
„Plon niesiemy, plon...”
 Tak zaczyna się pieśń, którą ponad 200 lat temu żeńcy śpiewali 
podczas Święta Plonów. Piękna tradycja podziękowania za dobre zbiory i pod-
kreślenia wagi ciężkiej pracy rolników przetrwała do dziś. Co roku podziwiam 
niebywały kunszt, z jakim mieszkańcy powiatu olsztyńskiego wykonują dożyn-
kowe wieńce. W dwunastu naszych gminach odbędą się uroczystości. Wszyst-
kie polecam Państwa uwadze, a najserdeczniej - Powiatowo-Gminne Dożynki 
w Barczewie, które odbędą się 5 września. To okazja do zwykłego, ludzkiego 
„pobycia” ze sobą, jednocześnie kultywując starą, piękną polską tradycję. 
Do zobaczenia!

Starosta Olsztyński
Małgorzata Chyziak
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W DYWITACH

ŚWIĘTO PIWOWARÓW
25 lipca w Biskupcu odbyła się czwarta edycja Warmińskiego Festiwalu 
Dziedzictwa Browarniczego. Nie zabrakło pokazów warzenia piwa, degustacji 
tradycyjnych przekąsek i ziołowych inspiracji.
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PROGRAM :

godz. 13.00 - 14.00 uroczysta msza święta w kościele pw. św. Anny i św. Szcze-
pana (ul. Nowowiejskiego 4)

godz. 14.00 - 17.00 część ofi cjalna (amfi teatr miejski przy ul. Niepodległości)
wręczenie nagród dla najlepszych rolników i producentów rolnych z powiatu 
olsztyńskiego i gminy Barczewo rozstrzygnięcie konkursu  „Poprawa estetyki 
miasta i obszarów wiejskich na terenie gminy Barczewo” wręczenie podzięko-
wań za przygotowanie stoisk promujących sołectwa gminy Barczewo nagrodze-
nie najpiękniejszych wieńców dożynkowych w konkursie powiatowym i gmin-
nym

godz. 17.00 - 24.00 koncerty zespołów (Węgojska Strużka, Cover Day, Faster)

DOŻYNKI POWIATOWO-GMINNE W BARCZEWIE

SZTANDAROWE IMPREZY NA KONIEC LATA

 Piękna Warmia zachwyca 
turystów urokami letniego krajobrazu, 
a my już dziś zapraszamy do pozosta-
nia w gminie Dywity na dłużej. W ka-
lendarzu imprez koniec lata wieńczą 
dwa wydarzenia kulturalne, cieszące 
się dużą popularnością wśród miesz-
kańców i turystów. I tak 29 sierpnia od 
godziny 13:00 w miejscowości Gady 
w Ośrodku Rzemiosł Zapomnianych, 
mieszkańcy wsi, zdobywcy ubiegło-
rocznego trofeum „Garnca Kłobuka”, 
przyjmą w swoich gościnnych progach 
reprezentacje sołeckie w potyczkach 
 IX konkursu na najlepszy 
produkt żywnościowy Gminy Dywity. 

Zaproszenie na imprezę przyjął Kaba-
ret Piosenki „Kaczki z Nowej Pacz-
ki”, który uświetni potyczki kulinarne. 
W sołectwach już trwają gorące przy-
gotowania do artystycznych i kulinar-
nych prezentacji. Sołectwa mogą zgła-
szać swój udział w konkursie do 14 
sierpnia do Gminnego Ośrodka Kultu-
ry w Dywitach.
 Kolejną imprezą, na którą 
zapraszamy, jest tradycyjny, już XV, 

„Kiermas Warmiński” w Brąswałdzie. 
W tym roku odpust parafi alny do Mat-
ki Bożej Siewnej przypada na 6 wrze-
śnia. Kiermas jest również Gminnym 
Świętem Plonu, podczas którego pod-
sumowujemy trud i pracę rolników. 
Niezwykłą atrakcją są towarzyszące 
imprezie konkursy: na wieniec obrzę-
dowy i zaprzęg konny. 
 Jak zwykle organizatorzy 
przygotowali bogaty program arty-

styczny. Usłyszymy i zobaczymy 
w paradzie Młodzieżową Orkiestrę 
Dętą z Lidzbarka, zatańczy i zaśpie-
wa zespół „Spręcowia”, zabawiać nas 
będzie kapela ludowa „Bum Cyki”, 
gościem imprezy będzie Cygański Ze-
spół „HITANO”. Dodatkowe atrakcje 
dzieciakom i dorosłym zapewni fi rma 
eventowa M2. Nie zabraknie rów-
nież tradycyjnego rękodzieła i lokal-
nych przysmaków. Imprezę rozpocz-
nie Msza św. w kościele parafi alnym 
o godzinie 12:00. Po niej uroczystości 
przeniosą się na boisko wiejskie.

Zgłoszenia do kiermasowych konkur-
sów należy nadsyłać do 25 sierpnia 
 do GOK-u Dywity. 

Fot: Dywity

Fot: Dywity

Fot: Dywity Fot: Dywity

Mieszkańcy, turyści i sołectwa Gminy 
Dywity już mogą przygotowywać się do 
dwóch sztandarowych imprez.Mowa tu 
o „Garncu Kłobuka”, czyli konkursie 
kulinarnym na najlepszy produkt żyw-
nościowy gminy, który odbędzie się 29 
sierpnia w Gadach oraz o XV „Kierma-
sie Warmińskim”, czyli Gminnym Świę-
cie Plonu zaplanowanym na 6 września. 
Zgłoszenia sołectw do pierwszego przyj-
mowane są do 14 sierpnia, a do dożynek 
do 25 sierpnia. 

Dodatkowo:

• „Narodowe Czytanie Lalki”
• Punkt Promocji Zdrowia: szkolenie z 

udzielania pierwszej pomocy, pokaz 
sprzętu ratowniczego, programy pro-
fi laktyczne, bezpłatne badania (spiro-
metryczne, ciśnienia krwi, glukozy)

• konkurs na najładniejszy wieniec pu-
bliczności

• pokazy w wykonaniu sportowców
• stoiska sołeckie i inne
• gry i zabawy plebejskie dla dzieci
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BARCZEWO

BISKUPIEC

a zarazem przerażającym nie tylko z nazwy 
konkurencjom,  takim jak podniebne rowe-
ry czy anakonda, czoła stawiły 4 drużyny. 
Niepokonani okazali się „Prezesi Pomaro-
lu”. Jakby atrakcji było mało, na oczach bi-
skupieckiej publiczności Marcin Bugajew-
ski ustanowił nowy rekord Polski (125 cm) 
w skoku wzwyż na rowerze! Ten dzień ob-
fi tował także w darmowe atrakcje dla dzieci 
- malowanie twarzy, tatuaże i dmuchawce. 
 Odbyły się także regaty żeglar-
skie na jez. Dadaj i turniej tenisa  Na ko-
niec dnia przy utworach wykonywanych 
przez Holiday, Avanti i Imperium, mieszkań-
cy Biskupca i ich goście bawili się do póź-
nych godzin wieczornych.

 Nie lada okazję do promocji 
miasta stanowił Fotospacer, do którego 
Barczewo zostało wytypowane w kon-
kursie Panasonic Lumix: Fotografi czne 
Perły Polski. W niedzielne popołudnie 
około 40 osób z całej Polski fotogra-
fowało niemalże każdy zakątek miasta. 
Na ich trasie znalazł się stary cmentarz, 
zabytkowe kościoły, synagoga, ratusz 
w wieżą widokową oraz kamienice 
z wąskimi, klimatycznymi uliczka-
mi. Koncert w Salonie Muzycznym 
im. F. Nowowiejskiego stał się dosko-
nała okazją do wykonywania zdjęć por-
tretowych.
 Poza granicami miasta atrak-
cji też nie brakuje. W lasach gminy 
Barczewo, pod patronatem Burmistrza 
Lecha Nitkowskiego odbył się Rajd 
„Warmińskie Szutry” z odcinkiem 

specjalnym w okolicach Wipsowa. 
W imprezie wzięło udział 27 załóg.
 W sobotni wieczór 18 lip-
ca odbył się koncert inauguracyjny 
VIII edycji Letnich Koncertów Muzyki 
Wokalnej i Kameralnej Varmia Gaudet 
et Cantat Ramsowo 2015. Przed pu-
blicznością licznie zgromadzoną w ko-
ściele pw. św. Andrzeja Apostoła i św. 
Rocha, w koncercie zatytułowanym 
„Muzyka łączy narody”, wystąpiła 
Orkiestra Kameralna Filharmonii Kali-
ningradzkiej pod dyrekcją Aleksandra 
Andrejewa.
 Położoną nad licznymi jezio-
rami gościnną gminę Barczewo wraz 
z ponad 650-letnim miastem warto po-
znać. To doskonałe miejsce nie tylko 
do odpoczynku, ale również do intere-
sującego spędzenia wolnego czasu.

 Święto miasta rozpoczęło się 
od przemarszu barwnego korowodu prowa-
dzonego przez władze Biskupca. Zespoły 
z Kostaryki, Szwajcarii, Serbii, Białorusi 
i Brazylii sprawiły, że ulice miasta na chwi-
lę ogarnęło szaleństwo kształtów i kolorów. 
 Kolejny dzień przyniósł walkę 
o puchar Burmistrza Biskupca. Na dwóch 
boiskach Orlikach rozegrał się turniej piłki 
nożnej, a na stadionie miłośnicy dwóch kó-
łek brali udział w wyścigu australijskim. 

 To był także dzień poświęcony 
historii browarnictwa w Biskupcu i całym 
naszym regionie. Największym zaintereso-
waniem cieszyły się pokazy warzenia piwa 
„na żywo” przez piwowarów domowych i 
rozmowy o magii kryjącej się w eliksirach 
miłosnych Babki Zielarki. Na scenie zapre-
zentowali się: Trebuh Sumada, The Dmoks, 
Shevskee, Same Gwiazdy Cover Band, 
Expresion Flamenco, Rockerfeler. Jako 
gwiazda wieczoru wystąpił Szymon Wydra 
z zespołem Carpe Diem. 
 Trzeci i ostatni dzień przyniósł 
wiele emocji dzięki rodzinno-towarzyskie-
mu turniejowi „Wymiatacze”. Niezwykłym, 

PRZEZ BARCZEWO W RAJDOWYM TEMPIE

DNI BISKUPCA

 Pierwszą grupą, która mogła 
nie tylko przyjrzeć się bliżej barczew-
skim zabytkom oraz posłuchać o ich 
historii, ale także, dzięki przeprowa-
dzonej rewitalizacji ratusza oraz stwo-
rzeniu wieży widokowej popatrzeć 
na miasto z góry, byli dyrektorzy 
Szkolnych Schronisk Młodzieżowych 
z różnych regionów Polski. Dodatkową 

niespodzianką był koncert w wykona-
niu uczniów barczewskiej fi lii Powia-
towej Szkoły Muzycznej w Dywitach, 
który zorganizowano w Skarbcu Kultu-
ry Europejskiej.

fot. Biskupiec

fot. Biskupiec

fot. Biskupiec

fot. Barczewo fot. Barczewo

fot. Barczewo

fot. Barczewo

Od kilku lat Barczewo zmienia swoje oblicze 
– czy to poprzez rewitalizację obiektów, czy 
też tworzenie publicznych obszarów zieleni. 
Dzięki temu rośnie liczba turystów indywidu-
alnych oraz zorganizowanych, zainteresowa-
nych zwiedzeniem miasta.

Różnorodna muzyka, gwar wydarzeń spor-
towych i wyśmienita zabawa – tak najkrócej 
można podsumować odbywające się w dniach 
24 - 26 lipca Dni Biskupca.
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DOBRE MIASTO

DYWITY

 Z myślą o miłośnikach książki 
i spędzania czasu na świeżym powietrzu, 
tutejsze Centrum Kulturalno-Bibliotecz-

ne, w ramach akcji „Najlepsza biblioteka 
pod słońcem”, przygotowało letnią atrakcję 
– czytelnię pod chmurką. Do końca sierpnia, 
na odwiedzjących to urocze miejsce czekają 
ławeczki z poduszkami i dobra lektura. 
 Zapraszamy od wtorku do piątku 
w godzinach 10:00 - 18:00 oraz w weekendy 
od 14:00 do 18:00.  Głównym celem wprowa-

dzenia Budżetu Obywatelskiego było 
zwiększenie udziału mieszkańców 
w decydowaniu o tym, co w gminie jest naj-
ważniejsze oraz poznanie tych potrzeb do-
bromieszczan, które do tej pory być może 
nie zostały dostrzeżone. 
 Do głosowania uprawnieni 
są pełnoletni mieszkańcy gminy Dobre Mia-
sto. Ze wszystkich projektów zostanie wy-

brany ten, który uzyska największą liczbę 
prawidłowo oddanych głosów. Głosowanie 
potrwa do 28 sierpnia 2015 roku. 
 Lista projektów oraz wszelkie 
informacje na temat Budżetu Obywatelskie-
go dostępne są pod adresem www.bip.war-
mia.mazury.pl/dobre_miasto_gmina_miej-
sko_wiejska
- Mimo, iż jest to I edycja Budżetu Oby-
watelskiego liczymy na zainteresowanie 
udziałem w całym procesie konsultacji oraz 
wyłonienie liderów spośród naszych miesz-
kańców. Chcielibyśmy także, aby wygrał 
projekt najbardziej oczekiwany, a przede 
wszystkim potrzebny mieszkańcom naszej 
gminy – mówi Magdalena Iwanek, sekretarz 
gminy Dobre Miasto.

 Organizatorem było Cen-
trum Kulturalno-Biblioteczne w Dobrym 
Mieście, przy współudziale Zygmunta 
Suchenka - Prezesa Stowarzyszenia Spo-
łeczno-Kulturalnego „Pojezierze”, Oddział 
w Dobrym Mieście. 
 Uczestnikom pleneru organiza-
torzy zapewnili zakwaterowanie i wyżywie-

nie, materiały malarskie oraz ciepłą, rodzin-
ną atmosferę.

Fot: Dobre Miasto

 Budowa dwóch odcinków ulic 
na osiedlu Wadąg zakończyła się miesiąc 
przed terminem, który był wyznaczony 
na koniec sierpnia. Inwestycja obejmo-
wała budowę ul. Asnyka na odcinku 227 
metrów, od ul. Brzechwy do ul. Osieckiej, 
a także dokończenie samej ul. Osieckiej 
– 130 metrów. Obecnie trwają czynności 
odbiorowe. 
 - Ulice są porządnie wyko-
nane, zresztą fi rma, która wykonywa-

ła inwestycję była otwarta na sugestie 
mieszkańców dotyczące m.in. wysokości 
zjazdów – mówi pan Piotr, jeden z miesz-
kańców ul. Asnyka. – Cieszę się, że droga 
została wybudowana, bo czekaliśmy na 
nią dobrych parę lat. 
 Mieszkańcy chętnie użytkują 
ulice jeżdżąc na rowerach, czy spacerując 
ze swoimi czworonożnymi pupilami. 
- Różnica jest kolosalna! – przyznaje ro-
werzystka, którą spotkaliśmy na nowo 
wybudowanej ulicy. – Wreszcie jesteśmy 
w cywilizacji – dodaje kobieta, która wy-
szła na spacer z psem. 
 Na przyszły rok gmina planuje 
dokończenie budowy ulic Asnyka, Brze-
chwy i Leśmiana. 

 W drugim etapie budowy 
(od marca 2015 roku) udało się zreali-
zować podziemną instalację elektryczną 
i nowoczesne oświetlenie boiska oraz ca-
łego obiektu. Oko spacerowiczów cieszy 
też nowe ogrodzenie wokół stadionu, go-
towe są nowe trybuny, na których wkrót-
ce zamontowane zostaną siedziska i chod-
niki. Skończone są także prace związane 
z budową nawodnienia płyty. Powstało 
łącznie siedem torów nawodnieniowych, 
do których zostaną podłączone zraszacze. 
 Kolejna ekipa zajmuje się 
budową bieżni z czterema torami, w tej 
chwili trwa układanie geowłókniny. Gmi-
na zdecydowała się na zmianę technolo-
gii wykonania bieżni, co zapewni lepszy 
komfort i warunki treningu lekkoatletom. 
Z powodu zmiany technologii budowy 
bieżni został wydłużony czas wykonania 
inwestycji o trzy miesiące.

 Zwiększy się też cały koszt 
inwestycji, której budżet wynosi obecnie 
około 2,3 mln zł. Około 850 tys. zł wy-
łoży na modernizację stadionu Minister-
stwo Sportu, pozostałe środki pochodzą 
z budżetu Gminy Dywity. Po zakończe-
niu bieżni wykonawca rozpocznie prace 
związane z renowacją placu betonowego 
na stadionie, budowę małej architektury 
(ławki i kosze na śmieci) oraz skoczni 
wzwyż i w dal a także profesjonalnego 
miejsca do rzutu kulą i oszczepem. 
 Nowoczesny stadion w Dywi-
tach ma być oddany do użytku z końcem 
września 2015 r.      

fot. Dywity

fot. Dywity

CZYTELNIA POD CHMURKĄ MIESZKAŃCY ZADECYDUJĄ O INWESTYCJI 

MALARSKI PLENER W GŁOTOWIE

Wakacje to świetna pora na czytanie, szcze-
gólnie, gdy można to zrobić w pięknym oto-
czeniu kamieniczek Skansenu Miejskiego 
na dobromiejskim Przedmurzu, z widokiem 
na rzekę Łynę.

W czerwcu tego roku w Dobrym Mieście 
ruszyły konsultacje społeczne z mieszkań-
cami, mające na celu wyłonienie inwestycji 
do realizacji w 2016 r. Tym samym, na za-
sadzie „masz głos – masz wybór”, o najważ-
niejszej inwestycji gminnej przyszłego roku 
zadecydują mieszkańcy. 

Od 13 do 24 lipca, w urokliwej, bogatej 
w zabytki i piękne krajobrazy wsi Głotowo 
odbył się plener malarski.

 Z inicjatywy Urzędu Miejskiego 
oddziały OSP z Dobrego Miasta, Orzecho-
wa, Smolajn, Praslit, Podleśnej i Jesiono-
wa wzięły udział w konkursie ogłoszonym 

przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Śro-
dowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie. 
Gra była warta świeczki, bo wszystkie sześć 
jednostek zakwalifi kowało się do otrzyma-
nia dotacji na poprawę wyposażenia wy-
korzystywanego do celów ratowniczych w 
kwocie od 3 do 5 tysięcy zł. 

OSP Z DOTACJĄ 
Sześć jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej z 
gminy Dobre Miasto otrzyma dotację na nowy 
sprzęt, wyposażenie i umundurowanie bojowe. 

Mieszkańcy ulicy Asnyka i Osieckiej na osie-
dlu Wadąg chwalą sobie korzystanie z nowych 
ulic z kostki betonowej typu polbruk, które 
powstały na osiedlu. Koszt inwestycji to pra-
wie 400 tys. zł. Środki pochodziły z budżetu 
Gminy Dywity.

Oświetlenie stadionu, nowe trybuny i ogrodze-
nie całego obiektu, nawodnienie płyty boiska, 
czy bieżnia lekkoatletyczna – to prace, które 
wykonał lub wkrótce skończy wykonawca mo-
dernizacji stadionu w Dywitach. Inwestycja 
wkracza w decydującą fazę, a jej fi nisz jest 
zaplanowany na koniec września 2015.

BUDOWA ULIC ZAKOŃCZONA  MODERNIZACJA STADIONU W DECYDUJĄCEJ FAZIE

Fot: Dobre Miasto 
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GIETRZWAŁD

JEZIORANY

Fot: Gietrzwałd

Fot: Gietrzwałd

Fot: Gietrzwałd

 Całe Jeziorany można obejść w 
półtorej godziny pieszo, spacerując spokoj-
nie wąskimi uliczkami i zakamarkami mię-
dzy budynkami. Czytelny jest do dziś śre-
dniowieczny układ miasta, można odnaleźć 
miejskie mury, odkryć zachowane fragmen-
ty gotyckiego zamku i spacerować po zam-
kowej fosie, która została w ubiegłym roku 
zrewitalizowana i dziś stanowi bardzo repre-
zentacyjny park miejski u podnóża zamku.
 Miasteczko jest pełne zabyt-
ków, ponad 70% tkanki miasta to obiekty 
zabytkowe, które tworzą bardzo malowni-
czą kompozycję. Można odkrywać zabytki 
z różnych czasów i o różnych funkcjach: są 
trzy spichlerze, resztka starego młyna, stara 
rzeźnia, stacyjka kolejowa, a przy niej nie-
czynna trasa kolejowa, która dziś jest pięk-
ną, acz dziką trasą spacerową, z której moż-
na podziwiać panoramę Jezioran.
 Na rynku Starego Miasta Fun-
dacja Revita Warmia uruchomiła galerię 
sztuki i rzemiosła lokalnego oraz informację 
turystyczną. Można tu zobaczyć makietę 3D 

średniowiecznych Jezioran, a także otrzy-
mać Społeczną Mapę Turystyczną Jezioran 
i okolic. - To szczegółowa mapa, którą stwo-
rzyli sami mieszkańcy i organizatorzy tury-
styki. Dzięki mapie dowiecie się Państwo, 
gdzie kupić produkty lokalne prosto od rol-
nika, gdzie zjeść, wypocząć, ale też spotkać 
się z artystą..., bo na mapie znajduje się już 
kilka otwartych dla turystów pracowni arty-
stycznych – opowiada Marcelina Mikułow-
ska, wiceprezes Fundacji.
 Planując wycieczkę do Jezioran, 
warto zahaczyć o wieś Tłokowo, gdzie znaj-
duje się  najstarszy kościół gotycki na War-
mii oraz stojący samotnie pośród malowni-
czych pól na kolonii wsi barkowy kościół 
pielgrzymkowy. - Kościół jest udostępniany 
raz w roku, na 15 sierpnia, w święto patrona. 
O godz. 12.00 po mszy św. spod kościoła 
Św. Bartłomieja w Jezioranach rusza piesza 
pielgrzymka do Św. Rocha, gdzie nie braku-
je ani modlitwy, ani zabawy podczas jarmar-
ku. 
 Życie w miasteczku płynie wol-
no, w rytmie, który nadają prace rolnicze i 
święta religijne, które obchodzone są w Je-
zioranach przez całą społeczność w piękny 
tradycyjny i malowniczy sposób.

 Po wysłuchaniu prezentacji 
konkursowych jury w składzie: Ewelina 
Banach – Bardońska, Liliana Połowia-
niuk i Jan Połowianiuk, udało się na ob-
rady, a w amfi teatrze rozpoczęła się bie-
siada ludowa. Gościnnie poprowadzili ją 
ubiegłoroczni zwycięzcy z Szuwar. 
 Tego roku główną nagrodę 
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodo-
wego w wysokości 15 000 zł. oraz pu-
char Wojewody Warmińsko-Mazurskie-
go jury postanowiło przyznać  zespołowi 
ALNA z Dobrego Miasta. Wybuchem ra-
dości już teraz zapowiedzieli obronę tytu-
łu w przyszłorocznym konkursie. Nagro-
da Marszałka Województwa Warmińsko 
– Mazurskiego trafi ła do zespołu Jeziora-
nie, Nagroda Starosty Powiatu Olsztyń-
skiego – do zespołu Szuwary, a Nagroda 
Burmistrza Jezioran oraz statuetka „Jezio-

ranka 2015” – do Mazurskich Kwiatów. 
 Nagrodzeni zostali także: Ro-
góżanie, Dąbrowa, Pieckowianie i Ster-
ławiacy. Wyróżnienia „Za kultywowanie 
tradycji ludowego muzykowania” przy-
znano zespołom: Gala, Kalinki, Baby 
z Babieńca, AniBabki, Antonówki, Orzy-
szanki, WojRo, Karszewianki, Warmiń-
ska Ludowa Kapela u Rysia, Warmianki, 
Hariaczi Sercia, Lelija, Duet Kalina, Ma-
suren Klang, Kalina, Łysozianie.
Impreza odbyła się przy wsparciu fi nan-
sowym Powiatu Olsztyńskiego.

 - W przeciągu lat Spo-
tkania  zmieniały swój charakter 
– opowiada Piotr Placek z Gmin-
nego Ośrodka Kultury w Gietrz-
wałdzie. - Na początku miały na 
celu umożliwienie pobycia razem 
starym Warmiakom. Tym, którzy 
z Warmii wyjechali, i tym, którzy 
na niej pozostali. Były rozciągnięte 
w czasie i miały kameralny charak-
ter. Życie jednak nie stoi w miej-
scu i teraz Spotkania są dwudniową 
imprezą odbywającą się w niedaw-

no wybudowanym gietrzwałdzkim 
amfi teatrze. Mają ambicje stać się 
ważnym wydarzeniem w regio-

JUBILEUSZOWE SPOTKANIA WARMIŃSKIE

UROKLIWE MIASTECZKO NA WARMII KULTYWUJĄ TRADYCJĘ

Tradycja, muzyka, rękodzieło, dziedzictwo 
kulinarne... A wszystko to w Gietrzwałdzie 
podczas 10 edycji  jednej z największych im-
prez w gminie, czyli Spotkań Warmińskich. 
Jubileusz to dobra okazja do spojrzenia na 
chwilę wstecz.

Jeziorany to małe miasto w sercu historycznej 
Warmii na trasie Barczewo-Lidzbark War-
miński. Odwiedzający mówią, że czas tu się 
zatrzymał. I to prawda. 

24 grupy wzięły udział w tegorocznym Woje-
wódzkim Przeglądzie Kapel i Zespołów Śpie-
waczych. Impreza, której ideą jest kultywowa-
nie tradycji i muzyki regionu Warmii i Mazur, 
odbyła się już po raz 31, a w samych Jeziora-
nach – 24. W słoneczne popołudnie 27 czerwca 
na nowej scenie amfi teatru stanęło około 300 
uczestników, prezentując 12-minutowy pro-
gram muzyczny. 

nie. Na warmińskiej ziemi, z war-
mińskimi akcentami, ale nie tylko 

dla Warmiaków.
 W tym roku pierwszy 
dzień imprezy wypełniły głównie 
koncerty. Zagrali: Sztof i Forma-
cja Kuby Sienkiewicza (znane-
go z zespołu Elektryczne Gitary) 
– GKS. Drugi dzień był spotka-
niem z łagodniejszą muzyką, graną 
i śpiewaną głównie przez  artystów 
zamieszkujących gminę, choć nie 
zabrakło i gości. W niedzielę  była 
okazja skosztowania doskonałej 
regionalnej żywności, a także spró-
bowania swoich sił w sztuce pod-
czas warsztatów lepienia z gliny 
i plecenia wianków. 
Powiat Olsztyński wsparł wyda-
rzenie fi nansowo.
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JONKOWO

KOLNO

 Inwestycja realizowana jest 
przy udziale środków z Ministerstwa Spor-
tu i Turystyki - Fundusz Rozwoju Kultu-
ry Fizycznej, w ramach „Wojewódzkiego 
Wieloletniego Programu Rozwoju Bazy 
Sportowej”. Gmina Kolno została też uję-
ta w „Programie Rozwoju Bazy Sportowej 
w Województwie Warmińsko-Mazurskim 
na lata 2015-2017” z dofi nansowaniem 
w 2016r., dlatego termin odbioru budyn-
ku, który został pierwotnie zaplanowany 
na październik bieżącego roku, uległ prze-
sunięciu na styczeń 2016r. 
 Sala gimnastyczna powstaje 

bezpośrednio przy Gimnazjum w Kolnie, 
oba budynki połączone są zadaszonym 
łącznikiem umożliwiającym komunikację 
pomiędzy salą i szkołą. 
 Jak zatem ma wyglą-
dać sala po zakończeniu budowy?
Na parterze znajdą się pełnowymiarowe 
boiska do koszykówki i siatkówki oraz 
widownia z rozkładanymi teleskopowymi 
trybunami na 120 osób (dwa trakty po 60 
osób). Zaplecze sanitarne będzie się skła-
dać z ciągów szatni oraz natrysków męskich 
i żeńskich, z wydzielonymi sanitariatami 
dla uczniów, zawodników oraz ogólnodo-
stępnymi dla pań i panów, przystosowany-
mi do potrzeb osób niepełnosprawnych. 
Na zapleczu zlokalizowanym w pobliżu wejścia do części sali sportowej  znajdą się 

magazyny sprzętu sportowego. Na parterze 
kotłownia i magazyn oleju.
 Na piętro można będzie wejść 
schodami lub korytarzami z łącznika. 
Na całej szerokości otwartej części sali gim-
nastycznej zaprojektowana została galeria 
widokowa, z której można będzie oglądać 
rozgrywki sportowe. Tu także nie zabraknie 
męskich i damskich toalet oraz części dy-
daktycznej – pokoju nauczycieli i trenerów 
oraz dodatkowej przestrzeni na inne funkcje 
rekreacyjno-oświatowe. 
 Na pietrze znajdzie swoje miej-

sce magazyn sprzętu sportowego oraz cen-
trala wentylacji mechanicznej.

Minął rok od podpisania umowy na budowę 
sali gimnastycznej przy Zespole Szkół w Kol-
nie. Prace są już na zaawansowanym poziomie. 

POWSTAJE SALA GIMNASTYCZNA

 Istniejące od lat 90-tych ubie-
głego wieku urządzenia w postaci zbior-
czych przyzagrodowych oczyszczalni, 
stały się już przestarzałe i  mało wydajne. 
Istniała więc potrzeba ich pilnej wymia-
ny. Na mocy umowy podpisanej w po-
łowie marca br. gmina Jonkowo zleciła 
Zakładowi Techniki Sanitarnej TECH-
SAN z Gutkowa przystosowanie istnie-
jącego trzykomorowego zasobnika bez-
odpływowego do pracy w roli osadnika 

wstępnego oraz zbiornika retencyjnego 
dla ścieków surowych. Modernizacji pod-
dano również istniejący blok biologiczny 
typu NAYADIC, który został zastąpiony 
reaktorem biologicznym TBR-TOG, pra-
cującym w technologii tlenowego osadu 
granulowanego.
 Całość oczyszczalni zosta-
ła wyposażona w nowy system dopro-
wadzania i odprowadzania ścieków, 
w tym: pompę do odprowadzania nad-
miaru osadu, napowietrzacz iniektoro-
wo-powierzchniowy oraz bezobsługowy 
układ sterowania wraz z niezbędną insta-
lacją elektryczną i elektroniczną.
 Koszt inwestycji zamknął się 
kwotą 151 905 zł, pochodzącą w 100% 
z budżetu gminy Jonkowo.

 Pierwszym zadaniem był 
„Bieg z gazetą”, czyli przebiegnięcie dy-
stansu 10 metrów, a następnie rzut przy-
gotowaną z gazety kulą do ustawionego 
w oddali wiaderka. Najlepszy czas osią-
gnęła drużyna z Łomów. Kolejna konku-
rencja polegała na... mierzeniu obwodów 
głów trzech wytypowanych zawodników, 
a następnie ich zsumowaniu. Jak się oka-
zało, „najtęższe głowy” znajdują się w so-
łectwie Gutkowo.
 Najsprytniejsi milusińscy 
w przyczepianiu piegów to z kolei pod-
opieczni świetlicy w Łomach. Zawodni-
kom z tej miejscowości udało się zdobyć 
6 punktów w czasie 30 sekund. Natomiast 
najlepszym w zmaganiach z ortografi ą 
okazał się zespół z Nowego Kawkowa, 
który jako jedyny nie popełnił żadnego 
błędu i na dodatek wykazał się świetnym 
czasem - 1 min. 6 sek.
 W „jajcarskiej konkurencji”, 
czyli przenoszeniu surowego jaja na łyżce 
umieszczonej w ustach,  bezkonkurencyj-

nym okazał się reprezentant Wołowna, 
który dystans 20 metrów pokonał w nie-
spełna 13 sekund. Najbardziej zgranym 
zespołem specjalizującym się w przeno-
szeniu balonu umieszczonego pomiędzy 
plecami okazała się natomiast reprezenta-
cja Wrzesiny, która potrzebowała zaled-
wie 13 sekund na pokonanie dystansu 30 
metrów.
 Zwycięzcą XIII Turnieju So-
łectw została łączona drużyna z Nowe-
go i Starego Kawkowa, która uzyskała 
48 punktów. Drugie miejsce wywalczyli 
zawodnicy z Gutkowa (42 pkt.). Trzecie 
miejsce przypadło w udziale zespołowi 
z Łomów (37 pkt.). Na zwycięzców cze-
kały puchary oraz pamiątkowe medale.

fot. Jonkowo

fot. Jonkowo

Kończa się prace modernizacyjne przy oczysz-
czalni ścieków w Nowym Kawkowie. W naj-
bliższym czasie dotychczasowe przyzagrodo-
we oczyszczalnie zbiorcze zostaną podłączone 
do nowych urządzeń za pomocą kanalizacji 
tłocznej. Wydajność nowej oczyszczalni sza-
cowana jest na minimum 20 m3 w ciągu doby. 

25 lipca na Jonkowskich Błoniach został roze-
grany XIII Turniej Sołectw Gminy Jonkowo. 
W tym roku udział w konkurencjach wzięły 
dziecięce i młodzieżowe drużyny reprezentują-
ce świetlice wiejskie i sołectwa. Gościnnie wy-
stąpił zespół Akademii Sztuk Walki Jonkowo. 
Do boju przystąpiło łącznie dziewięć drużyn.

MODERNIZACJA OCZYSZCZALNI WSPÓLNY SUKCES NOWEGO I STAREGO KAWKOWA
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OLSZTYNEK

PURDA

 W uroczystość wzięli także 
udział m.in. radni Rady Miejskiej w Olsz-
tynku, radni Rady Powiatu w Olsztynie, 
Młodzieżowa Rada Miejska, sołtysi, kie-
rownictwo rad osiedlowych, szkół, przedsta-
wiciele Kościoła oraz świata nauki i biznesu.
 - Ekspozycja muzeum to połą-
czenie dźwięku, obrazu i światła oraz inte-
raktywnych multimediów – powiedział pod-
czas otwarcia obiektu burmistrz Olsztynka 
Artur Wrochna. - W ten nowoczesny sposób 
przekazywane są światu, a zwłaszcza lu-
dziom młodym, wartości historyczne. Sale 
muzeum są połączeniem kina, telewizji, ele-
mentów animacji oraz innych efektów wi-
zualnych i dźwiękowych. Zwiedzający mają 
możliwość obejrzenia wystawy, fi lmów 
i materiałów archiwalnych, po których opro-
wadza wirtualny przewodnik. W muzeum 
można zapoznać się z materiałami dotyczą-
cymi życia oraz męczeńskiej śmierci więź-

niów obozu, jak i mieszkańców Olsztynka 
powojennej Polski.
 Wartość wystawy podkreślił 
również przewodniczący Rady Miejskiej 
Andrzej Wojda. - Zebraliśmy się, by przede 
wszystkim oddać hołd jeńcom wojennym 
zamordowanym oraz zmarłym z wyciecze-
nia w obozie. Wydaje się nam, że potrafi li-
śmy zbudować w tym miejscu prawdziwe, 
choć małe muzeum, dzięki któremu ta część 
historii naszego miasta stanie się lepiej zna-
na wszystkim odwiedzającym to miejsce. 
Myślę, że wielką wartością wystawy jest też 
fakt, że przedstawia ona nie tylko losy jeń-
ców wielu narodów na tle dziejów okupacji, 
zesłań, heroicznych walk, ale też ogrom-
ną rolę kulturotwórczą po wojnie, z której 
dorobku intelektualnego czerpali wszyscy, 
w tym także elity demokratycznego państwa 

 4 lipca, jako co roku zresz-
tą, wydarzenie rozpoczęło się uroczystą 
mszą świętą w kościele w Butrynach, któ-
rą koncelebrował Arcybiskup Metropolita 
Warmiński Wojciech Ziemba, Arcybiskup 
Koadiutor Józef Górzyński oraz proboszcz 
parafi i w Butrynach ks. kan. mgr Jan Pie-
trzyk – znawca lokalnej kultury oraz po-
eta. Podczas mszy zaśpiewał chór z parafi i 
św. Walentego w Klewkach. Po mszy naj-
ważniejsi goście zasiedli na wozach i udali 
się w kierunku Alei Biskupów w Bałdach. 
To miejsce, w którym zrekonstruowany zo-
stał dawny Trakt Biskupi i gdzie znajdują się 
symboliczne Wrota Warmii.
 Zgodnie z tradycją podczas im-
prezy odsłaniane są głazy upamietniające 
sylwetki biskupów, w tym roku – bpa Jana 
Karola Konopackiego i Henryka Sorbom. 
Środki na przygotowanie i ustawienia gła-
zów przekazali Julia i Sławomir Kowalczy-

kowie oraz Zakłady Mięsne Warmia. Wójt 
Gminy Świątki, Sławomir Kowalczyk był 
obecny podczas wydarzenia i po krótkim 
przemówieniu przeciął wraz z żoną wstęgę 
na ufundowanym głazie. 
 Po uroczystościach w Alei Bi-
skupów goście wrócili do Wrót, gdzie odby-
ła się inscenizacja powitania biskupa Igna-
cego Krasickiego na Warmii. W wydarzeniu 
wzięli udział aktorzy z Teatru im. Jaracza 
w Olsztynie oraz wolontariusze z ośrodka 
UWM w Bałdach. Po przedstawieniu Wójt 
Gminy Purda Piotr Płoski ofi cjalnie rozpo-
czął VIII Warmiński Kiermas Tradycji, Dia-
logu, Zabawy. 

 W części rozrywkowej wy-
stąpili: zespół Koła Gospodyń Wiejskich 
„Szczęściary” ze Szczęsnego, kapela lu-

dowa Węgojska Strużka z Węgoja oraz 
zespół Tuhaj-Bej i gwiazda wieczoru - Fu-
ture Folk z Zakopanego. W międzyczasie 
nie zabrakło dawnych zabaw podwórko-
wych dla najmłodszych, pokazów rzemio-
sła oraz stoisk promocyjnych, m.in. Powiatu 
Olsztyńskiego, Lasów Państwowych, Agen-
cji Nieruchomości Rolnych, Kasy Rolni-
czego Ubezpieczenia Społecznego oraz 
Muzeum Budownictwa Ludowego – Par-
ku Etnografi cznego z Olsztynka. Na placu 
można było także nabyć wyroby lokalnych 
rękodzielników i rzemieślników.
 Impreza została dofi nansowana 
także przez Powiat Olsztyński i Marszałka 
Województwa Warmińsko-Mazurskiego. 

Fot: Olsztynek

Fot: Olsztynek

26 czerwca w olsztyneckim ratuszu uroczyście 
zostało otwarte Multimedialne Muzeum Obo-
zu Jenieckiego Stalag IB i Historii Olsztynka. 
Przecięcia wstęgi wspólnie dokonali: burmistrz 
Artur Wrochna, przewodniczący Rady Miej-
skiej Andrzej Wojda, wicestarosta olsztyński 
Jan Żemajtys, dyrektor olsztyneckiego skanse-
nu Ewa Wrochna oraz wykonawcy inwestycji 
– prezes fi rmy emotionLab.pl Aneta Rogenbuk 
i prezes ECOBUD Ryszard Klonowski.

Już po raz ósmy miłośnicy warmińskich oby-
czajów i historii mogli uczestniczyć w jednej ze 
sztandarowych imprez kulturalnych na terenie 
powiatu olsztyńskiego – Warmińskim Kier-
masie Tradycji, Dialogu, Zabawy w Bałdach. 
Celem wydarzenia jest budowanie tożsamości 
regionalnej wśród mieszkańców Warmii i pro-
mowanie tradycji. Organizatorem i pomysło-
dawcą jest gmina Purda.

MUZEUM OBOZU JENIECKIEGO JUZ OTWARTE!

NAJBARDZIEJ WARMIŃSKA SOBOTA ROKU JUŻ ZA NAMI!

polskiego powstałego po 1989 roku.
 W podziękowaniu za zaanga-
żowanie w realizację projektu burmistrz 
wręczył „olsztyneckie anioły” Andrzejowi 
Wojdzie, Beacie Pieniak, Alicji Woźnickiej, 
Jadwidze Wieczerzak, Stanisławie Ziątek, 

Bogumiłowi Kuźniewskiemu, Tomaszowi 
Kursowi – członkom Zespołu Opiniodaw-
czo-Doradczego Multimedialnego Muzeum 
Obozu Jenieckiego Stalag IB i Historii 
Olsztynka oraz Adamowi Mackiewiczowi, 
Anecie Rogenbuk, Ryszardowi Klonow-
skiemu, Tomaszowi Opalińskiemu, Janowi 
Kupryjaniuk, a także Krzysztofowi Dyks 
za wkład pracy w budowę tego przedsię-
wzięcia. 
 Zadanie udało się zrealizować 
dzięki pozyskaniu przez gminę środków fi -
nansowych z Regionalnego Programu Ope-
racyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-
2013 w ramach działania „Dziedzictwo 
kulturowe”. 
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STAWIGUDA

ŚWIĄTKI

 „Stawigudiada” rozpoczęła się 
chwilami wzruszenia za sprawą uroczysto-
ści pożegnania założyciela i wieloletniego 
dyrygenta chóru „Legenda” Wiktora Żoł-
nierka. Chór pod kierunkiem swojego mi-
strza rozpoczął koncert, w trakcie którego 
wystąpiły też zespoły Kosejder z GOK-u 
i chór Konsonans z Tomaszkowa. Muzyczną 
klamrę zamknął ponownie chór „Legenda”, 

który po raz ostatni zaśpiewał „Pożegnania” 
pod kierunkiem Wiktora Żołnierka. W trak-
cie utworu na scenę weszła Danuta Nowa-
kowska, która od września będzie nowym 
dyrygentem chóru, nastąpiło symboliczne 
przekazanie kierownictwa poprzez wręcze-
nie batuty. 
 Później przyszła kolej na niekoń-
czące się życzenia, uściski, łzy wzruszenia
i wręczanie prezentów. Tabliczkę pamiątko-
wą, kwiaty i kosz ze smakołykami wręczyli 
Wójt Gminy Stawiguda Irena Derdoń, Prze-
wodniczący Rady Gminy Grzegorz Wieczo-
rek i Sołtys wsi Stawiguda Anna Raczko. 
Od swoich podopiecznych mistrz otrzymał 
zegarek, a Stefania Zdziechowska odczyta-
ła wiersz napisany specjalnie na tę okazję. 
Od pracowników GOK-u i kapeli Kosejder 
Wiktor Żołnierek otrzymał prezent-niespo-

 Okazuje się, że niewiele trze-
ba, żeby na buziach dzieci zagościł 
uśmiech. Równie uśmiechnięte były 
twarze rodziców. Licznie zgromadzone 
rodziny są dowodem na to, że takie ini-
cjatywy są potrzebne. 

 Celem akcji jest przyciągnięcie 
do biblioteki osób, które do tej pory nie ko-
rzystały z jej oferty. Ma się to dokonać po-
przez wzrost znaczenia placówki w świado-
mości mieszkańców oraz większą aktywność 
lokalnej społeczności wokół innowacyjnych 
działań biblioteki.
 Realizacja projektu rozpoczęła się
w marcu, a ma się zakończyć w październiku 
bieżącego roku. Część prac jest wykonywa-
na przy wsparciu wolontariuszy. Całkowity 
koszt zadania wynosi 30 000 zł. Wkład wła-
sny gminy to 3 000 zł, zaś pozostała kwo-

ta 27 000 zł. została pozyskana ze środków 
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego 
z Funduszu Promocji Kultury w ramach Pro-
gramu: Promocja literatury i czytelnictwa, 
Priorytet: Partnerstwo Publiczno-Społeczne. 

 Głównym jego celem był 
wzrost dostępu do edukacji dzieci w wie-
ku 3-5 lat z terenu gminy. Projekt zakładał 
m.in. utworzenie nowej grupy przedszkol-
nej, wsparcie prawidłowego rozwoju dzie-
ci poprzez realizację zajęć dodatkowych, 
a także poszerzenie świadomości rodziców 
poprzez aktywne uczestnictwo w zajęciach 
wspierających prawidłowy rozwój dziecka.
 Maluchy oprócz zajęć zgod-

nych z podstawą programową brały udział 
w dodatkowych lekcjach języka angielskie-
go, zajęciach tanecznych, socjoterapeu-
tycznych, artystycznych i logopedycznych. 
Ponadto uczestniczyły w wielu ciekawych 
wycieczkach. W ramach projektu również 
rodzice wzięli udział w warsztatach z peda-
gogiem szkolnym, logopedą i fi zjoterapeu-
tą. 
 W ciągu dwóch lat 30 dzieci 
zostało objętych usługą edukacyjną po-
przez utworzenie nowej grupy przedszkol-
nej. Łączna wartość projektu wyniosła 
525 391, 58 zł. Dofi nansowanie projektu 
to kwota 446 582,84 zł, zaś 78 808,74 zł to 
wkład własny.

18 lipca już po raz 22 w Stawigudzie  odbył 
się festyn gminny. W tym roku impreza zo-
stała zorganizowana na stadionie sportowym, 
na którym odbyło się 17 pierwszych edycji. 
Prowadzącym był aktor warszawskiego te-
atru Rampa Maciej Gąsiorek, który w kostiu-
mie znanej z TV postaci Krasnala Piksela nie 
tylko zapowiadał, ale także przeprowadzał 
zabawy dla dzieci i dorosłych.

 W Gminie Świątki w tegoroczne obchody 
Dnia Dziecka aktywnie włączyły się sołectwa 
i świetlice wiejskie. Na dzieci czekała moc 
atrakcji, konkursów, słodycze i nagrody.

Pod taka właśnie nazwą Gminna Biblioteka 
Publiczna w Światkach przy współpracy ze 
Stowarzyszeniem „Jesteśmy z Warmii” reali-
zuje akcję promującą czytelnictwo, historię, 
kulturę oraz zdrowy styl życia w gminie. 

Uroczystością w sali narad Urzędu Gminy 
zakończyła się realizacja projektu „Wesołe 
przedszkolaki w Gminie Świątki”. Zadanie 
było realizowane od 1 lipca 2013 do 30 czerw-
ca 2015 roku. 

STAWIGUDIADA Z GWIAZDĄ

UŚMIECH NA TWARZACH DZIECI

SZAŁ CZYTANIA

WESOŁE PRZEDSZKOLAKI
Fot: Świątki

Fot: Świątki

dziankę, czyli płytę z nagraniami chóru z lat 
2010- 2015 i do tego zestaw do herbaty.
 Na stawigudzkiej scenie tego 
wieczoru zabrzmiały rytmy country, rocka 
i bluesa. Zespół Trace z Warszawy porwał 
publiczność znanymi coverami oraz utwora-
mi autorskimi. Czas oczekiwania na gwiazdę 
wieczoru wypełniła olimpiada rodzinna i… 
ryk silników. A to za sprawą kilkunastu moto-
cykli, na których zasiedli miłośnicy stalowych 
rumaków z gminy Olsztynek i Stawiguda. Wi-
dzowie mieli okazję dotknąć, usiąść, porozma-
wiać i dowiedzieć się szczegółów dotyczących 
danych technicznych i historii tych maszyn.
 W pewnym momencie na sce-
nie pojawili się muzycy, a po kilku gitarowych 
riffach, przy wtórze owacji publiczności, kró-
lowa polskiej sceny rockowej – Małgorza-
ta Ostrowska. Gwiazda zaśpiewała zarówno 
utwory nagrane podczas jej współpracy z ze-
społem Lombard oraz solowe realizacje. – Pa-
trząc na panią Małgorzatę odnosi się wrażenie, 
że czas się zatrzymał i widzimy ją taką samą 
jak na początku kariery, bogatszą jednak o do-
świadczenie. Jej energia udzieliła się wszyst-
kim – opowiada Witold Lubowiecki, dyrektor 
GOK-u w Stawigudzie. – Z minuty na minu-
tę atmosfera robiła się coraz bardziej gorąca, 
mimo panującego w tym dniu chłodu. Po kon-

cercie publiczność aplauzem wywołała naszą 
gwiazdę do wykonania piosenki na bis. Po tak 
wspaniałej uczcie muzycznej kulminacja fe-
stynu mogła być tylko jedna - po wspólnym 
odliczeniu do dziesięciu nastąpił wspaniały 
pokaz ogni sztucznych. Po kilkudziesięciu mi-
nutach zabawy pod gwiazdami Stawigudiada 
2015 przeszła do historii. Chciałbym serdecz-
nie podziękować stawigudzkiej publiczności, 
bo to Wy, razem w występującymi, stworzy-
liście ten wspaniały spektakl, jeden z najlep-
szych w 22-letniej historii imprezy. Do zoba-
czenia za rok! – mówi dyrektor GOK.
 Festyn gminny „Stawigudiada 
2015” został zorganizowany przy wsparciu fi -
nansowym Powiatu Olsztyńskiego, pod patro-
natem gazety „Wieści z Powiatu”.
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 Na mieszkańców gminy oraz 
turystów czekały tradycyjne przeką-
ski – fafernuchy i nowolatki. Można 
było też własnoręcznie zrobić świeczkę 
z plastra pszczelego wosku. Podczas 
festiwalu nie zabrakło magii w postaci 
eliksirów miłosnych i podobno posia-
dających tajemną moc „motanek”, czy-
li szmacianych lalek Babki Zielarki.
 Największym zaintereso-
waniem cieszyły się pokazy warzenia 
piwa „na żywo” przez piwowarów 
domowych – Daniela Dudę i Artura 
Kamińskiego. Ten ostatni dzielił się 
wiedzą na temat robienia piwa w wa-
runkach domowych. Rozprawił się też 
z niektórymi mitami na temat bursz-
tynowego napoju. – Brzuch nie jest 
od piwa, brzuch jest na piwo – prze-
konywał piwowar z Olsztyna. – Bu-
telka piwa ma około 250 kalorii, czyli 

tyle, co szkalnka soku. Od czego za-
tem się tyje? Od przekąsek typu chipsy 
i orzeszki. Piwo zawiera mnóstwo 
składników odżywczych, doskona-
le uzupełnia elektrolity w organizmie 
i odkwasza mięśnie. Warunkiem jest 
oczywiście spożywanie go w rozsąd-
nych ilościach.
 Burzowa chmura, która nad-
ciągnęła nad Biskupiec, zmusiła or-
ganizatorów do przerwania imprezy, 

ale tylko na 2 godziny. Około 22:00 
na scenie znów zabrzmiały utwory 
w wykonaniu lokalnych zespołów mu-
zycznych. Gwiazdą wieczoru był Szy-
mon Wydra z zespołem Carpe Diem. 
Impreza potrwała do 1:00 w nocy.
 Pomysł popularyzowania 
tradycji piwnych, które na Warmii się-
gają setek lat wstecz, zrodził się w Sta-
rostwie Powiatowym w Olsztynie. Jak 
się okazało, idea promowania Warmii 
w nietypowym aspekcie historycznym, 
edukacyjnym, kulturalnym i kulinar-
nym przypadła do gustu mieszkańcom 
powiatu. W latach 2012-2014 festiwal 
odbywał się co roku w miastach war-
mińskich, w których istnieją lub istnia-
ły browary i silne tradycje związane 
z dziedzictwem browarniczym – Bi-
skupcu, Olsztynie i Braniewie. 
 Do tej pory w imprezie 
wzięło udział ponad 60 tysięcy osób. 
W styczniu br. festiwal otrzymał certy-
fi kat „Produkt Warmia Mazury”.
 Tegoroczna edycja WFDB 
odbyła się podczas Dni Biskupca, orga-
nizowanych przez tutejszy Urząd Gmi-
ny i BDK.

Po raz kolejny miłośnicy warmińskich trady-
cji piwowarskich oraz bursztynowego napitku 
mogli poznawać nowe smaki domowej pro-
dukcji. 25 lipca w Biskupcu odbył się bowiem 
IV Warmiński Festiwal Dziedzictwa Browar-
niczego, impreza organizowana przez Powiat 
Olsztyński.

ZNOWU UWARZYLI PIWO
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- Na własne oczy przekonaliśmy się, czym jest 
Unia Europejska i że słowa o wspólnym domu, 
jakim jest Europa, nie są tylko sloganem... 
– Tak swoją wizytę w stolicy Belgii podsu-
mowują uczniowie Zespołu Szkół Rolniczych 
w Smolajnach.

 Julia Kukian i Łu-
kasz Dankowski do Brukseli 
wyjechali na zaproszenie Bar-
bary Kudryckiej, poseł do par-
lamentu europejskiego, która 
w kwietniu gościła w dobromiej-
skiej siedzibie szkoły. Wtedy też 
objęła swoim patronatem Klub Eu-
ropejski oraz wręczyła zaproszenie, 
które stanowiło główną nagrodę w 
szkolnym konkursie wiedzy o Unii 
Europejskiej.
 Uczniowie podróżowali 
w towarzystwie dyrektor ZSR 
Joanny Maziuk. Jak przyzna-
ją, wyjazd obfi tował w ciekawe 
przeżycia w niezwykłych miej-
scach, zarówno tych związa-
nych z historią, architekturą, jak 
i polityką. - Drugiego dnia wyruszy-

liśmy do Domu Polski Wschodniej, 
w którym mieści się siedziba przed-
stawicielstw 5 województw Polski 
wschodniej, w tym warmińsko-
mazurskiego. Stamtąd udaliśmy 
się do Parlamentu Europejskiego, 
w którym odbywają się sesje ple-
narne. Po wprowadzającej prelekcji 
na temat roli i zadań PE mogliśmy 
się spotkać z poseł Barbarą Ku-
drycką, która opowiedziała o pro-

blemach, którymi żyje parlament, 
takimi jak kryzys gospodarczy, fala 
emigracji z północnej Afryki i kwe-
stia problemów Grecji. 
- To była wspaiała wizyta studyjna, 
która dała nam weryfi kacji naszych 
wyobrażeń o tym, czym jest Unia 
Europejska ze stanem faktycznym. 
Przekonaliśmy się też, że słowa 
o wspólnym domu, jakim jest Euro-
pa, nie są tylko sloganem. Dzięku-
jemy wszystkim, którzy przygoto-
wali nasz wyjazd w tak wspaniały 
sposób – mówią uczniowie.

Fot: Redakcja

WYGRALI WYJAZD DO BRUKSELI

Fot: Redakcja

 Podczas  VI Sesji Rady Po-
wiatu w Olsztynie, która odbyła się 
29 czerwca, „za” głosowało 22 rad-
nych, 1 osoba wstrzymała się od głosu. 
Ze sprawozdania wynika, że budżet zo-
stał zrealizowany w 99,6%. Osiągnięte 
dochody w pełni pokryły wydatki bie-
żące Powiatu.
 Radni zapoznali się z rapor-
tem na temat stanu bezpieczeństwa we-
terynaryjnego i sanitarnego na terenie 
powiatu w roku ubiegłym i prognozami 
na rok bieżący. Sprawozdania z działal-
ności złożyli również szefowie powia-
towych szpitali w Dobrym Mieście, Bi-
skupcu i Barczewie.
 Podczas sesji zostały podjęte 
uchwały dotyczące udzielenia dotacji 
celowej gminie Stawiguda w wysoko-

ści 250 tys. zł. na „Przebudowę drogi 
powiatowej Dorotowo-Ruś-Bartąg-
Olsztyn-Jaroty” na odcinku Dorotowo 
wiadukt – Dorotowo las, na długości 
950 m. 120 tys. zł. z kolei przekaże 
gminie Gietrzwałd na przebudowę dróg 
w miejscowościach Woryty, Tomary-
ny, Łajsy, Pęglity w ramach realizacji 
zadania „Poprawa bezpieczeństwa dróg 
gminnych i powiatowych na terenie 
gminy Gietrzwałd w ramach Narodo-
wego Programu Przebudowy Dróg Lo-
kalnych”.
 Rada Powiatu w Olsztynie 
podjęła również uchwałę w sprawie 
udzielenia pomocy fi nansowej Samo-
rządowi Województwa Warmińsko-
Mazurskiego w wysokości 9 tys. zł. 
na materiały promocyjne związane 
z ofertą turystyczną Szlaku Koperni-
kowskiego.
 W VI Sesji Rady Powiatu 
w Olsztynie wzięło udział 23 z 25 rad-
nych.

 W sali sesyjnej urzędu 
od godz. 9:00 na wszystkich chętnych 
czekali pracownicy Regionalnego Cen-
trum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa 
w Olsztynie. Zadeklarowani dawcy, 
po wcześniejszym wypełnieniu ankiety 
o stanie zdrowia, zarejestrowaniu się 
oraz wykonaniu wstępnych badań, 
mogli wspomóc akcję.  Nie wszyscy, 
niestety, mogli oddać krew. Zdaniem 
lekarza Jarosława Zwierzyńskiego, 

kierownika Działu Pobierania Krwi 
RCKiK w Olsztynie, najczęstsze po-
wody wykluczające donację to między 
innymi alergie, przyjmowanie leków, 
nadciśnienie tętnicze, żółtaczka typu 
B i C oraz nieprawidłowe wyniki ba-
dań.
 8 lipca w urzędzie w su-
mie pobrano 4,050 litra krwi. Wszyst-
kim, którzy zdecydowali się wziąć 
udział w akcji, serdecznie dzięku-
jemy. Tym, którzy wciąż jeszcze 
wahają się, czy oddać krew, zachę-
camy – Twoja krew ratuje życie! 
Informacje, o tym, jakiej krwi aktual-
nie najbardziej brakuje, można znaleźć 
na stronie RCKiK.

Rada Powiatu w Olsztynie, po zapoznaniu się 
ze sprawozdaniem wykonania budżetu Po-
wiatu Olsztyńskiego za 2014 rok oraz opinią 
Regionalnej Izby Obrachunkowej, udzieliła 
Zarządowi Powiatu absolutorium. 

Okres wakacyjny jako czas urlopów dla ban-
ków krwi i szpitali oznacza problemy. Mała 
ilość dawców równa się brakom w zapasach 
krwi. Dlatego 8 lipca, już po raz kolejny, 
w Starostwie Powiatowym w Olsztynie została 
zorganizowana akcja poboru krwi. 

ABSOLUTORIUM DLA ZARZĄDU TWOJA KREW RATUJE ŻYCIE!

Fot: Redakcja
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 - Wnioski wysłane pocz-
tą bądź przekazywane przez osoby 
trzecie nie będą brane pod uwagę. 
Przyjmowane będą tylko kompletne 
wnioski wraz z załącznikami. Wnio-
sek składa się z 3 elementów, muszą 
być wypełnione wszystkie rubry-
ki. Wniosek główny po wypełnie-
niu musi być podpisany przez osobę 
ubiegającą się o stypendium. Jeśli jest 
ona niepełnoletnia, wniosek podpisu-
je również opiekun prawny wniosko-
dawcy.  
 Oświadczenie o sytuacji ro-
dzinnej i materialnej musi być pod-
parte odpowiednimi dokumentami 
(zaświadczenie o dochodach z tytułu 
pracy, decyzje dotyczące statusu bez-
robotnego, wyroki alimentacyjne, de-
cyzje dotyczące świadczeń emerytal-
nych bądź rentowych, zaświadczenie 

o ilości ha w gospodarstwie rolnym i 
inne – kopie wraz z oryginałami do 
wglądu); zaświadczenia o dochodach 
powinny dotyczyć trzech ostatnich 
miesięcy od daty złożenia wniosku 
maj – lipiec 2015 roku. Wymagana 
jest potwierdzona przez pracowni-
ka MOPS, GOPS, opinia dotycząca 
wniosku (cz. 2). 
 Oświadczenie (cz. 3 wnio-
sku) musi być wypełnione i podpisane.
Średnia ocen potwierdzona kopią 
świadectwa lub indeksu – potwier-

dzona „za zgodność z oryginałem”. 
Udokumentowane szczególne osią-
gnięcia naukowe, artystyczne lub 
sportowe (kopie wraz z oryginałami 
do wglądu). Przy osobistym składa-
niu kompletnego wniosku, „zgod-
ność z oryginałem” dokumentów 
można potwierdzić w siedzibie Fun-
dacji, okazując oryginał  – tłumaczy 
Joanna Rogowska, koordynator Fun-
dacji.
 Stypendium naukowo-, 
sportowo- lub artystyczno-socjal-

ne mogą otrzymać osoby osiągają-
ce dobre wyniki w nauce. Chodzi 
o średnią ocen nie mniejszą niż 4,50 
na świadectwie kończąc gimnazjum 
bądź na świadectwie szkoły średniej, 
natomiast w indeksie średnią 4,00. 
Przyszli stypendyści powinni być 
fi nalistami olimpiad, konkursów lub 
mieć udokumentowane inne szcze-
gólne osiągnięcia naukowe, arty-
styczne lub sportowe.
 Warunkiem wsparcia jest 
też trudna sytuacja materialna. – Do-
chód na osobę w rodzinie nie może 
przekraczać 200% kryterium do-
chodowego określonego w ustawie 
o pomocy społecznej, a to wynosi dla 
osoby samotnie prowadzącej gospo-
darstwo domowe 542 zł., a dla osoby 
w rodzinie 456 zł. Zatem kryterium 
dochodowym do złożenia wniosku 
o stypendium jest nie przekroczenie 
kwoty 1084 zł.netto  dla osoby sa-
motnie prowadzącej gospodarstwo 
domowe i 912 zł. netto na osobę 
w rodzinie – wyjaśnia koordynator. 

 Szczegółowe informacje 
można uzyskać pod numerem telefo-
nu 89 521 05 69.

10 sierpnia rusza nabór wniosków o przyzna-
nie stypendiów uzdolnionej młodzieży z po-
wiatu olsztyńskiego. W tym roku obowiązuje 
nowy formularz, który trzeba wypełnić i złożyć 
wraz z załącznikami bezpośrednio i osobiście 
u koordynatora Fundacji „Fundusz Ziemi 
Olsztyńskiej” (budynek Starostwa Powiatowe-
go w Olsztynie przy placu Bema 5, w pokoju 
237, od poniedziałku do piątku w godzinach 
11-15). Nowy wniosek można pobrać ze strony 
internetowej www.powiat-olsztynski.pl.

PCPR CZEKA NA WNIOSKI 

 Między innymi o tym 
będzie mowa podczas Akademii 
e-Marketingu, która odbędzie się 
8 września w godz. 10-14:30 wsa-
li sesyjnej Starostwa Powiatowego 
w Olsztynie. Projekt kierowany jest 
do właścicieli oraz managerów ma-
łych i średnich przedsiebiorstw z te-
renu powiatu olsztyńskiego.
 Akademia e-Marketingu to 
ogólnopolski projekt szkoleniowy or-
ganizowany przez Agencję Interak-
tywną ClearSense we współpracy z 
Google Polska. - Wiedza, którą zy-
skują przedsiębiorcy to najbardziej 
aktualne informacje, których nie ma 
jeszcze w książkach. Nikt też nie ma, 
realnie rzecz biorąc, czasu, by je czy-
tać. Jest to więc świetna okazja, by 
dowiedzieć się czegoś konkretnego 
i wartościowego, co można wyko-
rzystać do prowadzenia biznesu, ale 
również nawiązać nowe lokalne re-
lacje – mówi Katarzyna Jacobson z 

Agencji Interaktywnej ClearSense.
 SpotkanieNiemal warszta-
towy charakter spotkania, omawia-
ne liczne przykłady oraz możliwość 
indywidualnej rozmowy ze specjali-
stami sprawiają, że to bardzo warto-
ściowe szkolenie. Akademia będzie  
również doskonałą okazją do nawią-
zania nowych lokalnych relacji biz-
nesowych. 
 Szkolenie jest prowadzo-
ne przez doświadczonych trenerów 
posiadających wiedzę, umiejętności 
praktyczne i bogate doświadczenie 
w tematyce konferencji. Spotkanie 
przybiera charakter warsztatowy, 
podczas którego omawiane sa liczne 
przykłady, istnieje też możliwość in-
dywidualnej rozmowy ze specjalistą. 
Każdy uczestnik otrzyma materiały 
szkoleniowe oraz certyfi kat Akede-
mii. Udział w szkoleniu jest BEZ-
PŁATNY. 

Fot. Redakcja

- Moduł I – LIKWIDACJA BARIER 
UTRUDNIAJĄCYCH AKTYWIZA-
CJĘ SPOŁECZNĄ I ZAWODOWĄ – 
do 31 sierpnia 2015 roku

- Moduł II – POMOC W UZYSKA-
NIU WYKSZTAŁCENIA NA PO-
ZIOMIE WYŻSZYM – do 10 paź-
dziernika 2015 roku, przy czym:
1) wniosek dotyczący refundacji 

kosztów czesnego za rok akademicki 
2014/2015 należy złożyć w terminie 
od 1 września 2015 r. do 30 września 
2015 r.
2) wniosek dotyczący dofi nansowania 
kosztów nauki roku akademickiego 
2015/2016 należy złożyć w terminie od  
1 września 2015 r. do 10 października 
2015 r.

Wnioski przyjmowane są w siedzibie 
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzi-
nie w przy Placu Bema 5 (w budynku 
Starostwa Powiatowego w Olsztynie) 
lub za pośrednictwem poczty. Druki 
wniosków są dostępne w siedzibie Po-
wiatowego Centrum Pomocy Rodzinie 
w Olsztynie i na stronie internetowej: 
www.pcpr-powiatolsztynski.pl.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Olsz-
tynie jest realizatorem pilotażowego programu 
„AKTYWNY SAMORZĄD”, fi nansowanego 
ze środków Państwowego Funduszu Rehabili-
tacji Osób Niepełnosprawnych, którego głów-
nym celem jest wyeliminowanie lub zmniej-
szenie barier ograniczających uczestnictwo 
benefi cjentów pomocy w życiu społecznym, 
zawodowym i w dostępie do edukacji.

Jakie są trendy i zasady budowania strate-
gii obecności fi rmy w sieci, które  elementy 
e-marketingu pasują najlepiej do profi lu pro-
wadzonej przeze mnie fi rmy, jak skutecznie 
prowadzić działania promocyjne w Internecie 
i dlaczego warto mierzyć ich efekty?
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Wieści
z Powiatu

GOK Stawiguda

ROWEREM PRZEZ POWIAT OLSZTYŃSKI

Do dyspozycji amatorów wypraw rowero-
wych jest w powiecie olsztyńskim i na rubie-
żach Olsztyna ponad 1112 km malowniczych 
tras!

Jeziora, lasy, wzgórza moreno-
we i wysoczyzny czynią z powiatu 
olsztyńskiego wymarzone miejsce 
dla miłośników jazdy na rowerze, 
zarówno tej rekreacyjnej, jak i bar-
dziej wyczynowej. Dodatkowym 
urozmaiceniem są charakterystycz-
ne dla Warmii przydrożne kaplicz-
ki o dużych walorach historycznych.
Część tras przebiega w pobliżu za-
bytkowych budowli i atrakcyjnych 
widokowo krajobrazów, jak skansen

w Olsztynku, rezerwat bobrów, pole 
bitwy z I Wojny Światowej, Jezio-
ro Luterskie o wysokiej klasie czy-
stości, czy dobromiejska kolegiata 
i Kalwaria Warmińska w Głotowie...
 Warto też wziąć udział w 
zorganizowanych  wycieczkach ro-
werowych.  Gmina Stawiguda i tu-
tejszy GOK realizują przy wsparciu 
promocyjnym Powiatu Olsztyńskie-
go projekt RekreAKCJA. Mieszkań-
cy gminy oraz turyści mogą przemie-
rzyć ciekawe okolice pod kierunkiem 
doświadczonych przewodników. 
Szczegółowy program na: rekreacja.
stawiguda.pl.
 Nieznajomość szlaków nie 
przeszkadza jednak, żeby rowerem od-
wiedzić powiat. Skądkolwiek zacznie-
my rowerową wyprawę, w którąkol-
wiek pojedziemy stronę – przeżyjemy 
ciekawą przygodę. Szerokiej drogi!

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


