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Blisko 200 par przyjechało do Biskupca by wziąć udział w I Ogólnopolskim Turnieju Tańca.

2 kwietnia 2016 r. w Olecku odbyły się
Wojewódzkie Halowe Igrzyska Samorządowe.

Nowocześnie wyposażona baza dydaktyczna, wykwalifikowani nauczyciele,
stale wzbogacana oferta kształcenia.
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Z POWIATOWEGO KALENDARZA

01.05 - XIX Krajowa Wystawa Psów Rasowych
w Dobrym Mieście; Ogólnopolskie Konfrontacje
Rockowe „PRO-ROCK” w gminie Olsztynek

03.05

- Festyn rodzinny „Akcja-rekreacja”
w Olsztynku; VIII Wiosenny Puchar Strzelecki
w gminie Jonkowo;
Skansen mlekiem płynący” – kiermasz
przetworów mlecznych w gminie Olsztynek

Oddajemy w Państwa ręce setny numer pisma wydawanego przez Powiat Olsztyński od 2007 roku. W międzyczasie
zmieniał się format, nakład, szata graficzna, a nawet tytuł.
Z okazji jubileuszowego wydania przedstawiamy
Państwu gazetę w odświeżonej wersji. Dążyliśmy do większej
przejrzystości i zróżnicowanej tematyki. To, co się nie zmieniło,
to dobra współpraca z dwunastoma gminami powiatu. To właśnie gminy przesyłają nam informacje, którymi chcą się podzielić z mieszkańcami sąsiednich obszarów. Na kilku stronach
piszemy też o inicjatywach, które są realizowane przez samorząd powiatowy.
Poprzez „Wieści z Powiatu” chcemy informować Państwa o sprawach ważnych, przydatnych i ciekawych. Zachęcam
do lektury setnego numeru gazety. Przekonają się Państwo,
że Powiat Olsztyński tętni życiem!
Starosta Olsztyński
Małgorzata Chyziak

05.05 -Wystawa prac Warmińskiej pracowni ikony
„Tajemnice obecności” w Skansenie Miejskim
w gminie Dobre Miasto

06.05 - „Kto ty jesteś Polak mały!”- konkurs recytatorski wierszy patriotycznych w gminie Purda

07.05 - Otwarcie sezonu rekreacyjnego - rodzinna
wycieczka rowerowa malowniczą trasą rowerową
do Szkółki Leśnej w Gminie Stawiguda

08.05 - Rajd Pamięci Doroty Borowiec
w gminie Jonkowo

12.05

- Przegląd Teatrów Szkolnych
ARLEKIN 2016 w gmienie Olsztynek

13.05 - Noc Muzeów w Salonie Muzycznym CKB
w gminie Barczewo;
– Skansen Miejski w Dobrym Mieście;
XIV Warmiński Przegląd Chórów
i Zespołów Śpiewaczych
„KURLANTKA 2016” w gminie Stawiguda;
Piknik historyczny w gminie Jonkowo

21.05 - Europejski Dzień Obszarów Natura 2000
– Rodzinny rajd pieszy po terenie puszczy
Napiwodzko-Ramuckiej w gminie Purda

21-22.05 - Dookoła Jeziora Luterskiego
- Trasa organizowanego od 1985 r. Międzynarodowego Wyścigu Kolarskiego przebiega wokół
jeziora Luterskiego w gminie Kolno

26.05 - Recital z okazji Dnia Matki w gminie Purda
29.05 - Światowe Dni Bajki – Wernisaż malarski
w gminie Olsztynek
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Miesięcznik Powiatu

Olsztyńskiego

Pismo bezpłatne

any
Skrzydlate pl
łokach?

ii i Mazur
Lotnisko dla Warm

czy bujanie w ob
Czy Warmia
i Mazury potrzebują
lotniska? To pytanie
retoryczne. A raczej

fot. Archiwum

14.05 - Europejska Noc Muzeów

KIEDYŚ,
WYDARZYŁO SIĘ

źle postawione.
Właściwe powinno
brzmieć: jakiego
lotniska potrzebu-

„Skrzydlate plany czy bujanie w obłokach”
– takim tytułem rozpoczynał się artykuł w pierwszym numerze Przeglądu Warmińskiego (dziś Wieści z Powiatu)
wydanym w czerwcu 2007 roku. Pisaliśmy w nim o planach
budowy lotniska na Warmii i Mazurach. Zadawaliśmy sobie pytanie jakiego lotniska potrzebujemy i gdzie miałoby
być usytuowane. Oprócz Szyman rozważano dwie inne lokalizacje – Gryźliny i Wilkowo k. Olsztynka. Mówiło się
o potrzebie tanich linii lotniczych skomunikowanych nie tylko z Europą, ale także z resztą Polski. By móc obsługiwać
takie loty potrzebne było lotnisko, na którym mogłyby lądować samoloty klasy Airbus czy Boeing 737…
Tak o planach budowy portu lotniczego pisaliśmy
9 lat temu. Tymczasem dziś mamy już działające i rozwijające się lotnisko w Szymanach, do którego dojechać możemy
np. szyno-busami.
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W POWIECIE

JUBILEUSZOWY DZIEŃ PRZYJAŹNI
POLSKO-WĘGIERSKIEJ
Kwiatami, słowami o braterskiej przyjaźni i potrzebie dalszej solidarności między
narodami uczestnicy jubileuszowych obchodów Dnia Przyjaźni Polsko-Węgierskiej
uczcili pamięć o wydarzeniach 1956 roku.

Gościem honorowym uroczystości był ambasador
Węgier dr Iván Gyurcsík. Towarzyszył mu wicekonsul Pál
Attila Illes. W uroczystości wzięli udział wojewoda warmińsko-mazurski Artur Chojecki, wicemarszałek województwa Miron Sycz, wiceprezydenci Olsztyna Jarosław
Słoma i Bogusław Szwedowicz. Nie zabrakło także przedstawicieli władz samorządowych, służb mundurowych,
szkół z terenu powiatu i regionu, a także osób prywatnych.
Organizatorami Dnia Przyjaźni Polsko-Węgierskiej był samorząd Powiatu Olsztyńskiego i Towarzystwo Przyjaźni
Polsko-Węgierskiej im. bpa A. Batorego w Olsztynie.
- Stosunki między naszymi krajami są nadal żywe. Możemy
mówić o wspólnym handlu i o współpracy pozarządowej
pomiędzy społeczeństwem obywatelskim. Ogłoszony rok
solidarności polsko-węgierskiej oraz kultury węgierskiej
w Polsce stanowi okazję do uczczenia bohaterów 56 roku.
Solidarność była i jest ważna dla Polaków i Węgrów. Ważne, by była widoczna w konkretnych działaniach. Proszę
o otwartość, współpracę i dziękuję za tę solidarność okazaną 60 lat temu – mówił ambasador Iván Gyurcsík.
Również starosta olsztyński Małgorzata Chyziak
podkreśliła oddolne zaangażowanie mieszkańców powiatu
w utrwalanie wspólnej polsko-węgierskiej historii.
– Stowarzyszenie Miłośników Rusi nad Łyną dba o tablice pamiątkowe szlacheckiego rodu Kalnassych w kościele
w Bartągu, w barczewskiej świątyni można obejrzeć sarkofag braci Batorych. Kilka miesięcy temu staraniem jednego
z mieszkańców gminy Stawiguda został wydany tom pieśni
Ferdynanda Gregorioviusa, napisanych w hołdzie Polakom
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i Węgrom uczestniczącym w powstaniu węgierskim Wiosny Ludów. W Powiatowej Szkole Muzycznej w Dywitach
dzieci są uczone metodą węgierskiego pedagoga Zoltana
Kodaly’a, zaś w Bałdach istnieje Trakt Biskupi z głazem
upamiętniającym biskupa Batorego – wymieniła starosta,
deklarując jednocześnie wolę dalszych starań na rzecz
przyjaźni między Polakami i Węgrami.
Za zasługi w pielęgnowaniu tradycji i dobrych
stosunków między narodami, starosta wręczyła prezesowi Towarzystwa Przyjaźni Polsko-Węgierskiej Andrzejowi Sassynowi najwyższe honorowe wyróżnienie Powiatu
Olsztyńskiego – statuetkę Łyny Królewny Warmińskiej.
– To jest niewiarygodne, że udało mi się zrealizować założony program. Byliśmy twardzi i udało się, ale chcemy
iść dalej… – nie kryjąc wzruszenia prezes Sassyn mówił
o przyjaźni polsko-węgierskiej. Zaprosił też uczestników
na sympozjum naukowe planowane na październik bieżącego roku.
W trakcie uroczystości przemowy wygłosili wicemarszałek Miron Sycz i wiceprezydent Jarosław Słoma.
Do starosty został przesłany także okolicznościowy list posła na Sejm RP Mirosława Pampucha. 10-te jubileuszowe
obchody Dnia Przyjaźni Polsko-Węgierskiej uświetniła
Koncertowa Orkiestra Dęta Państwowej Szkoły Muzycznej w Olsztynie pod batutą Janusza Cieplińskiego. Młodych instrumentalistów wsparli nauczyciele z Powiatowej
Szkoły Muzycznej w Dywitach. Było także coś dla ciała
– goście skosztowali jubileuszowego tortu.
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BARCZEWO

V GALA
SPORTU

W piątek, 15 kwietnia, w Skarbcu Kultury Europejskiej w
Barczewie, odbyła się uroczysta V Gala Sportu.
Impreza ta jest okazją do nagrodzenia sportowców za wyniki sportowe, trenerów za trud włożony w szkolenie zawodników oraz wszystkich osób zaangażowanych
w rozwój kultury fizycznej.
Nagrody pieniężne otrzymało 10 zawodników: Małgorzata Jasińska (kolarstwo szosowe), Cezary Białecki (szabla), Tobiasz Zahorski (pływanie), Kacper Krzysztof Oleszczak (taekwondo), Marsel Castalano (taekwondo), Patryk
Szwaradzki (siatkówka), Wiktoria Trzcińska (piłka nożna),
Mateusz Olbryś (siatkówka), Dominika Bonus (koszykówka), Maciej Bonus (siatkówka).
Nagrodę za wyniki w pracy trenerskiej otrzymał

Bartosz Zabłotny, który na co dzień pracuje z zawodnikami
Egidy Barczewo.
Przemysław Menziński oraz Zenon Markowicz
otrzymali nagrody za zaangażowanie w rozwój kultury
fizycznej.
Podziękowano klubom sportowym działającym
na terenie gminy Barczewo oraz sponsorom, bez których
rozwój sportu byłby niemożliwy.
Wręczono osiem wyróżnień zawodnikom, którzy
osiągają wysokie wyniki sportowe: Krzystof Cis, Rozalia
Wojszel, Piotr Przyborek, Piotr Ilski, Paweł Białecki, Maja
Staniszewska, Nataniel Trąbiński, Wiktor Stańczak.
Burmistrz Lech Jan Nitkowski przyznał również
nagrodę specjalną. Otrzymał ją Adam Sturlis za wkład
w rozwój oraz upowszechnianie kultury fizycznej w gminie Barczewo.
Galę uświetnił występ zespołu Annette Music,
który swoim repertuarem idealnie wpisał się w klimat
wydarzenia.
Organizatorem imprezy był Wydział Informacji
Turystycznej Urzędu Miejskiego w Barczewie przy współpracy z Centrum Kulturalno-Bibliotecznym w Barczewie.

I OGÓLNOPOLSKI
TURNIEJ TAŃCA

Blisko 200 par przyjechało do Biskupca by wziąć
udział w I Ogólnopolskim Turnieju Tańca Towarzyskiego o Puchar Burmistrza FOCUS 2016.
Imprezę zorganizowano 10 kwietnia 2016 roku
w miejskiej hali sportowo-widowiskowej. Zmagania zawodników w różnych kategoriach wiekowych i tanecznych od-
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BISKUPIEC

bywały się w trzech turach. Największą uwagę przyciągnęła
gala wieczorna. Poprowadziła ją jurorka telewizyjnego show
„Taniec z gwiazdami” Iwona Pavlović. – Z radością przyjęłam zaproszenie przyjazdu do Biskupca. Stałam się częścią
historii, bo to historyczne wydarzenie - pierwszy taki turniej
w tym mieście – powiedziała znana tancerka.
Oprócz par turniejowych na parkiecie zaprezentowały swoje umiejętności także: przedszkolaki z Niepublicznego Przedszkola „Jacka i Agatki”, uczniowie Niepublicznej
Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka oraz gimnazjaliści
z Zespołu Szkół w Węgoju.
– W Biskupcu wiele dyscyplin sportowych cieszy się popularnością. To m.in. piłka nożna i siatkówka. Trenują u nas
także freerunnerzy. Oceniając po liczbie par biorących udział
w turnieju i dużej publiczności, jaką przyciągnęły możemy
stwierdzić, że do grupy lubianych u nas dyscyplin dołącza
taniec towarzyski – mówił w czasie imprezy Kamil Kozłowski, burmistrz Biskupca.
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DOBRE MIASTO

DZIEŃ
ZIEMI

CITTASLOW
Ślimak to logo międzynarodowego stowarzyszenia sieci
miast Cittaslow – sieć „miast dobrej jakości życia”.
Ideą międzynarodowego ruchu Cittaslow jest propagowanie w mniejszych miejscowościach kultury dobrego
życia, harmonijnego życia stanowiącego alternatywę wobec
wielkomiejskiego pośpiechu i postępującej globalizacji.
Celami ruchu Cittaslow są przede wszystkim: poprawa jakości życia mieszkańców, upowszechnianie kultury
gościnności, tworzenie odpowiedniej infrastruktury miejskiej
oraz promowanie lokalnych produktów i wyrobów.
W związku z tym, że Dobre Miasto należy do sieci Cittaslow od 2013 roku, w sobotę 2 kwietnia na ulicach
gminy pojawiły się „ślimaki”, które częstowały zdrową żywnością – wyrobami piekarni „Złoty Róg”, m.in. zdrowym
chlebem na kwasie razowym bez drożdży oraz razowymi
owsianymi kruchymi ciasteczkami.
Przy sprzyjającej pogodzie, w każdą sobotę „ślimaki” pojawiać się będą na ulicach miasta, roznosząc ulotki
i częstując mieszkańców wyrobami lokalnych przedsiębiorców, by przybliżyć ideę Cittaslow mieszkańcom.

WIĘCEJ
MIESZKAŃCÓW
I FIRM
Prawie 80 przedsiębiorców, samorządowców i przedstawicieli biznesu wzięło udział w VIII Gminnym Forum
Przedsiębiorców, które odbyło się 31 marca w Spręcowie.
Była to znakomita okazja do spotkania, wymiany informacji, zapoznania się z działalnością innych firm, a także
wyróżnienia liderów biznesu w 2015 roku.
Podczas Forum wręczone zostały trzy nagrody Warmianki za wkład w rozwój gminy, promocję i udane przedsięwzięcia gospodarcze. Warmiankę w kategorii Osobowość
Roku z rąk wójta Jacka Szydło otrzymał Robert Pieczkowski
za wieloletnią, aktywną działalność na rzecz kultury i tradycji
warmińskiej poprzez upowszechnianie wiedzy o zasłużonych
Warmiakach - mieszkańcach ziemi dywickiej.
Warmianki w kategorii Inwestor Roku otrzymali:
Andrzej Bogusz, prezes zarządu Arbet Inwestment Group
WIEŚCI Z POWIATU - NR 100! / 2016

Gmina Dobre Miasto po raz pierwszy zorganizowała
Festyn Ekologiczny „Dobromiejski Dzień Ziemi”.
Impreza odbyła się w piątek 22 kwietnia na „Przedmurzu” przy ulicy Sowińskiego w Dobrym Mieście. Festyn
miał na celu kreowanie wśród dzieci, młodzieży i dorosłych
właściwej postawy wobec środowiska. Tego dnia można było
wziąć udział w wykładach, wielu konkursach, grach i zabawach.
Uczestnicy festynu mogli m. in.: zobaczyć wioskę indiańską, gdzie można było poznać zasady życia w zgodzie z naturą, zapoznać się z działaniem odnawialnych źródeł energii prezentowanych w autobusie energetycznym oraz
dowiedzieć się jakie charakterystyczne cechy posiada krajobraz Warmii, a także nauczyć się jak zrobić ekologiczną biżuterię i otrzymać atrakcyjne nagrody za udział w konkursach.
Ponadto, można było wymienić butelki plastikowe na sadzonki
i jabłka.

DYWITY

za odważną wizję realizacji największej inwestycji mieszkaniowej w Gminie Dywity oraz Andrzej Sztomberski, prezes
SM Kormoran za zaangażowanie w rozwijanie spółdzielczego budownictwa mieszkaniowego w Gminie Dywity. W części artystycznej znakomicie zaprezentował się zespół ludowy Spręcowia, a z merytorycznymi prezentacjami wystąpili
m.in. Henryka Bochniarz, prezydent Konfederacji Lewiatan,
która oceniała szanse i zagrożenia wielkiego planu rozwojowego autorstwa wicepremiera Mateusza Morawieckiego oraz
ich możliwy wpływ na działalność przedsiębiorców.
Jacek Szydło, wójt Gminy Dywity tradycyjnie już
przedstawił informację na temat sytuacji społeczno-gospodarczej gminy.
- Z roku na rok rośnie liczba mieszkańców gminy, a także rejestruje się coraz więcej podmiotów gospodarczych,
co dobrze rokuje na przyszłe lata – zauważył wójt Jacek Szydło, który przedstawił gościom najbliższe zamierzenia i plany
inwestycyjne Gminy Dywity.
Przedsiębiorcy działający na terenie Gminy Dywity
mieli też okazję dowiedzieć się wielu rzeczy na temat wsparcia unijnego i krajowego z różnych źródeł.
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GIETRZWAŁD

KONGRES
MŁODEGO
SAMORZĄDU
W dniach 7-10 kwietnia 2016 roku w Dusznikach-Zdroju
odbył się II Kongres Młodego Samorządu, w którym udział
brali wójtowie i burmistrzowie z różnych stron Polski.

Marcin Sieczkowski, wójt gminy Gietrzwałd
uczestniczył w II Kongresie Młodego Samorządu w Dusznikach-Zdroju. W dniach 7-10 kwietnia 2016 roku wójtowie i burmistrzowie z różnych stron Polski brali udział
w konferencjach, spotkaniach i panelach dyskusyjnych, dotyczących pracy samorządu.
- Kongres Młodego Samorządu, to doskonała okazja do
wymiany doświadczeń – mówił Marcin Sieczkowski, wójt
gminy Gietrzwałd – to także możliwość nawiązania kontaktów i współpracy oraz zainicjowania wspólnych projektów.

Na Kongres Młodego Samorządu przybyło sto
osób sprawujących funkcje wójtów, burmistrzów i prezydentów miast z całej Polski. Uczestnicy kongresu nie mieli
więcej niż po 35 lat. Wśród osób towarzyszących znalazł
się, zaledwie 21-letni, radny powiatu Chojnów Grzegorz
Gapski. Zebrani uczestniczyli w wykładach znanych trenerów, dziennikarzy i doświadczonych urzędników - wśród
nich byli m.in. Marek Czyż, dziennikarz telewizyjny, Jolanta Neustein, Romuald Szeremietiew, były minister obrony
narodowej, prof. Mariusz Jędrzejko oraz Krzysztof Brzozowski z Centrum Technologii Energetycznych w Świdnicy.
Patronat honorowy nad wydarzeniem objęło Ministerstwo Rozwoju. Głównymi patronami medialnymi kongresu było Polskie Radio i Telewizja Polska a partnerem
strategicznym - PKO Bank Polski.

II MEMORIAŁ
IM. S. SIERADZKIEGO
Data 10 kwietnia jest dla wielu Polaków szczególna.
Społeczność Jezioran wspomina wydarzenia z 2010
roku kiedy to doszło do tragicznego wypadku, w którym zginęli wszyscy pasażerowie lecący na obchody
70 rocznicy zbrodni katyńskiej.
W tym roku Stowarzyszenie Inicjatyw EdukacyjnoSportowych oraz Ośrodek Sportu i Rekreacji w Jezioranach
w ten pamiętny dzień, w hali sportowej zorganizowali II Memoriał im. Stanisława Sieradzkiego w tenisie stołowym. Memoriał miał na celu upamiętnienie wspaniałego nauczyciela,
wychowawcy, trenera, kolegi oraz popularyzatora sportu,
a w szczególności tenisa stołowego w naszej gminie.
Turniej rozpoczął się o godzinie 9:00, gdzie do rywalizacji przystąpili zawodnicy w kategorii: kobiet, junior oraz
+50. Rozgrywki II Memoriału odbywały się według systemu

6

JEZIORANY

rosyjskiego, a uczestnicy swoje pojedynki rozgrywali na dziewięciu stołach do tenisa.
O godzinie 11:00 odbyło się oficjalne rozpoczęcie
Memoriału. Na samym wstępnie Organizator - Krzysztof Kiljan przypomniał wszystkim zgromadzonym jak ważnym człowiekiem w życiu miasta Jeziorany był Stanisław Sieradzki,
a następnie ku uczczeniu pamięci ofiar tragedii Smoleńskiej
poprosił o minutę ciszy.
Oficjalnego otwarcia Memoriału dokonał burmistrz
Jezioran, który z zaproszonymi gośćmi nagrodził zwycięzców
zakończonych do tej pory kategorii a byli nimi:
W kategori kobiet: I miejsce - Rutkowska Anita, II - Czosnek
Oliwia, III - Iwańska Marta, IV - Samsel Wiktoria
W kategori junior: I miejsce - Stepnowski Kamil, II - Albin
Piotr, III - Rabij Grzegorz, IV - Baczewski Bartosz
W kategori +50: I miejsce - Czerwienko Jarosław, II - Ratuszniak Zbigniew, III - Bartycha Dariusz, IV - Gumiński Grzegorz.
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JESTEM
BOS-KA
Uczniowski Klub Sportowy Akademia Sztuk Walki Jonkowo, Urząd Gminy Jonkowo oraz Gminny
Ośrodek Pomocy Społecznej w Jonkowie zapraszają na pierwszą edycję Seminarium samoobrony
dla kobiet „Jestem BOS-ka” (skr. BOS: Bezpieczna, Odważna, Silna) organizowaną pod patronatem
Komendy Miejskiej Policji w Olsztynie.
Szkolenie prowadzone będzie w systemie weekendowym w Szkole Podstawowej im. T. Kościuszki w Jonkowie w dniach: 23-24 kwietnia oraz 7-8 maja 2016 r.
w godzinach: 14:00-16:00. Seminarium obejmować będzie
łącznie 8 godzin zajęć praktycznych z samoobrony.
Podczas seminarium sensei Marek Bębenek - trener Akademii Sztuk Walki Jonkowo, instruktor samoobrony
i posiadacz mistrzowskiego stopnia 2 dan w karate kyokushin, przekaże uczestniczkom podstawową wiedzę dotyczącą zasad samoobrony i zachowania się w sytuacjach

JONKOWO

niebezpiecznych. W trakcie zajęć każda z pań nabędzie
umiejętności, które w sytuacjach zagrażających bezpieczeństwu pozwolą na zachowanie „zimnej krwi” i zapanowanie nad paniką, dadzą poczucie pewności siebie i przede
wszystkim pozwolą na wyjście z opresji obronną ręką.
Ideą, która przyświeca organizacji tego przedsięwzięcia, jest przede wszystkim wzmocnienie poczucia
bezpieczeństwa wśród kobiet. Chcielibyśmy przekazać
paniom, że bezpieczeństwo w dużej mierze zależy od nas
samych, od tego jak zachowujemy się w sytuacjach niebezpiecznych i jak reagujemy w chwili zagrożenia. - podkreśla
sensei Marek Bębenek. Celem projektu jest profilaktyka
uświadamiająca kobietom różnorodne zagrożenia na jakie
mogą być narażone.
Bezpośredni atak na zdrowie lub życie kobiety,
akt przemocy w domu lub na ulicy odbija niezatarte piętno nie tylko na kondycji psychicznej, ale także na zdrowiu
i codziennym życiu. Mając na uwadze fizyczną słabość nad
potencjalnym przeciwnikiem, projekt ten ma uświadomić
uczestniczkom ich poczucie wartości, podnieść morale
i samoocenę, a przede wszystkim sprawić by uwierzyły,
że w obliczu ataku ze strony agresora nie są skazane
na porażkę.

KOLNO

KONKURS
PLASTYCZNY

POKAZ
HISTORYCZNY

I edycja Powiatowego Konkursu Plastycznego w Kolnie
Uczniowie Zespołu Szkół w Kolnie wzięli udział
w
I. Edycji Powiatowego Konkursu Plastycznego
„Prawa człowieka - Wszyscy rodzimy się wolni” organizowanego przez Powiatową Poradnię Psychologiczno
- Pedagogiczną w Olsztynie przy współpracy z bibliotekami powiatu olsztyńskiego.
Katarzyna Kardaś uczennica V klasy Szkoły
Podstawowej w Bęsi otrzymała wyróżnienie w kategorii
uczniowie klas IV-VI, a Aleksandra Ostrówka uczennica
II klasy Gimnazjum w Kolnie zajęła III miejsce w kategorii
uczniowie gimnazjów.
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8 kwietnia 2016 roku Zespół Szkół w Kolnie miał przyjemność gościć przedstawicieli Grupy Artystycznej
„Rekonstrukto”, którzy zaprezentowali pokaz historyczny
„Staropolski Sarmatyzm i Epoka Szlachecka”.
Była to żywa lekcja historii, prezentująca obyczaje i kulturę tamtej epoki. Artyści zaprezentowali uzbrojenie
walczącej szlachty oraz narzędzia tortur. Wielkim zainteresowaniem cieszyły się zapierające dech w piersiach pojedynki. Na zakończenie każdy uczestnik miał możliwość
osobistego zapoznania się z rekwizytami i strojami z epoki.
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OLSZTYNEK

GALA KONKURSU
MYŚL KORCZAKIEM
Gala konkursu zwieńczyła projekt Myśl Korczakiem, wybrany w otwartym konkursie na projekty edukacyjne, ogłoszonym przez Polskie Stowarzyszenie im. Janusza Korczaka.
Pomysłodawcą i organizatorem konkursu był Sławomir Prabucki, nauczyciel ze Szkoły w Ameryce k. Olsztynka.
W Gali uczestniczyli: Barbara Sochal Przewodnicząca Polskiego Stowarzyszenia im. Janusza Korczaka,
Artur Wrochna burmistrz Olsztynka, Roman Lewandowski
dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego dla
Dzieci w Ameryce, Katarzyna Waluk dyrektor Miejskiego Domu Kultury w Olsztynku, Beata Bukowska dyrektor
Szkoły Podstawowej w Olsztynku, Ewa Orłowska dyrektor
Zespołu Szkół w Olsztynku, uczestnicy Konkursu Filmowego oraz dzieci i młodzież olsztyneckich szkół. Goście

obejrzeli 13 nagrodzonych projektów (spośród 27, które
wpłynęły na konkurs), wybranych przez jury w składzie:
Magdalena Rudnicka, Andrzej Waluk i Jacek Ciesielski.
Młodzi ludzie przedstawili, w różnej konwencji filmowej,
idee głoszone przez dr Janusza Korczaka - były to animacje, filmiki aktorskie i dokumentalne, spoty propagujące
ducha Korczakowskich myśli.
Oto nagrodzone projekty:
I - Pokolenia - Dominika Mierzejewska, Zespół Szkół Plastycznych im L. Wyczółkowskiego w Bydgoszczy
II - Szukając inspiracji - Kamila Osinska, Zespół Szkół
Plastycznych im L. Wyczółkowskiego w Bydgoszczy
II egz ekfo - Księga - Koło filmowe MDK w Olsztynku
III - Życie jak w Ameryce - Natalia Kaczmarska z ekipą,
ZSPiG Ameryka k. Olsztynka
III egz ekfo - Pomóżmy dzieciom, by stały się tym, kim
być mogą - Monika Sałacka, Paulina Iwanowicz z ekipą,
Liceum Ogólnokształcące w Olsztynku

PURDA

PURDA
LAUREATEM
KONKURSU
Piotr Płoski, wójt gminy Purda, odebrał tytuł „Wzorowa Gmina” w kategorii Lider Ekologii przyznany przez
kapitułę konkursu, w ramach którego doceniono najlepsze
samorządy na Warmii i Mazurach.
Kapituła Konkursu przyznała nagrody samorządom
w XII kategoriach: Bezpieczeństwo, Edukacja, Ekologia,
Gospodarka, Infrastruktura Komunalna i Transport Publiczny, Kultura, Oświata, Przedsiębiorczość, Służba Zdrowia
i Opieka Społeczna, Sport, Turystyka i Wzorowy Samo-
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rządowiec. Gminie Purda przypadł certyfikat – Lider Ekologii. Wraz z tytułem idą także nagrody, bo gmina Purda
przez dwuletni okres ważności certyfikatu będzie prezentowana na stronach internetowych www.wzorowagmina.pl,
www.wzorowagmina.com.pl oraz www.zycie-regionow.pl.
Udostępniane na nich będą informacje o gminie, zdjęcia,
filmy oraz szeroki opis realizowanych zadań aktualizowany na bieżąco. Ponadto, gmina ma prawo do dystrybucji
krótkiego filmu promującego jej osiągnięcia, wyprodukowanego przez organizatora konkursu, a także nabyła prawo
do używania przez dwa lata logotypu „Wzorowej Gminy”.
Dodać należy, że wśród wyróżnionych znalazł się
także mieszkaniec gminy Purda Jarosław Parol, właściciel
Tradycyjnej Wędzarni Warmińskiej w Kabornie.
Patronat honorowy nad konkursem objęli: Gustaw
Marek Brzezin, marszałek województwa warmińsko-mazurskiego, Artur Chojecki, wojewoda warmińsko-mazurski
oraz Wacław Strażewicz, przewodniczący Konwentu Powiatów.
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STAWIGUDA

GMINNA RADA
POŻYTKU
PUBLICZNEGO
W środę 6 kwietnia odbyły się konsultacje w sprawie powołania Gminnej Rady Pożytku Publicznego.
Ekspertem w sprawie powołania GRPP, była
Przewodnicząca Rady Organizacji Pozarządowych Miasta
Olsztyn, trener, szkoleniowiec - Monika Falej. Zainteresowani przedstawiciele Organizacji Pozarządowych z gminy
Stawiguda wspólnie pracowali nad wypracowaniem trybu
powołania GRPP.
Jak informuje Urząd Gminy Stawiguda - wkrótce planowany będzie nabór na członków Gminnej Rady
Pożytku Publicznego.

SUKCES
SPORTOWY
NA IGRZYSKACH

SPOTKANIE
W BARTĄGU
Zdj. Dariusz Gołębiewski
- Gazeta Warmińska

W czwartek 14 kwietnia 2016r. o godzinie 18:00 odbyło
się spotkanie, na które przybyli przedstawiciele gminy
Stawiguda - wójt Irena Derdoń, radni, sołtysi, sympatycy
i mieszkańcy gminy oraz przedstawiciele mediów.
Rozmawiano o planach poszerzenia granic Olsztyna, czemu sprzeciwia się gmina Stawiguda. Poruszane
były też tematy problemów, które mają mieszkańcy sołectw
w swoich miejscowościach.
Na spotkanie przybył radny miasta Olsztyna,
Krzysztof Kacprzycki. Takie spotkanie dało władzom
i mieszkańcom motywację do dalszej pracy i pokazało
po raz kolejny, że razem można więcej.

ŚWIĄTKI

2 kwietnia 2016 r. w Olecku odbyły się Wojewódzkie Halowe
Igrzyska Samorządowe o Puchar Marszałka Województwa
Warmińsko-Mazurskiego.
Nie zabrakło na nich gminy Świątki. Zawodnicy
zmagali się w takich konkurencjach jak: trójbój dla kierownictwa kadry samorządowej oraz pracowników Urzędu
Gmin, wielobój rodzinny (drużyna: ojciec, matka i dziecko
do 13 lat), tenis stołowy, szachy, brydż sportowy, warcaby
64 – polowe, pływanie, drużynowy czwórbój rekreacyjny
seniorów – 60+, przeciąganie liny. Wójt Gminy Świątki
Sławomir Kowalczyk zajął III miejsce w trójboju wójtów
i burmistrzów. W ogólnej punktacji Gmina Świątki znalazła
się na miejscu II. Biorąc pod uwagę skład osobowy drużyny,
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jej udział w Igrzyskach musiał zakończyć się sukcesem.
Wojewódzki finał Igrzysk Samorządowych zorganizowało Zrzeszenie Ludowych Zespołów Sportowych.
Puchar marszałka województwa trafił do gminy Iława.
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XIII SESJA RADY POWIATU
Tematy związane z sytuacją na rynku pracy i opieką społeczną zdominowały XIII
Sesję Rady Powiatu w Olsztynie, która odbyła się 31 marca. Radni zdecydowali także o wsparciu gmin w organizacji strategicznych imprez sportowo-kulturalnych.

Radni uchwalili przekazanie 120 tys. zł gminom
powiatu olsztyńskiego na wydarzenia kulturalne i sportowe. – Powiat od lat wspiera gminy w zakresie organizacji imprez o dużym potencjale i ponadlokalnym zasięgu.
W tym roku proponujemy inny podział środków niż w latach ubiegłych. Zwróciliśmy się do wójtów i burmistrzów
o wytypowanie jednej dużej imprezy, strategicznej z punktu widzenia promocji gminy i powiatu. Każda gmina otrzyma taką samą kwotę, czyli po 10 tys. zł – mówiła starosta
olsztyński Małgorzata Chyziak. Wśród proponowanych
wydarzeń wójtowie i burmistrzowie wskazali zarówno
te odbywające się od wielu lat, jak i zupełnie nowe.
Jednym z punktów posiedzenia było sprawozdanie
dyrektor Urzędu Pracy Powiatu Olsztyńskiego o sytuacji
na rynku pracy. Z danych na koniec lutego 2016 r. wynika,
że w powiecie jest zarejestrowanych 7178 osób bezrobotnych. Połowa z nich to kobiety. Najwięcej osób bez pracy
posiada wykształcenie gimnazjalne i niższe (36,6%).
– Na oferty pracy mogą liczyć: blacharze samochodowi,
cieśle, stolarze i dekarze budowlani, elektromechanicy,
graficy komputerowi, hydraulicy, kierowcy samochodów
ciężarowych i dostawczych, kucharze, opiekunowie osób
starszych, ślusarze i tapicerzy. Rynek lokalny jest z kolei
nasycony specjalistami w dziedzinie: architektury krajobrazu, politologii, historii, filozofii, administracji, socjologii
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i badań społeczno-ekonomicznych – opowiadała Krystyna
Dudzińska.
Kolejne sprawozdanie dotyczyło pracy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie. Przy współpracy PCPR
z 43 jednostkami z powiatu, wśród których znalazły się
m.in. szkoły, GOPS-y, DPS-y, rodziny zastępcze, sąd rejonowy, sanepid, urzędy gmin, ośrodki zdrowia i stowarzyszenia na rzecz przedsiębiorczości, powstała Strategia
Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 20162025. Jej głównym celem jest poprawa funkcjonowania
mieszkańców powiatu w środowisku rodzinnym, społecznym i zawodowym poprzez kompleksowy i spójny
system wsparcia dzieci i młodzieży, integrację społeczną
osób marginalizowanych z powodu niepełnosprawności,
choroby lub wieku, stymulowanie aktywności zawodowej
i przedsiębiorczości mieszkańców, kreowanie warunków
sprzyjających zdrowiu i bezpieczeństwu.
Podczas sesji radni podjęli także uchwałę o określeniu zadań realizowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Powiatowi
Olsztyńskiemu zostały przyznane 3 mln 113 tys. zł, co stanowi 92% kwoty z roku ubiegłego. Najwięcej pieniędzy,
bo ponad 3 mln zł, będzie przeznaczonych na rehabilitację
społeczną.
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MAPA IMPREZ
Czy wiesz, że powiat olsztyński jest największym powiatem w województwie Warmińsko - Mazurskim i jednym z największych w Polsce? Zajmuje
2 837 km2, a zamieszkuje go ponad 122 tys. osób.
Powiat tworzy 12 gmin: Barczewo, Biskupiec, Dobre
Miasto, Dywity, Gietrzwałd, Jeziorany, Jonkowo, Kolno,
Olsztynek, Purda, Stawiguda, Świątki.

Samorząd prowadzi 2 szpitale, 6 domów pomocy
społecznej, 4 domy dla dzieci, 1 lądowisko, 6 placówek
oświatowych ogólnokształcących i szkołę muzyczną
z 4 filiami. Wspólnie z gminami organizuje też imprezy
kulturalne i sportowe.
Co warto zobaczyć w nadochodzącym sezonie,
w czym wziąć udział, gdzie pojechać? Koniecznie
przeczytaj!
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PRACOWITE
ŚWIĘTO LASU

Tegoroczne Obchody Święta Lasu samorządowcy
spędzili bardzo pracowicie. I to dosłownie!
Uroczystość została zorganizowana w leśnictwie
Dąbrówka przez Regionalną Dyrekcję Lasów Państwowych. Obchody rozpoczęły się od polowej mszy świętej.
Nie zabrakło też okolicznościowych przemówień. Najwięcej emocji wzbudziła jednak akcja wspólnego sadzenia
lasu. Starosta olsztyński Małgorzata Chyziak we współpracy z marszałkiem województwa Gustawem Brzezinem,
burmistrzem Barczewa Lechem Nitkowskim i wójtem Dy-

KOBIECE
IMPRESJE
Po raz siódmy Gminny Ośrodek Kultury w Dywitach
zorganizował „Kobiece Impresje”.
W tegorocznym Przeglądzie Sztuki Nieprofesjonalnej Kobiet wzięło udział blisko 50 pań z powiatu
olsztyńskiego i Olsztyna. 19 kwietnia odbył się wernisaż,
w którym wzięła udział starosta olsztyński Małgorzata
Chyziak. Na uroczystości pojawiły się również przewodnicząca Rady Powiatu Alicja Wąsik i wicestarosta Joanna
Michalska.
- Jestem pod ogromnym wrażeniem pań, które wzięły udział w konkursie. Prace, które oglądałam, są piękne, mają wspaniałą osobowość
i pasję, w której realizację wkładają całe serce. Zawsze
uważałam, że w powiecie olsztyńskim jest wiele utalentowanych osób, dziś po raz kolejny się to potwierdziło.

12

wit Jackiem Szydło zasadziła kilkanaście drzew.
- Wszyscy lubimy korzystać z dobrodziejstw przyrody, dlatego powinniśmy pamiętać o tych, którym zawdzięczamy
czysty i zdrowy las. Darzę dużym szacunkiem leśników,
bo ich praca jest trudna, wymaga rozległej wiedzy, a często
bywa niezauważona. Bardzo się cieszę, że w Obchodach
Święta Lasu tak licznie biorą udział dzieci. To ważne, żeby
od małego uczyć się pokory wobec przyrody – mówi starosta olsztyński Małgorzata Chyziak.
Najmłodszym uczestnikom uroczystości przypadło w udziale zasadzenie dębu na pamiątkę 1050-lecia
chrztu Polski. Jak przystało na prawdziwe święto lasu, nie
zabrakło dźwięku myśliwskich rogów i smaku tradycyjnego gulaszu.

Bardzo się cieszę, że mogłam uczestniczyć w otwarciu
wystawy. Warto wspierać takie imprezy i takich ludzi –
powiedziała Małgorzata Chyziak po wernisażu. Starosta
wpisała się też do księgi pamiątkowej GOK-u.
Jak opowiada dyrektor GOK-u, jurorzy mieli
prawdziwy orzech do zgryzienia. – Uczestniczki przeglądu rozwijają się i ich prace często spełniają kryteria prawdziwej sztuki. Granice pomiędzy twórczością amatorską
i profesjonalną są bardzo płynne. Osobiście bardzo się cieszę, że panie tak się z nami integrują. Podczas wernisażu
podkreślały wyjątkową atmosferę towarzyszącą co roku
„Kobiecym Impresjom” – mówi Aneta Fabisiak-Hill.
Wyniki konkursu:
I miejsce - Urszula Czernikiewicz za akryl na płótnie farbowanym pt. „Portret fantazyjny”.
II miejsce - Jolanta Jabłońska za akryl na płótnie „Głębia”.
III miejsce - Lilla Bartnikowska za batik „Roztocze”. Laureatka nagrody ostatnio tworzy głównie batik.
Wyróżnienie otrzymały: Lidia Kosiorek za akwarelę „Potęga natury”, Bogusława Dziuban za batik „Olsztyński teatr”, Joanna Golon za akryl na płótnie „Łódka” i Krystyna
Kurgan za batik „Anioł”.
Wystawę „Kobiecych Impresji” można oglądać
w Gminnym Ośrodku Kultury w Dywitach do 19 maja.
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OKSFORDZKI SUKCES
UCZNIÓW

Pod hasłem „Warto rozmawiać” 14 kwietnia w Giżycku odbył się finał Debaty Oksfordzkiej. Dla uczniów
Zespołu Szkół w Biskupcu dyskusja zakończyła się
sukcesem. Miejscem ostatecznych rozgrywek była
nie szkoła, jak dotychczas, lecz zaadaptowany na hotel zamek krzyżacki.
W
turnieju
wzięli
udział
uczniowie
z Zespołu Szkół w Biskupcu oraz Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 im. Elizy Orzeszkowej w Bartoszycach. Finaliści toczyli spory w ramach jednego
z paneli dyskusyjnych Międzynarodowej Konferencji

LAUR
ZA FILMOWEGO
BAKCYLA
Magdalena Rudnicka, polonistka z Zespołu Szkół
w Olsztynku, z rąk Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego Gustawa Marka Brzezina odebrała
„Laur Najlepszym z Najlepszych”.
Ideą Gali jest honorowanie przez samorząd województwa mieszkańców, firmy i organizacje, które przyczyniają się do promocji regionu i wyróżniają na forum krajowym lub międzynarodowym.
Magdalena Rudnicka prowadzi w Olsztynku, jako
jedyną w województwie, Pracownię Filmoteki Szkolnej,
w której nie tylko edukuje młodych ludzi na temat świata
filmu, ale stwarza jej możliwość artystycznego wyrazu samych siebie poprzez udział w wielu projektach filmowych.
Jest organizatorem Młodzieżowego Konkursu Filmowego
„Moja przestrzeń”. Podczas ostatniego Festiwalu Polskich
Filmów Fabularnych w Gdyni odebrała Nagrodę Polskiego
Instytutu Sztuki Filmowej.
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ds. Bezpieczeństwa, w której brali udział naukowcy
z Polski i zagranicy. Wylosowany temat debaty brzmiał:
Czy dom spokojnej starości może zastąpić dom rodzinny?
Po zaciekłej walce lepszą drużyną okazała się drużyna
z Biskupca w składzie: Karolina Janczara, Aleksandra
Włodkowska, Michał Król i Mateusz Nosek. Warto jednak
podkreślić, że walka była wyrównana – zwycięzcy wygrali
debatę stosunkiem 16 do 14 punktów.
Podczas turnieju wybrano również najlepszego
mówcę zawodów. Jak się okazało, tu również prym wiodła
przedstawicielka szkoły w Biskupcu – Karolina Janczara.
Serdecznie gratulujemy i czekamy na dalsze sukcesy!
Organizatorem Debaty Oxfordzkiej był Wydział
Nauk Społecznych Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa w Poznaniu oraz Zespół Szkół w Biskupcu.
Debata oksfordzka, zwana też uniwersytecką, jest rodzajem dyskusji nad wybrana tezą. Wszystkie strony debaty
dysponują określonym czasem na przedstawienie swojej
argumentacji. Sędziowie oceniają debatę pod kątem umiejętności retorycznych i odpowiedniej argumentacji drużyn.

POWIATOWY
KONKURS
PLASTYCZNY
Starosta olsztyński zaprasza do udziału w Powiatowym
Konkursie Plastycznym pod nazwą „Logo Powiatu Olsztyńskiego i jego gmin”.
Aby wziąć udział w konkursie, należy zgłosić jedną pracę plastyczną przedstawiającą istniejące logo
Powiatu Olsztyńskiego. Na twórcę najlepszej pracy czeka nagroda rzeczowa o wartości 2 tys. zł, którą zwycięzca otrzyma
po wykonaniu dodatkowo dwunastu logotypów lub herbów
gmin wchodzących w skład Powiatu Olsztyńskiego.
Komplet trzynastu prac wykonanych przez zwycięzcę utworzy galerię, która na stałe zawiśnie w budynku starostwa – sali sesyjnej Powiatu Olsztyńskiego.
Konkurs ma charakter otwarty – skierowany jest do
wszystkich, bez ograniczeń wiekowych. Projekty mogą zgłaszać zarówno osoby indywidualne, jak i grupy. Prace należy
składać osobiście lub pocztą na adres: Starostwo Powiatowe
w Olsztynie, plac Bema 5, 10-516 Olsztyn do dnia 10 czerwca
2016r. Szczegóły na www.powiat.olsztynski.pl
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KAŻDY MOŻE
BYĆ ANIOŁEM
29 przedsięwzięć, ponad 2 tys. uczestników, 42 wizyty mammobusów w 13 miejscach,
ponad 7 tys. wykonanych badań, 261 rejestracji w bazie dawców i… 3 anioły. To bilans
wspólnej akcji prozdrowotnej, realizowanej przez samorządy i placówki zdrowia w 2015 r.

21 kwietnia starosta olsztyński zorganizowała spotkanie podsumowujące dotychczasowe działania
na terenie powiatu. Wzięli w nim udział m.in. dyrektor wojewódzkiego oddziału NFZ Andrzej Zakrzewski, dyrektor
Polikliniki MSW z W-MCO Marian Stempniak, zastępca
dyrektora MSZ w Olsztynie Jacek Zachariasz, burmistrz
Olsztynka Artur Wrochna i wójt gminy Gietrzwałd Marcin
Sieczkowski.
- Dla samorządu Powiatu Olsztyńskiego zdrowie mieszkańców jest sprawą priorytetową. Dlatego od kwietnia
do grudnia ubiegłego roku pod hasłem „Zdrowy Powiat
Olsztyński” zostało przeprowadzonych wiele działań.
Wśród nich m. in. konferencje poświęcone substancjom
psychoaktywnym, badania mammograficzne, cytologiczne, a także pozyskiwanie potencjalnych dawców szpiku.
Powiat wsparł też finansowo realizowane przez szkoły programy o tematyce promującej zdrowie. To, co najbardziej
cieszy, to coraz większe zainteresowanie społeczeństwa
sprawami zdrowia. Jestem przekonana, że akcje podnoszące świadomość na temat zapobiegania chorobom mają
głęboki sens, bo profilaktyka to szansa na zdrowe życie –
powiedziała starosta otwierając konferencję.
Małgorzata Chyziak podziękowała za wspólne
działania samorządom gmin i przedstawicielom służby
zdrowia. Wyraziła też nadzieję na dalszą współpracę.
W trakcie konferencji nie zabrakło podsumowań
i statystyk. Te ostatnie nie są najlepsze. – Na Warmii i
Mazurach w ciągu najbliższych 3 lat jeszcze 259 tys. kobiet powinno się przebadać pod kątem raka szyjki macicy,
a 110 tys. pod kątem raka sutka – relacjonowała Aleksandra Kuczko z NFZ. – W latach 2013-15 w powiecie olsztyńskim odnotowaliśmy 220 nowych zachorowań na raka
piersi i 39 na raka szyjki macicy. Średni koszt leczenia osoby z nowotworem w ciągu roku to 10-20 tys. zł. W latach
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2013-15 NFZ przekazał na ten cel 3,7 mln zł. Te środki
mogłyby być wydatkowane inaczej, gdyby panie poddały
się badaniom profilaktycznym. Nie mamy wpływu na zachorowalność, ale możemy go mieć na to, by diagnoza nie
była równoznaczna z wyrokiem. Po to jest profilaktyka.
W 2015 r. na ostrą białaczkę szpikową w powiecie
zachorowało 21 osób. Ratunkiem dla nich może być odnalezienie „bliźniaka genetycznego”. Problem w tym, że tylko
25% chorych znajduje dawcę w rodzinie. Największe szanse
na wyzdrowienia daje jednak dawca niespokrewniony.
Stąd apele organizatorów akcji „Zdrowy Powiat Olsztyński” o rejestrację w bazie dawców komórek macierzystych
i szpiku.
Największe działania zostały przeprowadzone
w Olsztynku. W nagłośnienie przedsięwzięcia włączyli się
księża, spółdzielnie mieszkaniowe, 6 placówek edukacyjnych, 20 wolontariuszy.
Dyrektor Gminnego Centum Zdrowia Dorota
Gruszczyńska, jak i obecny na konferencji burmistrz Olsztynka Artur Wrochna otrzymali z rąk starosty upominki
i listy z podziękowaniem za wzorowo przeprowadzone działania. – Nie zrobiliśmy nic wielkiego, tylko to,
co do nas należy. Takie akcje przyczyniają się do poprawy
zdrowia mieszkańców, a naszą rolą jest je nagłaśniać – powiedział burmistrz.
Podczas konferencji w olsztyńskim starostwie nie
zabrakło też chwili wzruszenia. Okazało się, że spośród 82
osób, które zarejestrowały się w bazie potencjalnych dawców szpiku, 2 miały możliwość rzeczywistego uratowania
ludzkiego życia. Jednym z dawców była właśnie dyrektor
olsztyneckiej przychodni, którą jeden z organizatorów nazwał „aniołem”. – Zostając dawcą, nie tylko się daje, ale
też bardzo wiele dostaje – mówiła Dorota Gruszczyńska.
– Takim aniołem może zostać każdy…
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GIMNAZJALISTO, WYBIERZ SZKOŁĘ Z POWIATU!
Nowocześnie wyposażona baza dydaktyczna, wykwalifikowani nauczyciele, oferta kształcenia stale wzbogacana o nowe kierunki, wysoki odsetek zdawania egzaminów maturalnych. Do tego możliwość odbywania
praktyk zawodowych w dobrych hotelach i restauracjach,
czy nawet na morskich promach. Nie bez znaczenia jest

szeroka gama możliwości rozwijania pasji i zainteresowań poza godzinami lekcji, a wśród nich koło filmowe,
fotograficzne, klub jeździecki i wiele innych. Do tego dbałość o bezpieczeństwo uczniów i przyjazna atmosfera...
To cechy szkół prowadzonych przez Powiat Olsztyński.

ZESPÓŁ SZKÓŁ ROLNICZYCH

- Liceum Ogólnokształcące
(klasa ogólnokształcąca i klasa mundurowa)
- Zasadnicza Szkoła Zawodowa (3 letnia szkoła przygotowuje
pracowników w zawodach: piekarz, sprzedawca, cukiernik,
mechanik pojazdów samochodowych, fryzjer, monter instalacji
sanitarnych, murarz, ślusarz i wielu innych)
- Technikum (technik hotelarstwa, technik ekonomista, technik
logistyk, technik informatyk)
- Bursa szkolna w Smolajnach

w Smolajnach (gm. Dobre Miasto)
- Technikum Rolnicze
(technik rolnik, technik weterynarii, technik agrobiznesu,
technik architektury krajobrazu
- Zasadnicza Szkoła Zawodowa
(rolnik, ogrodnik)
- Kursy kwalifikacyjne
- Bursa szkolna
adres: ZESPÓŁ SZKÓŁ ROLNICZYCH
im. Biskupa Ignacego Błażeja Krasickiego w Smolajnach
11-040 Dobre Miasto ul. Fabryczna 6a
tel. 89 616 13 19
www.smolajny.pl

ZESPÓŁ SZKÓŁ W BISKUPCU
- Liceum Ogólnokształcące (klasa ogólokształcąca i mundurowa)
- Zasadnicza Szkoła Zawodowa (sprzedawca, śluszarz, mechanik
pojazdów samochodowych, grupa wielozawodowa)
- Technikum (technik informatyk, technik urządzeń
i systemów energetyki odnawialnej, technik ekonomista)
- II Liceum dla Dorosłych
(dla absolwentów ZSZ, gimnazjum lub 8-letniej
szkoły podstawowej)
Zapisy: 5 maja – 17 czerwca
adres: ZESPÓŁ SZKÓŁ W BISKUPCU
ul. B. Chrobrego 13
11 - 300 Biskupiec
tel. 89 715 21 89
www.zslo.net.pl
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adres: ZESPÓŁ SZKÓŁ W DOBRYM MIEŚCIE
ul. Fabryczna 6
tel. 89 616 12 54
www.zsdm.edu.pl

ZESPÓŁ SZKÓŁ W OLSZTYNKU
- Technikum Hotelarsko - Gastronomiczne
(Technik hotelarstwa, Technik żywienia
i usług gastronomicznych, Technik technologii żywności)
- I Liceum Ogólnokształcące
ul. Klikowicza 4, 11-015 Olsztynek
(Klasa mundurowa, Klasa ogólnokształcąca)
- Zasadnicza Szkoła Zawodowa
ul. Zamkowa 6, 11-015 Olsztynek
(Kucharz, wielozawodowa)
- Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych
- Kursy kwalifikacyjne
ul. Zamkowa 6, 11-015 Olsztynek
Planowanie i realizacja usług w recepcji. - kwalifikacja
wyodrębniona w zawodzie technik hotelarstwa.
- Sporządzanie potraw i napojów - kwalifikacja wyodrębniona
w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych, kwalifikacja w zawodzie kucharz.) www.zamek.edu.pl
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PODRĘCZNY INFORMATOR STAROSTWA
11-040 Dobre Miasto
ul. Olsztyńska 19
tel. (89) 615-19-35

Starostwo Powiatowe w Olsztynie
Plac Bema 5, 10-516, Olsztyn
tel: 089 527 21 30, 521 05 19
fax: 089 527 24 14

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

Specjalny Ośrodek Szkolno
– Wychowawczy w Żardenikach
11-320 Jeziorany, Żardeniki 34
tel. (89) 718 10 23
Dom Pomocy Społecznej
fax (89) 718 20 12
w Barczewie
e-mail: soswzardeniki@poczta.onet.pl 11-010 Barczewo
www.soswzardeniki34.republika.pl
ul. Kraszewskiego 17
UWAGA !
tel/fax (89) 514 84 21
Godziny przyjmowania interesantów
Zespół Szkół w Biskupcu
tel/fax (89) 514 85 74
Wydziału Komunikacji są zróżnicowane
11-300 Biskupiec
e-mail: sekretariat@dpsbarczewo.pl
Wydział Komunikacji i Transportu
ul. Chrobrego 13
dpsbarczewo.pl
Starostwo Powiatowe w Olsztynie
tel. (89) 715 21 89
godziny przyjęć interesantów:
e-mail: zsbiskupiec@interia.pl
Dom Pomocy Społecznej
poniedziałek: 07.30 - 16.00
www.zslo.net.pl
w Dobrym Mieście
wtorek - piątek: 07.30 - 14.30
11-040 Dobre Miasto
Zespół Szkół
ul. Łużycka 73
Stanowiska zamiejscowe
im. K.C. Mrongowiusza
tel. (89) 616-14-85
w Biskupcu i Dobrym Mieście:
w Olsztynku
fax (89) 616-14-14
poniedziałek 9:00 - 16:00
11-015 Olsztynek
wtorek - czwartek 8.00 - 14.30
ul. Zamkowa 6
Dom Pomocy Społecznej
piątek: 8:00 - 14:00
tel. (89) 519-26-27
w Jezioranach
e-mail: zs.olsztynek@zamek.edu.pl
11-320 Jeziorany
Powiatowa Służba Drogowa
www.zamek.edu.pl
ul. Kajki 49
10-429 Olsztyn
tel./fax (089) 718-16-64
ul. Cementowa 3
Zespół Szkół w Dobrym Mieście e-mail. dpsjeziorany@o2.pl
tel. (089) 535 66 30
11-040 Dobre Miasto
www.dpsjeziorany.pl
fax (089) 535 66 40
ul. Fabryczna 6
e-mail: psd@powiat-olsztynski.pl
tel: (89) 61-61-254
Dom Pomocy Społecznej „Zacisze”
www.psd.olsztyn.pl
e-mail: zszdm@zszdm.edu.pl
w Olsztynku
www.zszdm.edu.pl
11-015 Olsztynek
11-015 Olsztynek
ul. Park 5
ul. Sielska 2A
Zespół Szkół Rolniczych
tel. (89) 519-50-20
kom. 605 442 305
im. I.B. Krasickiego w Smolajnach fax (89) 519-10-70
11-040 Dobre Miasto
e-mail: dpsol@poczta.onet.pl
11-010 Barczewo
Smolajny 43
dps.zacisze.prv.pl
ul. Kościuszki 80
tel. (089) 616-13-19
tel. (89 )514-86-56
e-mail: zsr43@wp.pl
Dom Dla Dzieci „Nad Jeziorem”
kom. 601-052-643
www.smolajny.pl
w Olsztynku
11-015 Olsztynek
11-040 Dobre Miasto
Zespół Szkół Podstawowo-Gim- ul. Sienkiewicza 26
ul. Fabryczna 34
nazjalnych dla Dzieci Przewlekle tel./fax (89) 519 26 13
tel. (89) 616-12-59
Chorych przy Wojewódzkim Szpikom. 601-200-579
talu Rehabilitacyjnym w Ameryce
Dom Dla Dzieci „Nad Jeziorem” nr 2
11-015 Olsztynek
w Olsztynku
Powiatowa Poradnia
Ameryka 21
11-015 Olsztynek
Psychologiczno -Pedagogiczna
tel: (89) 519 48 29
ul. Sienkiewicza 26/2
10-516 Olsztyn
e-mail: sekretariat@zspg-ameryka.pl tel./fax (89) 519 26 13
Plac Bema 5
www.zspg-ameryka.pl
tel. (89) 527 03 46
Dom Dla Dzieci „Keja”
e-mail: pppp.olsztyn@poczta.fm
Powiatowa Szkoła Muzyczna
w Biskupcu
I stopnia w Dywitach
11-300 Biskupiec
11-300 Biskupiec
11-001 Dywity
Aleja Broni 1C
ul. Armii Krajowej 1B
ul. Spółdzielcza 4
tel. /fax (89) 715 22 29
tel. (89) 571-21-67
tel. (89) 523-72-11
e-mail: sekretariat@psmdywity.org
Dom Dla Dzieci
11-015 Olsztynek
psmdywity.org
im. Michała Lengowskiego
ul. Klikowicza 4
w Gryźlinach
tel. (89) 519-23-08
Dom Pomocy Społecznej
11-034 Stawiguda
w Grazymach
Gryźliny 64
11-010 Barczewo
11-036 Gietrzwałd
tel. (89) 519 18 24
ul. Północna 14
Grazymy 1
fax (89) 519 34 67
tel. (89) 514-85-25
tel. (89) 513-14-61
kom. 695-131-461
www.dpsgrazymy.pl
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

Barczewo

Biskupiec

Dobre Miasto

Dywity

Gietrzwałd

Powiatowe Centrum Pomocy
Rodzinie w Olsztynie
10-175 Olsztyn
ul. Bałtycka 65
tel. (089) 544-38-00
fax (089) 544-38-11
e-mail: 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 uzależnionych, współuzależnionych
i ofiar przemocy
tel. (089) 523-28-00
tel. (089) 523-28-04
fax (089) 523-28-02
Urząd Pracy
Powiatu Olsztyńskiego
10-450 Olsztyn
Al. Piłsudskiego 64B
tel. (89) 537 28 00
fax (89) 537 28 01
e-mail: 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
e-mail: biskupiec@olsztyn.uppo.gov.pl
11-040 Dobre Miasto
Plac 1 Sierpnia 1
tel. (89) 537 31 00
fax (89) 537 31 01
e-mail: 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
e-mail: 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
e-mail: szpital_dobre_miasto@op.pl
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Purda
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Świątki

Starostwo Powiatowe w Olsztynie
pl. Bema 5, 10-516 Olsztyn
e-mail: ipr@powiat-olsztynski.pl
nakład 400 egz.

gmina, w której warto żyć

Pismo w wersji elektronicznej dostępne na stronie
www.powiat-olsztynski.pl

