów Pru-
skich. Byli nimi: Wiesław Bieńkuński, Mirosław Micia Bojenko, 
Tadeusz Burniewicz, Waldemar Cichoń, Adam Cieślak, Janusz Go-
liński, Piotr Kobrzyński, Benedykt Kroplewski, Adam Kurłowicz, 
Zbigniew Opalewski, Bartosz Świątecki, Wiesław Wachowski. Nad 
wszystkimi czuwała niezawodna, charyzmatyczna, kabaretowa i... 
przez chwilę dziadowska Ewa Cichocka. 

 To bardzo autorskie i literackie śpiewanie. Są też odniesienia 
do konwencji kabaretowej, a całość festiwalu okraszona jest dow-
cipem – mówi Andrzej Fabisiak, dyrektor Centrum Kulturalno-
Bibliotecznego w Dobrym Mieście. – Jazzteaval adresowany jest 
do każdego, kto lubi klimaty jazzu, folku i malarstwo, niezależnie 
od tego, ile ma lat – dodaje.
 W wydarzeniu wystąpiły dziadowskie duety: Lester Kid-
son i Andrzej Ballo, Piotr Bakal i Waldemar Chyliński, Andrzej 
Garczarek i Adam Andryszczyk, Zbigniew Siwek i Jarosław Śpie-
wankiewicz trio Piotra Lemańczuka, oraz symbol i legenda pol-
skiego jazzu tradycyjnego zespół Old Timers. 

Jazz, malarstwo i herbata – tak w trzech słowach chyba 
najlepiej scharakteryzować można Jazzteaval, który już 
po raz dziewiąty odbył się w Dobrym Mieście.

JAZZTEAVAL
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 13 czerwca dyrektor szkoły Ewa Orłowska podpi-
sała porozumienie o kontynuacji współpracy z Komendan-
tem Miejskim Policji w Olsztynie mł. insp. Mieczysławem 
Wójcikiem, Komendantem Miejskim Państwowej Straży 
Pożarnej bryg. Andrzejem Górzyńskim i dyrektorem Izby 
Celnej w Olsztynie  mł. insp. Dariuszem Postkiem.
 Dokument precyzuje najważniejsze założenia 
współpracy, a ta zakłada stworzenie młodzieży takich wa-
runków kształcenia, jakie w sposób profesjonalny pozwo-
lą zapoznać się ze specyfi ką, zadaniami i podstawowymi 
umiejętnościami niezbędnymi w służbach mundurowych 

oraz posiąść wiedzę na temat teoretycznego i praktycznego 
przygotowania do pracy.
 Uczniowie klas mundurowych od 2 lat mają moż-
liwość uczestniczenia w lekcjach pokazowych organizo-
wanych na terenie jednostek Policji, Straży Pożarnej i Izby 
Celnej, a także biorą udział w zajęciach zwiększających ich 
świadomość prawną i społeczną za stan bezpieczeństwa pu-
blicznego. 
 W ramach porozumienia szefowie służb mun-
durowych zobowiązali się kolejny rok udzielać pomocy 
merytorycznej i dydaktycznej, a także porad i wskazówek 
pomocnych w zakresie tworzenia i realizowania programu 
nauczania.

KONTYNUUJĄ 
WSPÓŁPRACĘ

Uczniowie klasy mundurowej z  I Liceum Ogólnokształ-
cącego w Zespole Szkół w Olsztynku nadal będą czer-
pać z wiedzy i doświadczenia zawodowych funkcjona-
riuszy.

 Impreza rozpoczęła się od przejścia rozśpiewanego 
korowodu uczestników spod Miejskiego Ośrodka Kultury 
do amfi teatru, gdzie około południa nastąpiło uroczyste 
otwarcie.
 Wydarzenie umożliwiło wykonawcom zaprezento-
wanie swoich twórczych dokonań oraz zapewniło artystycz-
ną rywalizację – miało bowiem charakter konkursu. Wszyst-
kie uczestniczące w nim zespoły prezentując swój program, 
musiały zmieścić się w czasie 12 minut.
– Jesteśmy szczęśliwi, że już kolejny rok z rzędu mogliśmy 
przeprowadzić przegląd, który w znacznym stopniu wpływa 
na popularyzację folkloru Warmii i Mazur, a także innych 
regionów etnografi cznych kraju, w tym kultur mniejszości 

narodowych – mówił przewodniczący jury Jan Połowianiuk.
Komisja artystyczna po wysłuchaniu wszystkich wykonaw-
ców, przyznała Nagrodę Grand Prix Ministra Kultury i Dzie-
dzictwa Narodowego oraz puchar wojewody warmińsko – 
mazurskiego zespołowi Węgojska Strużka.
 Nagrody Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego 
otrzymały także zespoły: Pieśni i Tańca „Perła Warmii”, Pieśni 
i Tańca „Szuwary” oraz „Alna”.
 Zespołowi Mżawka przypadła nagroda marszałka 
województwa warmińsko – mazurskiego Gustawa Marka 
Brzezina, zaś grupa Kosejder otrzymała nagrodę starosty 
olsztyńskiego.
 Burmistrz Jezioran Leszek Boczkowski wręczył 
statuetkę „Jezioranka 2016”, Ludowemu Zespołowi Śpiewa-
czemu  „Sterławiacy”.

Aż 30 wykonawców wzięło udział w XXXII Wojewódzkim 
Przeglądzie Kapel i Zespołów Śpiewaczych, który pomimo 
chwilowych załamań pogody (burz i deszczu), odbył się 
26 czerwca (w jednym wersie) w Jezioranach. Oprócz 
grup, na scenie wystąpił także zespół Lachersi – finaliści 
programu „Must be the Music. Tylko muzyka”

PRZEGLĄD
KAPEL

W POWIECIE
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 Wnioski o przyznanie stypendiów można składać od 10 
do 31 sierpnia wraz z załącznikami, które kierować należy bez-
pośrednio i osobiście do koordynatora w siedzibie Fundacji, czyli 
w budynku Starostwa Powiatowego w Olsztynie przy placu Bema 
5, w pokoju 237, od poniedziałku do piątku w godzinach 11:00-
15:00. Wnioski wysłane pocztą bądź przekazywane przez osoby 
trzecie nie będą brane pod uwagę. Więcej informacji można zna-
leźć na stronie www.powiat-olsztynski.pl, www. facebook.com/
fundacjafzo lub pod numerem tel. 89 521 05 69.

 W programie m.in.: projekcje w mobilnym planeta-
rium, wystawa meteorytów, opowieści o Mikołaju Koperniku, 
konkursy na temat słynnego astronoma i bezpiecznych wakacji. 
Plenerowe pokazy fi lmów dla całych rodzin (codziennie inny 
fi lm, początek seansu ok. godz 20:30)
9 sierpnia godz. 19:00 - Gietrzwałd, amfi teatr
10 sierpnia godz. 19:30 - Dobre Miasto, Przedmurze ul. Sowińskiego
11 sierpnia godz. 19:00 - Majdy, plaża
12 sierpnia godz. 19:00 - Olsztynek, Park Kultury i Rozrywki ul. Behringa

 Fundacja „Fundusz Ziemi Olsztyńskiej” zachęca do 
składania wniosków o przyznanie stypendiów dla uzdol-
nionej młodzieży z powiatu olsztyńskiego. Samorząd Po-
wiatu (bez przecinka) na wsparcie finansowe najzdolniej-
szej młodzieży w roku szkolno-akademickim 2016/2017, 
przeznaczył 48 tys. zł.

9-12 sierpnia 2016r. Gietrzwałd, Dobre Miasto, Majdy, 
Olsztynek. Wstęp wolny! Zapraszamy całe rodziny!

STYPENDIA Z FZO

 Ofi cjalne odebranie drogi od fi rmy realizującej remont 
odbyło się na początku miesiąca, jednak 15 czerwca gospodarze 
terenu – starosta olsztyński Małgorzata Chyziak i burmistrz Olsz-
tynka Artur Wrochna postanowili osobiście skontrolować realiza-
cję inwestycji. Towarzyszyli im dyrektor Powiatowej Służby Dro-
gowej Artur Bal, radny Powiatu Olsztyńskiego Mirosław Szostek 
i radny Rady Miejskiej w Olsztynku Andrzej Salwin.
 Zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom powiatu jest 
dla nas zadaniem priorytetowym. Na 2016 rok zaplanowaliśmy 
w budżecie 14 mln zł na remonty dróg, to kwota o około 20% 
większa niż rok temu. Potrzeby są jednak i tak dużo więk-
sze, dlatego tak ważna jest współpraca z samorządami gmin. 

Bo razem możemy zrobić więcej, na przykład prawie 2 km dro-
gi 1435N na odcinku Jemiołowo-Kunki. Tą drogą podróżują 
codziennie do pracy i szkoły mieszkańcy gminy oraz powiatu, 
omijając tym samym zatłoczoną „7”. Teraz została poszerzo-
na zgodnie ze standardami, czyli do 5 metrów na całym wy-
remontowanym odcinku. Położona jest nowa nawierzchnia, 
a pobocza utwardzone. Poprawie bezpieczeństwa będzie też słu-
żyła wymiana znaków pionowych i widoczne na drodze linie. 
Cieszę się, że dzięki dobrej współpracy z gminą Olsztynek, udało 
się nam zrealizować kolejną inwestycję, która posłuży mieszkań-
com – powiedziała Małgorzata Chyziak.
 Korzyść z porozumienia samorządów podkreślał też 
burmistrz Artur Wrochna. – Dawno już nie było tyle inwesty-
cji drogowych w gminie Olsztynek, jak w ciągu ostatnich lat. 
Wiemy, że trudno jest pozyskać środki, dlatego gmina nie unika 
partycypacji w kosztach. W efekcie mamy wyremontowane ko-
lejne odcinki dróg, a mieszkańcy mogą podróżować bezpieczniej. 
To najlepszy dowód na to, że droga współpracy, którą obraliśmy 
2 lata temu, zmierza w dobrym kierunku.
 To nie koniec remontów na drodze 1435N. – Obecnie 
opracowujemy projekt przebudowy 1 km drogi w samym Jemio-
łowie – opowiadał dyrektor PSD Artur Bal. – We wrześniu chce-
my złożyć wniosek o przyznanie środków w ramach rządowego 
programu „Rozwój Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogo-
wej na lata 2016 – 2019”. Jeśli udałoby się pozyskać fundusze, 
remont byłby realizowany w 2017 roku.

BEZPIECZNIEJ 
NA POWIATÓWCE

Zakończyła się przebudowa drogi powiatowej 
nr 1435N na odcinku Jemiołowo-Kunki. Remont został 
zrealizowany przez Powiat Olsztyński i Gminę Olszty-
nek jako projekt pod nazwą „Przebudowa niebezpiecz-
nych odcinków dróg powiatowych w powiecie olsz-
tyńskim”, fi nansowany z budżetu Państwa w ramach 
programu „Rozwój Gminnej i Powiatowej Infrastruktu-
ry Drogowej na lata 2016-2019”.
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 Wśród wykonawców koncertu „Skazani na Sukces” 
znaleźli się zarówno soliści, zespoły kameralne, jak i cała Dzie-
cięca Orkiestra Smyczkowa poprowadzona gościnnie przez Łu-
kasza Hermanowicza. Nie zabrakło też historyczno-teatralnej 
niespodzianki, czyli kompozytorów znanych i lubianych przez 
wszystkich melomanów.
 Koncert rozpoczął się w zasadzie już przed fi lhar-
monią, na schodach której rozwinięty został czerwony dywan. 
Tuż przed godziną 17 pod budynek podjechała biała limuzyna, 
z której wysiedli… Paganini, Haydn, Mozart, Vivaldi i Beethoven 
z partnerkami. Wszyscy z przepisowymi perukami, obcasa-
mi i żabotami. W rolę maestrów wcielili się rodzice i koledzy 
uczniów PSM w Dywitach oraz aktor Teatru im. Jaracza Da-
wid Dziarkowski. Nie tylko nie odmówili wspólnego zdjęcia 
z chętnymi, ale też – do futerałów, rzecz jasna – zbierali datki 
na wyjazdowe koncerty szkolnej orkiestry.
 Koncert brawurowo poprowadził dyrektor szkoły 
Janusz Ciepliński, dbając nie tylko o rzetelny przekaz informa-
cji o wykonawcach i repertuarze, ale przede wszystkim wpro-
wadzając rodzinną atmosferę tak na scenie, jak i widowni. 
A na tej zasiedli, oprócz rodziców i znajomych młodych muzy-
ków, także przedstawiciele władz samorządowych: starosta olsz-
tyński Małgorzata Chyziak oraz wicestarosta Joanna Michalska, 
radna Teresa Chrostowska, przewodnicząca Rady Gminy Dywi-
ty Sabina Robak i dyrektor Wydziału Oświaty, Kultury i Kul-
tury Fizycznej w Starostwie Powiatowym w Olsztynie Barbara 
Guga. Zaproszenia nie odmówiła także dyrektor Państwowej 
Szkoły Muzycznej I i II st. w Olsztynie Teresa Taradejna.

 Na zakończenie koncertu głos zabrał gospodarz fi lhar-
monii, Piotr Sułkowski. – Gdy 5 lat temu po raz pierwszy stanąłem 
w Olsztynie za pulpitem dyrygenckim, w głowie pojawiło mi się 
marzenie, żeby na tej scenie zasiadali nie tylko zawodowi muzy-
cy, ale również utalentowana młodzież, mobilizując tym samym 
swoich nauczycieli do jeszcze cięższej pracy pedagogicznej. 
Jestem przekonany, że w przypadku dzisiejszych wykonawców, 
to początek wielkiego sukcesu muzycznego. Myślę też, że ten 
koncert może się stać początkiem tradycji – powiedział dyrektor.
 Wydarzenie okazało się dużym przeżyciem także 
dla starosty Małgorzaty Chyziak. – Nie ma chyba wspanialszego 
uczucia, niż obserwowanie jak rozwija się dziecko, jak staje się 
coraz dojrzalsze, wrażliwsze i jak doskonalą się jego umiejętno-
ści. Talent uczniów Powiatowej Szkoły Muzycznej w Dywitach 
rozkwita przepięknie i w błyskawicznym tempie. Jako samo-
rząd Powiatu Olsztyńskiego szczycimy się faktem, że mamy 
największą w Polsce szkołę muzyczną I stopnia – z siedzibą 
główną i trzema oddziałami. We wrześniu otwieramy kolejną, 
czwartą fi lię. Mimo krótkiej metryki, udało się stworzyć markę 
szkoły o wysokim poziomie nauczania, rozwijającej się i przy-
jaznej uczniom. Nie byłoby to wszystko możliwe, gdyby nie 
upór i determinacja dyrektora Janusza Cieplińskiego, zaangażo-
wanie rodziców, konsekwencja i dar pedagogiczny nauczycieli, 
no a przede wszystkim gdyby nie talent i pasja dzieci, które 
są najlepszymi ambasadorami tych ziem. Cieszę się ze wsparcia 
dyrektora Piotra Sułkowskiego, który docenił młodych muzy-
ków z naszej szkoły, otwierając przed nimi muzyczną świątynię.

UCZNIOWIE 
SKAZANI NA SUKCES

Ci, którzy niedzielne popołudnie 5 czerwca postanowili spędzić w Filharmonii 
Warmińsko-Mazurskiej, przeżyli prawdziwą ucztę duchową podziwiając na profe-

sjonalnej scenie młodych instrumentalistów z Powiatowej Szkoły Muzycznej 
I stopnia w Dywitach.

W POWIECIE
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 Starostwo Powiatowe w Olsztynie
Plac Bema 5, 10-516, Olsztyn
tel: 89 527 21 30,  521 05 19
fax: 89 527 24 14

Stanowisko Obsługi Interesanta pracuje
w poniedziałek od 7.00 do 16.30
od wtorku do piątku od 7.00 do 15.00
starostwo@powiat-olsztynski.pl

UWAGA !
Godziny przyjmowania interesantów 
Wydziału Komunikacji są zróżnicowane
Wydział Komunikacji i Transportu
Starostwo Powiatowe w Olsztynie
godziny przyjęć interesantów:
poniedziałek: 07.30 - 16.00
wtorek - piątek: 07.30 - 14.30

Stanowiska zamiejscowe
w Biskupcu i Dobrym Mieście:
poniedziałek 9:00 - 16:00
wtorek - czwartek 8.00 - 14.30
piątek: 8:00 - 14:00

 Powiatowa Służba Drogowa
10-429 Olsztyn
ul. Cementowa 3
tel. 89 535 66 30
fax 89 535 66 40
psd@powiat-olsztynski.pl
www.psd.olsztyn.pl

11-015 Olsztynek
ul. Sielska 2A
kom. 605 442 305

11-010 Barczewo 
ul. Kościuszki 80
tel. 89 514 86 56
kom. 601 052 643

11-040 Dobre Miasto 
ul. Fabryczna 34
tel. 89 616-12-59
kom. 601-200-579

 Powiatowa Poradnia 
Psychologiczno -Pedagogiczna
10-516 Olsztyn
Plac Bema 5
tel. 89 527 03 46
pppp.olsztyn@poczta.fm

11-300 Biskupiec
ul. Armii Krajowej 1B
tel. 89 571 21 67

11-015 Olsztynek
ul. Klikowicza 4
tel. 89 519 23 08

11-010 Barczewo
ul. Północna 14
tel. 89 514 85 25

11-040 Dobre Miasto
ul. Olsztyńska 19
tel. 89 615 19 35

 Specjalny Ośrodek Szkolno 
– Wychowawczy w Żardenikach
11-320 Jeziorany, Żardeniki 34
tel. 89 718 10 23
fax  89 718 20 12
soswzardeniki@poczta.onet.pl
www.soswzardeniki34.republika.pl

 Zespół Szkół w Biskupcu
11-300 Biskupiec
ul. Chrobrego 13
tel. 89 715 21 89
zsbiskupiec@interia.pl
www.zslo.net.pl

 Zespół Szkół  
im. K.C. Mrongowiusza 
w Olsztynku
11-015 Olsztynek
ul. Zamkowa 6
tel. 89 519 26 27
zs.olsztynek@zamek.edu.pl
www.zamek.edu.pl

 Zespół Szkół  w Dobrym Mieście
11-040 Dobre Miasto
ul. Fabryczna 6
tel: 89 61 61 254
zszdm@zszdm.edu.pl
www.zszdm.edu.pl

 Zespół Szkół Rolniczych 
im. I.B. Krasickiego w Smolajnach
11-040 Dobre Miasto
Smolajny 43
tel. 89 616 13 19
zsr43@wp.pl
www.smolajny.pl

 Zespół Szkół Podstawowo-Gim-
nazjalnych dla Dzieci Przewlekle 
Chorych przy Wojewódzkim Szpi-
talu Rehabilitacyjnym w Ameryce
11-015 Olsztynek
Ameryka 21
tel: 89 519 48 29
sekretariat@zspg-ameryka.pl
www.zspg-ameryka.pl

 Powiatowa Szkoła Muzyczna 
I stopnia w Dywitach
11-001 Dywity
ul. Spółdzielcza 4
tel. 89 523 72 11
sekretariat@psmdywity.org
psmdywity.org

 Dom Pomocy Społecznej 
w Grazymach
11-036 Gietrzwałd
Grazymy 1
tel. 89 513 14 61
kom. 695 131 461
www.dpsgrazymy.pl

 Dom Pomocy Społecznej 
w Jonkowie
11-042 Jonkowo
ul. Lipowa 9
tel. 89 512 91 26
www.dpsjonkowo.pl

 Dom Pomocy Społecznej 
w Barczewie
11-010 Barczewo
ul. Kraszewskiego 17
tel/fax 89 514 84 21
tel/fax 89 514 85 74
sekretariat@dpsbarczewo.pl
dpsbarczewo.pl

 Dom Pomocy Społecznej 
w Dobrym Mieście
11-040 Dobre Miasto
ul. Łużycka 73
tel. 89 616 14 85
fax 89 616 14 14

 Dom Pomocy Społecznej 
w Jezioranach
11-320 Jeziorany
ul. Kajki 49
tel./fax 89 718 16 64
dpsjeziorany@o2.pl
www.dpsjeziorany.pl

 Dom Pomocy Społecznej „Zacisze” 
w Olsztynku
11-015 Olsztynek
ul. Park 5
tel. 89 519 50 20
fax 89 519 10 70
dpsol@poczta.onet.pl
dps.zacisze.prv.pl

 Dom Dla Dzieci „Nad Jeziorem” 
w Olsztynku
11-015 Olsztynek
ul. Sienkiewicza 26
tel./fax 89 519 26 13

 Dom Dla Dzieci „Nad Jeziorem” nr 2 
w Olsztynku
11-015 Olsztynek
ul. Sienkiewicza 26/2
tel./fax 89 519 26 13

 Dom Dla Dzieci „Keja” 
w Biskupcu
11-300 Biskupiec
Aleja Broni 1C
tel. /fax 89 715 22 29

 Dom Dla Dzieci 
im. Michała Lengowskiego 
w Gryźlinach
11-034 Stawiguda
Gryźliny 64
tel. 89 519 18 24
fax 89 519 34 67

 Powiatowe Centrum Pomocy 
Rodzinie w Olsztynie
10-175 Olsztyn
ul. Bałtycka 65
tel. 89 544 38 00
fax 89 544 38 11
pcpr@powiat-olsztynski.pl
pcpr-powiatolsztynski.pl

10-516 Olsztyn
Plac Bema 5
- Rehabilitacja społeczna,
- Powiatowy Zespół ds. Orzekania 
o Niepełnosprawności, 
- Punkt konsultacyjny dla osób uza-
leżnionych, współuzależnionych 
i ofi ar przemocy
tel. 89 523 28 00 
tel. 89 523 28 04
fax 89 523 28 02

 Urząd Pracy 
Powiatu Olsztyńskiego
10-450 Olsztyn
Al. Piłsudskiego 64B
tel. 89 537 28 00
fax 89 537 28 01
uppo@olsztyn.uppo.gov.pl
olsztyn.uppo.gov.pl
uppo.olsztyn.ibip.pl/public

11-300 Biskupiec
ul. Chrobrego 26
tel. 89 525 40 70
fax 89 525 40 71
biskupiec@olsztyn.uppo.gov.pl

11-040 Dobre Miasto
Plac 1 Sierpnia 1
tel. 89 537 31 00
fax 89 537 31 01
dobre.miasto@olsztyn.uppo.gov.pl

 Szpital Powiatowy  
im. J. Mikulicza w Biskupcu
11-300 Biskupiec
ul. Armii Krajowej 8
tel. 89 715 62 07
fax 89 715 62 08
info@szpital-biskupiec.pl
www.szpital-biskupiec.pl

 Zespół Zakładów Opieki 
Zdrowotnej w Dobrym Mieście
11-040 Dobre Miasto
ul. Grunwaldzka 10 B
tel./fax 89 616 12 16
szpital_dobre_miasto@op.pl
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Barczewo Biskupiec Dobre Miasto Dywity Gietrzwałd Jeziorany

Kolno Olsztynek Purda Stawiguda

gmina, w której warto żyć

ŚwiątkiJonkowo


