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PISMO BEZPŁATNE

INSCENIZACJA 
BITWY

Pojazdy pancerne, armaty, samocho-
dy z czasów PRL-u, liczne wybuchy 
i wystrzały – to tylko część atrakcji, 
jakie można było zobaczyć 
na X Pikniku Historycznym – Napole-
oniada 2016

POWSTANIE KOLEJNA
FILIA PSM

Utworzenie kolejnej, czwartej już, fi lii 
szkoły muzycznej, zmiany w budżecie 
i inwestycje drogowe – to główne te-
maty XIV Sesji Rady Powiatu w Olsz-
tynie, która odbyła się 20 maja 2016 r.

 DOBRE MIASTO 
ZWYCIĘZCĄ SPARTAKIADY
32 osoby wzięły udział w XVII 
Powiatowej Spartakiadzie Dru-
żyn Sanitarnych Obrony Cywil-
nej, które odbyły się w sobotę 
21 maja w Tumianach (gm. Barczewo). 

SPORTEM POWIAT STOI!Te
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Z POWIATOWEGO KALENDARZA

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

01.06 Gminny Dzień Dziecka – występy artystyczne 
w gminach: Barczewo, Dobre Miasto 
i Olsztynek.

02.06 XV Międzynarodowy Festiwal Muzyki 
Chóralnej im. F. Nowowiejskiego w Barczewie.

04.06 Bicie Rekordu Guinnessa w śpiewaniu Hym-
nu Warmii w gminie Barczewo; Festyn Rodzinny 
z okazji Dnia Dziecka w Stawigudzie i Świątkach; 
Turniej Tańca Street Dance 2016 w Jezioranach.

05.06 Dzień Dziecka u Matki Bożej Gietrzwałdzkiej 
– Sanktuarium w Gietrzwałdzie; Dzień Dziecka 
w GOK w Klewkach (gm. Purda) i Biskupcu.

11-12.06 I Rodzinny Rajd Traktem Biskupów 
Warmińskich (rowerem, konno, kajakiem) na trasie 
Olsztyn - Dobre Miasto - Lidzbark Warmiński.

12.06 Grupa Morsy Dywity organizuje imprezę 
„Bezpieczne Wakacje” - pokazy na wodzie z ratow-
nictwem wodnym i występy szkoły muzycznej Yama-
ha - impreza odbędzie się nad jeziorem w Dywitach.

18.06 70-lecie Cechu Rzemiosł Różnych w gminie 
Biskupiec; X Festiwal Teatrów Amatorskich War-
mii i Mazur w Dobrym Mieście; XI Letni Festiwal 
Teatrów Amatorskich „Pod Brzozą” w Bartągu (gm. 
Stawiguda).

23.06 Noc Świętojańska – Warmińska Palinocka 
nad Łyną w Dobrym Mieście; Noc Świętojańska – 
Amfi teatr w Gietrzwałdzie; Wianki Mazurskie „Noc 
Kupały” w Olsztynku.

24.06 Lato Artystyczne – Noc Świętojańska w 
Barczewie; Dni Olsztynka; Kabaret z okazji Dnia 
Ojca w gminie Purda; Koncert - Podsumowanie roku 
Kulturalnego 2015/2016 w GOK Stawiguda.

25.06 I Powiatowy Festiwal Balonowy w Dywitach; 
Impreza plenerowa – rozpoczęcie lata (rajd rowero-
wy) w gminie Purda.

26.06 70-lecie BKS Tęczy połączone z rozpoczę-
ciem artystycznego lata w gminie Biskupiec; Jazzte-
aval w Dobrym Mieście; XXXII Wojewódzki Prze-
gląd Kapel i Zespołów Śpiewaczych w Jezioranach.

 Przed nami najdłuższe dni w roku. To dobry czas do 
skorzystania z oferty kulturalnej w powiecie. Czerwiec będzie 
wyjątkowo bogaty w wydarzenia, zarówno te o charakterze lu-
dowym, jak tradycyjna Sobótka organizowana w kilku gminach 
powiatu olsztyńskiego, czy artystycznym jak festiwal chóral-
ny, teatralny, czy jazzowy. Nie zabraknie też okazji do udziału, 
choćby w charakterze widza, w imprezach sportowych i rekre-
acyjnych. Zachęcam do odwiedzenia sąsiednich gmin i dobrej 
zabawy. A nuż ktoś z Państwa odnajdzie w Noc Świętojańską 
legendarny kwiat paproci?

Starosta Olsztyński
Małgorzata Chyziak

 „Przydrożne kapliczki to punkt charakte-
rystyczny naszego regionu” – pisała Nasza Warmia 
w numerze z 3 maja 2006 roku.
 Szacuje się, że na Warmii stoi około 1500 ka-
pliczek. Mieszkańcy wsi wznosili je z różnych powodów, 
m. in. by wyrazić wdzięczność, że ominęła ich zaraza, sta-
wiano je wtedy ku czci św. Rocha i św. Rozalii. Z kolei 
w miejscowościach, gdzie nie było kościoła, wznoszo-
no kapliczki-dzwonniczki. Najstarsza z nich znajduje się 
w Barczewie przy ul. Warmińskiej i pochodzi z 1607 roku. 
Jednak najwięcej kapliczek zaczęło powstawać w drugiej 
połowie XIX wieku. Te, które przetrwały do czasów współ-
czesnych, wymagały renowacji. Dlatego też blisko dzie-
sięć lat temu Starostwo Powiatowe w Olsztynie we współ-
pracy ze Stowarzyszeniem Byłych Mieszkańców Powiatu 
Olsztyńskiego w Niemczech rozpoczęło akcję „Ratujmy 
nasze kapliczki”.
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KIEDYŚ, 
WYDARZYŁO SIĘ 

SZANOWNI
CZYTELNICY



 Podczas uroczystości, która odbyła się 25 kwietnia 
w Ośrodku Sportu i Rekreacji w Jezioranach nie zabrakło 
emocji. 
- Liczba zgłoszeń, jakie napłynęły w tym roku na nasz kon-
kurs, świadczy o tym, że powiat olsztyński sportem stoi! 
Któż z nas wie, ile potu i łez trzeba wylać, ile godzin po-
święcić, żeby osiągnąć sukces sportowy. Z pewnością wie-
dzą to trzy osoby: trener, rodzic i zawodnik. Dlatego dzięku-
ję wszystkim trenerom, instruktorom i opiekunom, którzy na 
co dzień zmagają się ze słabościami swoich podopiecznych, 
motywując ich do osiągnięcia celu. Dziękuję rodzicom, bo to 
właśnie oni inwestują, inspirują i są blisko przez cały czas, 
kiedy dziecko tego potrzebuje. Przede wszystkim dziękuję 
sportowcom, którzy są najlepszymi reprezentantami swoich 
miejscowości, gmin i powiatu olsztyńskiego i życzę kolej-
nych sukcesów – mówiła starosta.
 Głos zabrał również burmistrz Jezioran Leszek 
Boczkowski. – Drodzy sportowcy, jesteście dowodem na to, 
że ciężka, systematyczna praca daje osobisty sukces i radość. 
Wasi trenerzy i rodzice są z Was dumni, że możecie realizo-
wać swoje marzenia i pasje. Dziękuję za te chwile radości, 
których nam dostarczacie – zwrócił się do sportowców go-
spodarz miasta.
 Zgodnie z regulaminem, warunkiem wyróżnienia 
przez samorząd Powiatu Olsztyńskiego jest udział w igrzy-
skach olimpijskich lub paraolimpijskich, mistrzostwach 
świata lub Europy, zajęcie medalowych miejsc  w mistrzo-
stwach Polski, kwalifi kacja do kadry narodowej, ustanowie-
nie rekordu w danej dyscyplinie albo wysoki wynik sporto-
wy. 
 W kategorii młodzieży i osób dorosłych uhonorowa-

ne zostały 24 osoby: Szymon Rekita, Dawid Burczak, Paweł 
Kostrubski, Rafał Tuchewicz, Władysław Sczepan Daliga, 
Szymon Morzy, Paulina Potasznik, Andrzej Regin, Paulina 
Sabina Ziółkowska, Marcin Kurp, Łukasz Grabowski, Grze-
gorz Kluczek, Michał Rynkiewicz, Daniel Szatkowski, Ka-
tarzyna Borys, Arkadiusz Pucek oraz uczniowie Klasy Mun-
durowej I Liceum Ogólnokształcącego im. J. Kaczmarskiego 
w Olsztynku: Patrycja Dorozińska, Aleksandra Iwańska, Ka-
rol Kucki, Jakub Merchel, Kamil Obuchowicz, Kamil Sero-
wiński, Paweł Wachowski i Łukasz Zajadlak.
 Decyzją radnych specjalne wyróżnienie otrzymali: 
Małgorzata Jasińska, Piotr Moszczyński i Alicja Potasznik. 
W kategorii dziecięcej nagrody otrzymali: Maciej Chodań, 
Piotr Szerszeń, Tomasz Kalwara, Paulina Teresa Kmieć, 
Kacper Krzysztof Olszeszczak, Marsel Castalano i Emilia 
Raczewska.
 Podczas II Gali Sportu Powiatu Olsztyńskiego zo-
stali też uhonorowani trenerzy Bartosz Zabłotny i Dariusz 
Jaskulski. Zaś działaczem sportowym roku został Narcyz 
Klik. Najwięcej emocji przyniosło oczekiwanie na tytuł 
Sportowca Roku Powiatu Olsztyńskiego. Laureatką została 
16-letnia MARTA JASKULSKA z Ludowego Klubu Kolar-
skiego „WARMIA” Biskupiec. 
 Podczas II Gali Sportu Powiatu Olsztyńskiego nie 
zabrakło pokazów sportowo-artystycznych. Przed zgroma-
dzoną publicznością wystąpili: Dywicka Grupa Rozrywki, 
grupa taneczna z Miejskiego Ośrodka Kultury w Jeziora-
nach, cheerleaderki z Zespołu Szkół w Olsztynku, Jakub 
Przeradzki z Zespołu Szkół w Biskupcu, duet taneczny: Mar-
tyna Świerczyńska i Patryk Wiśniewski. Układy sztuki walki 
zaprezentowali Marsel Castelano i Kacper Oleszczak.

W POWIECIE
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SPORTEM POWIAT STOI!
Prawie 40 sportowców z powiatu zostało uhonorowanych w trakcie 

tegorocznej II Gali Sportu Powiatu Olsztyńskiego.



 Organizatorem obchodów Dnia Godności Osoby 
z Niepełnosprawnością Intelektualną było Polskie 
Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym 
Koło w Biskupcu. Święto rozpoczęło się tradycyjnie wymarszem 
z posesji PSOUU na plac Wolności. Uczestniczyli w nim – oprócz 
podopiecznych Ośrodka, ich rodzin oraz pracowników – dzieci 
i młodzież z biskupieckich placówek edukacyjnych, oraz miesz-
kańcy miasta. Na zaproszenie PSOUU przyjechali także przedsta-
wiciele zaprzyjaźnionych kół i ośrodków, m.in. z Olsztyna i Sątop.
 Na placu Wolności głos zabrały m.in. Jadwiga Marzjan, 

przewodnicząca PSOUU Koło w Biskupcu i Małgorzata Chyziak, 
starosta olsztyński. Burmistrz Bisztynka Marek Dominiak pod-
kreślał, że podziwia liczną grupę przedszkolaków i uczniów, dla 
których takie spotkania są najlepszą lekcją wychowawczą. Ka-
mil Kozłowski, burmistrz Biskupca, powiedział, że jest dumny 
z mieszkańców swojego miasta, którzy w otwarty i życzliwy spo-
sób podchodzą do osób niepełnosprawnych. 
 Kulminacyjnym momentem było wypuszczenie 
do nieba zielonych baloników, symbolizujących nadzieje i ży-
czenia podopiecznych PSOUU. Ponieważ baloniki poszybowały 
w stronę dobiegającej końca budowy Ośrodka Edukacyjno-Reha-
bilitacyjno-Zawodowego wszyscy odczytali to jako dobrą wróżbę.
 Następnie obchody święta przeniosły się do siedziby 
Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umy-
słowym przy ul. Gdańskiej. Na terenie ogrodu przygotowane były 
stoiska z różnymi atrakcjami. Można było sporządzić wymarzoną 
kartkę okolicznościową, zrobić pachnące mydełko, sprawdzić jak 
„ze starego zrobić coś nowego”, poeksperymentować, spróbować 
przysmaków z domowej kawiarenki i kupić pachnące zioła oraz 
niepowtarzalne pamiątki.

BARCZEWO

BISKUPIEC

 W tak nietypowy sposób została uczczona pamięć 
o znakomitym kompozytorze i autorze utworu – Feliksie 
Nowowiejskim. Tegoroczna próba bicia rekordu nawią-
zywała do wydarzeń z 1910 roku, kiedy to ów wybitny 
muzyk dyrygował połączonymi chórami, przybyłymi na 
uroczystość odsłonięcia w Krakowie Pomnika Grunwaldz-
kiego w 500. rocznicę bitwy pod Grunwaldem.
 Do śpiewu włączyły się nie tylko chóry biorące 
udział w Międzynarodowym Festiwalu Zespołów Chóral-

nych im. F. Nowowiejskiego, ale także mieszkańcy Bar-
czewa i okolic – uczniowie, nauczyciele, policjanci i wo-
lontariusze, a nawet zakonnicy – franciszkanie. – Pierwszy 
raz w życiu dyrygowałem tak wielkim zespołem – mówił 
Benedykt Błoński prof. z UWM i dyrektor rady artystycz-
nej tegorocznego festiwalu, który odbywał się w dniach 
2-4 czerwca w Barczewie.
 Całkowity czas odśpiewania Hymnu Warmińskie-
go trwał prawie 6 minut i 19 sekund. A całemu wydarzeniu 
przyglądał się sędzia z Biura Rekordów Guinnessa i Pol-
ski. Werdykt mógł być tylko jeden – rekord został pobity!
Pomysłodawcami i organizatorami wydarzenia byli: Urząd 
Miejski w Barczewie i tutejsze Stowarzyszenie Inicjatyw 
Obywatelskich. Wiadomo już, że barczewianie planują 
pobicie swojego rekordu. Liczą, że za rok do wspólnego 
odśpiewania hymnu zbierze się dwa razy więcej osób.

PROSTO Z NASZYCH GMIN
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REKORD POLSKI 
POBITY!

DZIEŃ GODNOŚCI

Aż 640 osób stanęło w sobotę 4 czerwca na Placu Ratu-
szowym w Barczewie do wspólnego śpiewania Hymnu 
Warmińskiego „O Warmio moja miła”.

13 maja przez Biskupiec przeszedł jeden z najrado-
śniejszych pochodów – Marsz Godności.



 Na pofałdowanym odcinku pojawi się równy asfalt, 
a w miejscach najbardziej zdegradowanych wymieniona bę-
dzie też podbudowa drogi.
 Oferty w przetargu złożyło sześciu wykonawców, 
a rozbieżność cenowa wahała się od 1,8 mln zł do 2,4 mln zł.
Ostatecznie GDDKiA w Olsztynie wybrała ofertę złożoną 
przez fi rmę  Strabag z siedzibą w Pruszkowie opiewająca 

na kwotę nieco ponad 1,8 mln zł. Podpisanie umowy z wy-
konawcą nastąpiło w czwartek 2 czerwca 2016 roku. Sam 
remont powinien ruszyć jeszcze w czerwcu i potrwać 12 
tygodni. Niestety w czasie realizacji inwestycji pojawią się 
utrudnienia w ruchu. Remont będzie obejmował sfrezowanie 
nawierzchni, ułożenie warstwy wyrównawczej, wzmocnienie 
nawierzchni geosiatką, ułożenie warstw: wiążącej i ścieral-
nej. W miejscach najbardziej zdegradowanych będzie też 
wykonana wymiana podbudowy drogi. Remontowany odci-
nek wynosi około 3 kilometrów i zaczyna się przy wjeździe 
do Gościńca Czapla w Ługwałdzie i biegnie do obwodnicy 
Spręcowa. To jeden z najniebezpieczniejszych fragmentów 
DK51 o czym świadczą m.in. tablice „Czarny punkt” informu-
jące o liczbie osób zabitych i rannych. Droga w tym miejscu 
jest kręta, stroma, a nawierzchnia w wielu miejscach nierówna 
i pofałdowana.

IV PIKNIK 
JEŹDZIECKI

NOC 
MUZEÓW

DOBRE MIASTO

DYWITY

 Zawody miały rangę towarzyskich. W klasie mini LL 
z trafi eniem w normę czasu, wystartowało 18 zawodników. I miej-
sce w tej kategorii zajęła Maja Sitkowska, na koniu Cygana z KJ 
Amador Morąg, II miejsce - Michalina Mizerka na koniu Piorun, 
JUKS „Galop” w Smolajnach, III miejsce – Emilia Podgórniak 
na koniu Omena – JUKS „Galop” w Smolajnach. W klasie LL 
z trafi eniem w normę czasu, wystartowało 27 zawodników i koni, 
niektórzy również skorzystali z możliwości dwóch przejazdów. 
I miejsce zajęła Sylwia Wagner na koniu Karino, KJ Kamińskich 
z Ignalina, II miejsce – Izabela Bancewicz na klaczy Stella, repre-
zentująca stajnię Janczary z Barczewka, III miejsce – Zuza Pio-
trowicz na koniu Promesa, KJ Palmowski ze Spręcowa. W klasie 
L wystartowało 10 zawodników, na 12 koniach. W tej kategorii 
na I miejscu uplasowała się Małgorzata Bielecka na koniu Dagny, 
KJ Palmowski ze Spręcowa, na II - Zuza Piotrowic na Promesie, 
KJ Palmowski ze Spręcowa, na III natomiast– Aleksandra Dec na 
koniu Pessaro, KJ Kamińskch z Ignalina. Impreza, mimo trudnych 
warunków atmosferycznych cieszyła się wysoką frekwencją.

 Impreza rozpoczęła się prezentacją samochodów za-
bytkowych, biorących udział w III Rajdzie Szlakiem Napoleona 
organizowanym przez PZM w Olsztynie. W scenerii dobromiej-
skich kamieniczek podziwiać można było stroje kobiece, mun-
dury i elementy uzbrojenia z epoki napoleońskiej. Nad brzegiem 
Łyny widzowie przenieśli się się w realia II wojny światowej, 
gdzie Grupa Rekonstrukcji Historycznej Allenstein zainsce-
nizowała potyczkę wojsk, a na Przedmurzu pokazała dioramę 
wojskową.  Grupa Historyczna Guttstadt przygotowała stoisko 
wybijania dobromiejskiej monety pamiątkowej. W Skansenie 
Miejskim członkowie Warmińskiej pracowni ikon, Lidia Mossa-
kowska i Ryszard Walkowski opowiedzieli o tajemnicach ikono-
grafi i. Przez cały wieczór można było zwiedzać ekspozycje hi-
storyczne w Baszcie Bocianiej, kamieniczkach oraz wziąć udział 
w warsztatach rękodzieła. Można było również oglądać gwiazdy 
na niebie przez teleskopy. W dobromiejskim kinie wyświetlono 
także fi lm niemy „Szczęście”  z roku 1934, przy akompaniamen-
cie muzyków: Waldemara Rychłego,  Asi Zieleckiej oraz Mate-
usza Nowickiego. Finałem imprezy było ognisko partyzanckie.

NADESŁANE Z NASZYCH GMIN
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Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Olsz-
tynie podpisała umowę z wykonawcą remontu około 3-km 
odcinka DK51 między Ługwałdem a Spręcowem (cho-
dzi o niebezpieczny i kręty odcinek od Gościńca Czapla 
do obwodnicy Spręcowa na wysokości Klasztoru Karmeli-
tanek). 

REMONT 
ODCINKA DK 51

14 maja odbył się piknik jeździecki, zorgaizowany przez 
Uczniowski Klub Sportowy „Galop” przy ZSR w Smolaj-
nach.

W sobotę, 14 maja  odbyła się kolejna Noc Muzeów.



 W Gietrzwałdzie oprócz smacznej kuchni regionalnej, 
wyjątkowych zabytków i ciekawych wydarzeń przybędzie kolejne 
miejsce do zwiedzania - „Izba Muzealna w Warmińskim domu”. 
 Jest to wspólny projekt Gimnazjum Gminnego, Gmin-
nego Ośrodka Kultury i Urzędu Gminy w Gietrzwałdzie. Pomysł 
jego utworzenia nie jest nowy. Zabytki z Warmii, z Gietrzwałdu 
i okolic zbierane są od dłuższego czasu i umieszczane w „Izbie 
Regionalnej” w gietrzwałdzkim gimnazjum. 
Ilość zgromadzonych dawnych przedmiotów użytkowych jest 
imponująca. Czego tu nie ma? Jest wyposażenie pokoju: stara 

szafa, ława do siedzenia, stół z nakryciem, żeliwny magiel, sta-
re butelki, żelazka na duszę, szkolna ławka z kałamarzem a na-
wet hełmy i bagnety. Wśród tych zabytków jest kilka szczegól-
nych. To m.in. zeszyty z polskiej szkoły działającej w Worytach 
w 1934 roku oraz piękna, ręcznie haftowana poduszka z polskim 
godłem: orłem na czerwonym tle. To eksponaty wyjątkowe. 
A dla szczególnych zabytków przewidziano wyremontowany do-
mek warmiński u zbiegu ulic Spacerowej i Ostródzkiej w Gietrz-
wałdzie, gdzie w odrestaurowanym budynku powstanie muzeum. 
 Pomysłodawcami utworzenia izby muzealnej są Paweł 
Jarząbek, dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury i Wojciech Gu-
daczewski z Urzędu Gminy z Gietrzwałdzie, a nazwę, w gwarze 
warmińskiej dla nowej atrakcji turystycznej Gietrzwałdu, podał 
organizatorom Edward Cyfus, który cieszy się z tego pomysłu.
– Sam mam w swoim domu wiele przedmiotów dawnego 
użytku, może część z nich przekażę do tworzonych zbiorów 
w Gietrzwałdzie lub coś między sobą wymienimy – powie-
dział Edward Cyfus, dzięki któremu gwara warmińska zosta-
ła wpisana na listę niematerialnego dziedzictwa kulturowego. 
„W Warnijski chałupsie – Izba Muzealna w Warmińskim Domu” 
będzie otwarta na początku wakacji, w sobotę, 2 lipca. Wyda-
rzenie połączone będzie z questem (grą terenową) oraz wystawą 
malarską Andrzeja Samulowskiego, wnuka pierwszego wydawcy 
Gazety Olsztyńskiej.

GIETRZWAŁD

JEZIORANY

 Mieszkańcy sołectwa długo czekali na tą chwi-
lę, ale w końcu się udało, a to za sprawą Angeliki Stawisiń-
skiej, dyrektora Miejskiego Ośrodka Kultury w Jezioranach. 
– Mimo niewielkiego budżetu udało się zrobić wielką rzecz, 
a to jeszcze nie wszystko - zapowiedział zastępca burmi-
strza Jezioran, Marcin Frączek. – Oddanie świetlicy do użyt-
ku jest efektem długiej pracy, ale i zaangażowania wielu osób 
– dodała Dorota Olszewska, sołtys Olszewnika. Między inny-
mi do prac remontowych i otwarcia świetlicy przyczynili się: 

mieszkańcy Sołectwa Olszewnik, Rada Sołecka Olszewnik, 
grono Radnych Rady Miejskiej w Jezioranach, pracownicy 
i dyrekcja Zakładu Obsługi Gminnych Jednostek Organizacyj-
nych, pracownicy i dyrekcja Miejskiego Ośrodka Kultury w Je-
zioranach oraz pracownicy Urzędu Miejskiego z burmistrzem 
na czele.  
 Uroczystego przecięcia wstęgi dokonali Doro-
ta Olszewska, sołtys Sołectwa Olszewnik, Marcin Frączek, 
zastępca Burmistrza Jezioran oraz Bogusław Wierzbicki, 
Przewodniczący Rady Miejskiej w Jezioranach. Oprócz wy-
mienionych, otwarciu świetlicy towarzyszyli także zaproszeni 
goście, w tym ks. Dziekan Dekanatu Jeziorańskiego Stanisław 
Jasiński, który dokonał poświęcenia świetlicy. Podczas poga-
wędek przy kawie i drobnych słodkości zgromadzeni obejrzeli 
projekcję zdjęć z przebiegu prac remontowych, a dzieci zaba-
wiały animacje przygotowane w namiocie przy świetlicy. Całą 
uroczystość zakończyła zabawa taneczna dla mieszkańców 
sołectwa.
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POWSTANIE 
IZBA 
MUZEALNA

Każda miejscowość, która chce przyciągnąć turystów 
powinna najpierw zadbać o atrakcje trafi ające w gusty 
przyjezdnych. 

ŚWIETLICA
JAK NOWA!

W sobotę 21 maja 2016 roku w Olszewniku odbyło się 
ofi cjalne otwarcie Świetlicy Wiejskiej po remoncie, któ-
rą udało się oddać do użytku. 



NOWY 
CHODNIK 

NAJLEPSZA 
W POWIECIE 

 Marszałek województwa Gustaw Marek Brzezin, 
poinformował wójta gminy o zamiarze realizacji inwesty-
cji polegającej na budowie chodnika w miejscowości Bęsia 
od jeziora w kierunku Wiatraka.
 Procedura przetargowa zostanie rozpoczęta 
w czerwcu. Jest nadzieja, że nowy chodnik powstanie jesz-
cze w tym roku, co pewnie ucieszyłoby  mieszkańcy Bęsi.  
Poprawiłoby to w znaczny sposób bezpieczeństwo, szcze-
gólnie dzieci i młodzieży.

 Uczniowie Szkoły Podstawowej w Kolnie z Filią 
w Bęsi mogą być z siebie dumni, uzyskali najlepszy wynik 
w powiecie, a nawet w województwie. W części I, na któ-
rą składał się język polski i matematyka uzyskali ogółem 
71,77%. Osiągnęli więc 7 stanin (z możliwych maksymal-
nie 9), określany jako wysoki. W części II – język angielski 
– 65,55%, a więc 5 stanin, czyli średni. 
– Z satysfakcją możemy poinformować, iż uczniowie gmi-
ny Kolno, położonej w powiecie olsztyńskim, uzyskali naj-
wyższy wynik w województwie warmińsko – mazurskim.  
A mianowicie z języka polskiego otrzymali średnią 83%, 
a z matematyki 62%. Ogółem w części I zdobyli średnią 
72% – mówiła Dorota Kurek nauczycielka Szkoły Podsta-
wowej w Bęsi.

MUZEUM 
TECHNIKI 

WOJSKOWEJ

 Otwarciu towarzyszył X Piknik Historyczny 
– Napoleoniada. Na miejscu zobaczyć można było m. in. 
pojazdy opancerzone typu SKOT2 A, armaty, karetki, wozy 
milicyjne i wiele innych pojazdów z okresu lat 60 - 80 XX 
wieku.
– Militariami i pojazdami wojskowymi interesuje się już od 
ponad 30 lat. Star 66 Besam to pierwszy zakupiony przeze 
mnie pojazd, który w latach 60 pełnił rolę polowego warsz-
tatu naprawczego. W zawartość jego wyposażenia wcho-

dziło wiele narzędzi takich jak tokarki, szlifi erki i różne 
inne specjalistyczne urządzenia, jakich brakowało na ryn-
ku polskim w latach 80, co skłoniło mnie do jego zakupu – 
mówił Bogdan Kozłowski, właściciel muzeum. – Z czasem 
wojsko wyprzedawało coraz więcej pojazdów i tak zaczę-
ła się moja przygoda z militariami. Dziś w swej kolekcji 
posiadam kilkadziesiąt pojazdów, a są to między innymi 
Osinobus do przewozów pasażerskich, opancerzony BTR 
60 używany kiedyś przez ZOMO, pojazdy pożarnicze oraz 
różnego rodzaju broń pozbawiona cech bojowych – mówił.
Muzeum plenerowe Bogdana Kozłowskiego odwiedzić 
można osobiście. Znajduje się ono przy Gospodarstwie 
Agroturystycznym Ziołowa-Dolina w Wilamowie 10a.

KOLNO

JONKOWO

14 maja 2016 roku w Jonkowie odbyło się uroczyste 
otwarcie Muzeum Techniki Wojskowej im. Bogdana 
Wojciech Kozłowskiego.
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Dnia 6 maja 2016r. wójt gminy Kolno Henryk Duda gościł 
w Urzędzie Gminy Marcina Kuchcińskiego Członka Za-
rządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Łomży podała wy-
niki sprawdzianu szóstoklasisty za 2016 rok w gminach 
województwa warmińsko-mazurskiego, przeprowadzo-
nego 5 kwietnia 2016 roku.



UMOWA NA DO-
FINANSOWANIE 
PROJEKTU

 Decyzję o przyznaniu nobilitacji „Zasłużony dla 
Olsztynka” za ofi arność i zasługi w czasie wojny, działalność 
kombatancką i wybitne propagowanie postaw patriotycznych 
na terenie gminy Olsztynek kapituła podjęła w dniu 19 kwiet-
nia 2016 roku na wniosek Artura Wrochny – burmistrza Olsz-
tynka.
 Niezwykle skromny, mieszkańcom Olsztynka, przy-
bliżony publikacjami w miesięczniku „ALBO” i audycjami 
w polskim radiu. W całej Polsce  stał się znaną  postacią po 
opublikowaniu w 2014 r. książki „Niczego nie żałuję. Od po-
wstania warszawskiego z Armią Krajową do Indochin z Legią 
Cudzoziemską” napisaną wspólnie z historykiem Krzysztofem 
Schrammem. Szczególnie cenna dla utrwalania historii publi-
kacja opisuje konspiracyjną działalności podczas Powstania 

Warszawskiego.
 Ponad dziewięćdziesięcio-letni Pan Zygmunt zadzi-
wia sprawnością, dużym optymizmem i poczuciem humoru. 
Ciekawie opowiadał o swoich doświadczeniach wojennych, 
o Powstaniu Warszawskim, walce w Indochinach, ale także 
i o czasach powojennych kiedy powrócił do kraju i zamieszkał 
w Olsztynku.
 Były też pytania z widowni, na które Pan Zygmunt 
chętnie odpowiadał. Uczestnicy spotkania mogli nabyć książ-
kę „Niczego nie żałuję !...” i poprosić o specjalną dedykację 
autorów.
 Składamy Panu Zygmuntowi Jatczakowi gratulacje 
wraz z wyrazami szacunku za działalność mającą na celu krze-
wienie i pielęgnowanie tradycji patriotyzmu narodowego oraz 
szerzenie wiedzy o wojsku polskim i jego żołnierzach – boha-
terach narodowych, którzy pełnili służbę w obronie Ojczyzny 
na wszystkich frontach II wojny światowej.
 Kierując do Pana słowa podziękowań za minione lata 
patriotycznej działalności, za troskę o zachowanie dla potom-
nych pamiątek przeszłości, przekazujemy serdeczne życzenia 
zdrowia i wszelkiej pomyślności w życiu osobistym oraz rado-
ści w każdym nadchodzącym dniu.
 Organizatorzy: Gmina Olsztynek, Miejska Biblioteka 
Publiczna w Olsztynku, Muzeum Obozu Jenieckiego Stalag 
I B i Historii Olsztynka. 

 23 maja br. wójt gminy Purda, Piotr Płoski podpisał 
umowę z marszałkiem województwa Warmińsko-Mazurskiego 
Gustawem Markiem Brzezinem, na dofi nansowanie projektu pod 
nazwą „Kulinarne dziedzictwo pogranicza Warmii i Mazur”.
 Projekt zostanie zrealizowany przez gminę Purda wio-
sną i latem tego roku. Jego celem jest aktywizacja mieszkańców 
wsi, przeciwdziałająca społecznemu wykluczeniu. Ważne, że całe 
zadanie uda się zrealizować bez nakładów gminy, bo 100 procent 
fi nansowania pochodzi z funduszy unijnych. Na realizację projek-

tu gmina pozyskała kwotę w wysokości ponad 87 tys. zł.
 Projekt zasięgiem będzie obejmował gminy powiatu 
olsztyńskiego: Purdę, Olsztynek, Barczewo, Biskupiec oraz gmi-
ny powiatu szczycieńskiego: Pasym, Jedwabno, Dźwierzuty.
 Projekt „Kulinarne dziedzictwo pogranicza Warmii i Ma-
zur” obejmuje przeprowadzenie w sześciu świetlicach wiejskich 
12 warsztatów kulinarnych z udziałem zawodowego kucharza 
i dietetyka, przeprowadzenie akcji promocyjnych polegających 
na zorganizowaniu stoisk - również przez lokalnych producentów 
- z prezentacją kulinariów, ich degustacją oraz rękodziełem, pod-
czas imprez lub wydarzeń organizowanych w sześciu sąsiednich 
gminach.
 Całość projektu zwieńczy impreza plenerowa w formie 
pikniku, podczas której zostanie zorganizowany konkurs kuli-
narny z udziałem reprezentacji gminy Purda i sześciu sąsiednich 
gmin. Do wygrania będą nagrody o wartości ponad 10 tys. zł.
Tematem przewodnim konkursu będą produkty wspólne dla 
terenu „dzikich” Mazur i „świętej” Warmii, tj. ziemniak (mazur-
ski kartofl ak - babka ziemniaczana vs plince warmińskie - placki 
ziemniaczane), a jako dodatek runo leśne i dziczyzna. W warszta-
tach będzie mogła uczestniczyć zarówno młodzież, osoby starsze, 
jak i niepełnosprawne.

OLSZTYNEK

ZASŁUŻONY 
DLA OLSZTYNKA

17 maja Burmistrz Olsztynka oraz Miejska Biblioteka Pu-
bliczna w Olsztynku zorganizowali spotkanie z Zygmun-
tem Jatczakiem - uczestnikiem Powstania Warszawskie-
go oraz byłym żołnierzem Legi Cudzoziemskiej. 

W dniu  23 maja br. wójt gminy Purda, Piotr Płoski pod-
pisał umowę z marszałkiem województwa Warmińsko-
Mazurskiego Gustawem Markiem Brzezinem, na dofi -
nansowanie projektu pod nazwą „Kulinarne dziedzictwo 
pogranicza Warmii i Mazur”.

PURDA
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ZAWODY 
SPORTOWO – POŻARNICZE

WIZYTA 
GMINY
PARTNERSKIEJ

 W zmaganiach strażackich wzięło udział 8 drużyn, 
88 druhów i druhen OSP. Zawody rozpoczęły się sztafetą 
pożarniczą, składającą się z siedmiu odcinków liczących 
ponad pięćdziesiąt metrów. Pierwsze miejsce w Gminnych 
Zawodach Sportowo – Pożarniczych zajęła jednostka OSP 
ze Świątek, która dzień wcześniej obchodziła jubileusz sie-

demdziesięciolecia powstania. Podczas zawodów z okazji 
Dnia Strażaka wręczone zostały liczne odznaczenia za za-
sługi w pożarnictwie dla druhów jednostek OSP z terenu 
gminy Świątki. W jej obszarze funkcjonują 4 jednostki OSP: 
Kwiecewo, Skolity, Świątki i Worławki, które zrzeszają 77 
druhów i druhen.

 W piątek 20 maja włodarze obu partnerskich gmin spo-
tkali się w Urzędzie Gminy w Stawigudzie.
 Głównym tematem rozmowy była wymiana wiedzy 
i doświadczeń odnośnie zasad funkcjonowania gmin w Polsce 
i w Niemczech. Gości z Wallenhorst interesowało między innymi 
to, na jakie działania gmina wydatkuje pieniądze publiczne. Wójt 
gminy Stawiguda Irena Derdoń wyjaśniała, że do zadań własnych 
gmin w Polsce należy fi nansowanie oświaty, straży pożarnej i pozo-

stałych jednostek organizacyjnych gminy. Na te działania pieniądze 
muszą się znaleźć w budżecie, natomiast jeżeli chodzi o inwestycje, 
realizowane są tylko te, które są niezbędne lub te, na które istnie-
je możliwość uzyskania środków unijnych lub rządowych. Istnieje 
także inny sposób pozyskania dofi nansowania- w ramach partner-
stwa publiczno-prywatnego - mówiła wójt Stawigudy.  Prawdopo-
dobnie gmina Stawiguda skorzysta z tej formy współpracy podczas 
realizacji inwestycji, polegającej na rozbudowie oczyszczalni ście-
ków w Stawigudzie. Przedstawicieli delegacji niemieckiej intere-
sowało także, czy w gminie są wodociągi i oczyszczalnie ścieków 
oraz w jaki sposób utylizuje się odpady i jakie koszty w związku 
z tym ponoszą mieszkańcy. Spotkanie zakończyły ustalenia, do-
tyczące przyszłorocznych obchodów piętnastolecia partnerstwa 
obu gmin, które odbędą się we wrześniu 2017 roku w Wallenhorst 
z udziałem delegacji ze Stawigudy. 

ŚWIĄTKI

STAWIGUDA

We wtorek 3 maja 2016r. na boisku w Skolitach odbyły się 
Gminne Zawody Sportowo – Pożarnicze, zorganizowane 
przy współpracy wójta gminy Świątki i Związku Ochotni-
czych Straży Pożarnych RP. 

W połowie maja br. gmina Stawiguda gościła delegację 
partnerskiej gminy Wallenhorst z burmistrzem Otto Ste-
inkampfem na czele. Goście z Niemiec odwiedzili szkoły 
gminne, przedszkole, a także lokalne fi rmy.
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 Posiedzenie radnych rozpoczęło się występem 
uczniów Powiatowej Szkoły Muzycznej I stopnia w Dywi-
tach. W kwartecie zagrali Marcelina Rucińska (skrzypce), 
Amelia Bryl (wiolonczela), Zofi a Hiszpańska (skrzypce) i Zu-
zanna Krotoszyńska z PSM w Olsztynie (akordeon). Z kolei 
we wspólnym trio wystąpili Zuzanna Zielińska (skrzypce), Fi-
lip Borowik (klawisze) i Alan Dżbik (fl et). Warto zaznaczyć, 
iż cała siódemka, mimo młodego wieku, ma już na koncie 
szereg sukcesów, jak choćby zwycięstwo w Międzynarodo-
wym Konkursie Zespołów Instrumentalnych i Kameralnych 
w Tymbarku, czy też w XVIII Gdyńskim Konkursie Dziecię-
cej Kameralistyki Smyczkowej.
 Pierwsza część obrad rozpoczęła się od sprawozdania 
z działalności Zarządu Powiatu w okresie między sesjami. Sta-
rosta przedstawiła sytuację byłego ośrodka wypoczynkowego 
w Łęguckim Młynie. Z powodu braku oferenta, nie doszło do 
sprzedaży powiatowej nieruchomości. Zarząd podjął więc de-
cyzje o obniżeniu ceny wywoławczej o 15%. W drugim postę-
powaniu przetargowym wynosi ona 2 mln 967 tys. zł. Termin 
II przetargu został wyznaczony na 11 lipca. Wadium w wyso-
kości 300 tys. zł. należy wpłacić na konto starostwa do 7 lipca.
 Jednym z najważniejszych tematów sesji były sprawy 
budżetowe dotyczące zagadnień inwestycyjnych realizowa-
nych przez Powiatową Służbę Drogową. Okazało się, że w trak-
cie procedur przetargowych udało się zaoszczędzić w budżecie 
2 mln 232 tys. zł, z czego 1 mln 181 tys. zł. przeznaczony 
zostanie na przebudowę wybranych odcinków dróg powiato-
wych: 1431N na odcinku Platyny-Warlity (gm. Olsztynek), 
1497N Kabiny do DW 593 (gm. Kolno), 1449N Gradki-Tu-
ławki (gm. Dywity), 1487N Kikity-Biesowo (gm. Jeziorany 
i Biskupiec), 1203N Jonkowo-Gamerki Wielkie (gm. Jonko-
wo), 1430N Barczewo-Barczewko (gm. Barczewo) i 1491N 

w pobliżu miejscowości Rukławki (gm. Biskupiec). Kwotę 
230 tys. zł przeznaczono na przebudowę ul. Garnizonowej, 
stanowiącej część drogi powiatowej w Dobrym Mieście, 248 
tys. zł na remont odcinka Barczewo-Silice, a na moderniza-
cję odcinka Biesal-Guzowy Piec (gm. Gietrzwałd) 200 tys. zł.
Dodatkowo powiat postanowił przesunąć 344 tys. zł na re-
monty dróg: powiatowej 1376N w miejscowości Bartąg (gm. 
Stawiguda), 1468N w miejscowości Marcinkowo (gm. Pur-
da), remont przepustu w miejscowości Mokiny (gm. Barcze-
wo), przełożenie chodnika w miejscowości Świątki, remont 
przepustu drogi 1468N w miejscowości Nowa Wieś (gm. Pur-
da) i nakładka na ul. Mickiewicza w gm. Jeziorany.
 Kolejnym istotnym tematem obrad było podjęcie 
uchwały o powstaniu w Dobrym Mieście fi lii Powiatowej 
Szkoły Muzycznej w Dywitach. Jest to wynik porozumienia 
zawartego 17 marca 2016 r. pomiędzy Powiatem Olsztyńskim 
a gminą Dobre Miasto. Pierwszym krokiem było otwarcie 
we wrześniu 2015r. oddziału zerówkowego szkoły. Jak się 
okazało, chętnych do nauki gry na instrumencie było wielu. 
Od 1 września bieżącego roku szkoła przyjmie pełnoprawnych 
uczniów I klasy, którzy będą się kształcić w pomieszczeniach 
dobromiejskiego Gimnazjum Publicznego im. Jana Pawła II 
przy ul. Garnizonowej 20.
 Podczas ostatniej Sesji przedstawione zostały rów-
nież informacje o stanie bezpieczeństwa sanitarnego i wetery-
naryjnego powiatu olsztyńskiego w ubiegłym roku, oceniono 
zasoby pomocy społecznej w powiecie, nastąpiły też zmiany 
w składzie Komisji Budżetowej. Wicestarosta Joanna Michal-
ska pełniąca do tej pory funkcję przewodniczącej komisji, zło-
żyła rezygnację ze stanowiska. Na jej miejsce wybrany został 
radny Mirosław Szostek, wiceprzewodniczący Rady Powiatu 
w Olsztynie.

POWSTANIE KOLEJNA FILIA 
POWIATOWEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ

Utworzenie kolejnej, czwartej już, fi lii szkoły muzycznej, zmiany w budżecie 
i inwestycje drogowe – to główne tematy XIV Sesji Rady Powiatu w Olsztynie, 

która odbyła się 20 maja 2016 r.

W POWIECIE
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 Jubileusz w Brąswałdzie stał się dużym wyda-
rzeniem nie tylko z powodu rocznicy. Tego dnia jednostce 
OSP został nadany sztandar. Była to też okazja do odzna-
czenia druhów i osób działających na rzecz bezpieczeństwa 
mieszkańców gminy i powiatu. Brązowy medal za zasługi 
dla pożarnictwa otrzymała przewodnicząca Rady Powiatu 
w Olsztynie Alicja Wąsik, która na co dzień pomaga w po-
zyskiwaniu środków zewnętrznych na strażnice i świetlice 
w gminie Dywity. – Czuję się bardzo wyróżniona. To dla 
mnie duży zaszczyt znaleźć się w gronie osób, które walczą 
o życie i mienie innych ludzi – mówiła przewodnicząca po 
uroczystości.
 Strażacy ochotnicy podziękowali za współpra-
cę również całemu samorządowi Powiatu Olsztyńskiego. 
Okolicznościową statuetkę oraz dyplom złożyli na ręce 
wicestarosty Joanny Michalskiej i przewodniczącej Ali-
cji Wąsik. W uroczystości wzięli udział m.in. Komendant 
Miejski PSP w Olsztynie bryg. Andrzej Górzyński, dyrek-
tor wykonawczy zarządu oddziału wojewódzkiego ZOSP 
RP Grzegorz Matczyński, przedstawiciel Zarządu Wo-
jewódzkiego Stanisław Mikulak, przedstawiciel komisji 
historycznej Stanisław Świeczkowski oraz druhowie OSP 

w Kieźlinach, Spręcowie i Tuławkach.
 8 maja jubileusz 135-lecia świętowali strażacy 
Komendy Miejskiej PSP w Olsztynie. Po uroczystej mszy 
świętej, w Urzędzie Wojewódzkim odbyła się akademia 
uhonorowania zasłużonych i wyróżniających się funk-
cjonariuszy. 73 odznaczenia, 21 awansów, 10 dyplomów 
– to bilans uroczystości. Wśród wyróżnionych był radny 
Powiatu Olsztyńskiego Henryk Goździcki, który otrzymał 
Złoty Znak Związku. – Jestem strażakiem ochotnikiem od 
1968 r., od 79 r. z kolei pełnię funkcję Komendanta Gmin-
nego OSP w Jezioranach. To odznaczenie traktuję jako 
uhonorowanie całokształtu mojej pracy społecznej. Jestem 
naprawdę zaskoczony, ale to miła niespodzianka – powie-
dział radny.
 W uroczystości wzięła udział starosta olsztyński 
Małgorzata Chyziak, z-ca Komendanta Głównego PSP st. 
bryg. Marek Jasiński, wojewoda warmińsko-mazurski Ar-
tur Chojecki, marszałek regionu Gustaw Marek Brzezin, 
a także Andrzej Abako, radny powiatu olsztyńskiego, peł-
niący funkcję prezesa zarządu Miejsko-Gminnego Związ-
ku OSP RP w Dobrym Mieście i członek Zarządu Główne-
go Z OSP RP w Warszawie.

STRAŻACKIE ODZNACZENIA 
DLA RADNYCH POWIATU

7 maja Ochotnicza Straż Pożarna w Brąswałdzie obchodziła 105-lecie istnienia, 
a w Gietrzwałdzie – 110-lecie. Następnego dnia z kolei 135-lecie świętowała 

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie. Powody do radości 
mieli też radni Powiatu Olsztyńskiego – Alicja Wąsik 

i Henryk Goździcki uhonorowani złotym i brązowym medalem. 
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 Na wydarzenie przybyła starosta olsztyński Małgo-
rzata Chyziak, która wręczała nagrody laureatom konkursu. 
Olsztyneckie Konfrontacje Zespołów Rockowych to impre-
za z wieloletnią tradycją, przyciągającą z każdym rokiem co-
raz więcej zespołów zarówno z regionu, jak i reszty kraju.
- Do konfrontacji stanęło 45 zespołów, z czego 14 wybra-
liśmy do bezpośredniego konkursu. Łącznie na scenie wy-
stąpiło ok. 70 wykonawców, 40 gitar i jedna para skrzypiec 
– mówił Przemysław Lenart z Miejskiego Domu Kultury 
w Olsztynku.
 Na drugim i trzecim miejscu uplasowali się Who-
iswho z Koszalina oraz grupa Kids z Torunia. Zwycięzcy 
otrzymali nagrody fi nansowe, których pula sięgnęła 2,5 zł zł. 
Dodatkowe nagrody otrzymane przez wyróżnionych wyko-
nawców to m.in. sesja fotografi czna, nagranie singla w Bat 

Studio oraz gadżety dla instrumentalistów.
Finałem tegorocznej edycji była Olsztynecka Ofensywa Mu-
zyczna – zespoły, w których skład wchodzą muzycy z gminy 
Olsztynek  z dużym doświadczeniem scenicznym – Agyness 
B. Marry oraz grupa My Hate.
 Impreza zorganizowana została przy wsparciu 
fi nansowym Powiatu Olsztyńskiego.

Zespół „Deep Down Inside” z Sochaczewa to tegoroczny 
zwycięzca 19. edycji Olsztyneckich Konfrontacji Zespołów 
Rockowych Pro Rock 2016, które odbyły się w niedzielę 1 
maja w Miejskim Domu Kultury w Olsztynku.

PRO ROCK 2016

W POWIECIE

 Na linii startu stawili się cykliści z różnorodnym do-
świadczeniem i w różnych kategoriach wiekowych - od żaków po 
grupę elita. W zawodach udział wzięli zarówno reprezentanci War-
mii i Mazur, jak i goście z Rosji oraz kolarze z Kujaw, Podlasia 
i Mazowsza.
 W sobotę odbyły się zawody w jeździe indywidualnej 
na czas, a w niedzielę ze startu wspólnego. Kolarzom kibicowała 
między innymi starosta olsztyński Małgorzata Chyziak. – Nie od 
dziś wiadomo, że powiat olsztyński kolarstwem stoi. Duże zasługi 
ma w tym organizowany od 31 lat Międzynarodowy Wyścig Ko-
larski „Dookoła Jeziora Luterskiego”. To, że odbywa się od tylu lat 
i wciąż przyciąga rzesze uczestników, jest najlepszym dowodem 
na to, że w powiecie istnieje zapotrzebowanie na sport rowerowy. 

Zawodnicy prezentują wolę walki, hart ducha, a przede wszystkim 
pasję, z jaką oddają się kolarstwu. To piękny przykład nie tylko 
dla młodych obserwatorów, ale dla nas wszystkich. Bo warto mieć 
w życiu pasję, która wzbogaca, rozwija i wzmacnia. Organizato-
rom, którzy tegorocznym wyścigiem wkroczyli w czwartą dekadę, 
życzę kolejnych wspaniałych edycji imprezy, która rozsławia dobry 
klimat dla sportu nie tylko w gminie Kolno, ale w całym powiecie 
olsztyńskim – mówiła starosta.
 Zmaganiom zawodników przyglądali się również poseł 
na Sejm RP Urszula Pasławska, dyrektor biura wojewody warmiń-
sko-mazurskiego Agnieszka Warakomska-Poczobutt, dyrektor De-
partamentu Sportu Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie Walde-
mar Buszan oraz gospodarz gminy Kolno wójt Henryk Kazimierz 
Duda.

W dniach 21-22 maja odbyła się jedna z największych im-
prez kolarskich w regionie – XXXI Międzynarodowy Wyścig 
Kolarski Dookoła Jeziora Luterskiego „Puchar Warmii”.

WYŚCIG 
DOOKOŁA JEZIORA

 LUTERSKIEGO
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 Wizyta funkcjonariuszy jest wynikiem współpracy 
pomiędzy Powiatem Olsztyńskim i Powiatem Osnabrück.  
W ofi cjalnym spotkaniu w Starostwie Powiatowym w Olsz-
tynie wzięli udział Komendant Wojewódzki Policji insp. 
Tomasz Klimek i Komendant Miejski Policji w Olsztynie 
podinp. Marek Kuśmierczyk.
- Bardzo się cieszę, że partnerstwo między powiatami nie 
kończy się na samorządach. To, że jest realizowane po-
między konkretnymi grupami zawodowymi, świadczy 
o rzeczywistej potrzebie współpracy, wymiany do-
świadczeń i budowania trwałych i życzliwych re-
lacji. Wspólne działania realizowane są między 
innymi w dziedzinie oświaty, służby zdrowia, sportu, wy-
miany młodzieży, kultury oraz właśnie służb mundurowych. 

– mówiła starosta Małgorzata Chyziak.
 Gości powitał również Komendant Wojewódzki 
Policji w Olsztynie, który, jak się okazało, zna specyfi kę 
pracy niemieckiej policji. – Byłem u was kilkanaście lat 
temu, kiedy pełniłem jeszcze funkcję zastępcy szefa Poli-
cji w Biskupcu. Zdobytą wiedzę wykorzystałem w pracy 
w Polsce – powiedział insp. Tomasz Klimek.
 Wśród delegacji niemieckiej znalazł się Główny 
Inspektor Policji Drogowej w Osnabrück. – Jestem bar-
dzo ciekawy, jak będzie wyglądała nasza wizyta w Polsce. 
Mam nadzieję, że dużo się tu nauczymy i miło spędzimy 
razem czas – mówił Manfred Tapken.
 Policjanci z KMP i KWP w Olsztynie przygotowa-
li swoim niemieckim kolegom urozmaicony plan pobytu. 
W ramach wstępu podinsp. Marek Kuśmierczyk przedsta-
wił gościom zasady funkcjonowania, cele i osiągnięcia Ko-
mendy Miejskiej Policji w Olsztynie. W programie znalazła 
się też wizyta w Centrum Powiadamiania Kryzysowego, 
laboratorium kryminalistycznym, Inspekcji Transportu 
Drogowego. Funkcjonariusze przyjrzeli się też pracy Poli-
cji wodnej i wzięli udział w działaniach drogowych.

PARTNERSKA WIZYTA

26 kwietnia grupa policjantów z Niemiec odwiedziła za-
przyjaźniony Powiat Olsztyński

 W tym roku impreza jest mniejsza niż w poprzed-
nich latach, przyjechało mniej rekonstruktorów. Pomimo 
tego postaramy się zaprezentować kilka ciekawych ma-
newrów, pokazać przede wszystkim ostrzały artyleryjskie, 
a także zainscenizować walkę lekkiej piechoty – mówił Rafał 
Zasański, pracownik Gminnego Ośrodka Kultury w Jonko-
wie i współorganizator Napoleoniady. – Imprezę zorganizo-
waliśmy na zasadzie pikniku historycznego. Przedstawiona 
jest nie tylko epoka napoleońska ale także wojsko współcze-
sne. Mamy grupę KSG z najnowszym uzbrojeniem, a także 
sprzęt militarny z Ziołowej Doliny Bogdana Kozłowskiego, 

który podczas dzisiejszej imprezy ofi cjalnie otworzył Mu-
zeum Techniki Wojskowej. Można w nim obejrzeć pojazdy 
z lat 1945-1989, m. in. wozy pancerne, armaty, ciężarówki 
i motocykle z czasów II Wojny Światowej.
 W imprezie wzięła udział starosta Małgorza-
ta Chyziak. – Na terenie powiatu olsztyńskiego jest wiele 
ciekawych osób, które realizują swoje pasje, na przykład 
rekonstruktorskie. Biorąc udział w takich imprezach jak 
Piknik Historyczny w Jonkowie muszą się wykazać wiedzą 
historyczną, talentem aktorskim i odwagą. To wspaniałe, 
że sprzedają nam bakcyla zainteresowania dziejami ziem, 
na których mieszkamy.
 W imprezie uczestniczyła również przewodniczą-
ca Rady Powiatu Alicja Wąsik. Wydarzenie zostało wsparte 
fi nansowo przez Powiat Olsztyński.

Pojazdy pancerne, armaty, samochody z czasów PRL-u, 
liczne wybuchy i wystrzały – to tylko część atrakcji, jakie 
pomimo niesprzyjającej pogody zobaczyć można było w 
sobotę 14 maja na X Pikniku Historycznym – Napoleoniada 
2016 w gminie Jonkowo.

INSCENIZACJA 
BITWY
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 Zmagania 8 drużyn z gmin Barczewo, Biskupiec, 
Dobre Miasto, Dywity, Olsztynek, Purda (dwie drużyny) 
i Stawiguda oceniał zespół sędziowski w składzie: Zbi-
gniew Załuski, dyrektor Wydziału Zarządzania Kryzyso-
wego i Karol Przegaliński z zespołem studentów III roku 
Wydziału Nauk Medycznych UWM w Olsztynie.
 Członkowie formacji obrony cywilnej musieli się 
wykazać zarówno wiedzą teoretyczną podczas testu, jak 
i praktyczną w konkurencjach udzielania pierwszej pomo-
cy: czarna rozpacz, tandem, taniec, wiesiek oraz sąsiad.
Najlepsza okazała się drużyna z gminy Dobre Miasto. Na 
drugim miejscu uplasował się zespół z gminy Biskupiec, 
a trzecie miejsce na podium zajęła drużyna z Purdy. Lau-
reaci otrzymali dyplomy, puchary i nagrody rzeczowe 

w postaci m.in. videorejestratora do samochodu, przeno-
śnego urządzenia ładującego Powerbank i szczoteczki 
elektrycznej.
– Celem Spartakiady jest doskonalenie umiejętności 
członków drużyn medyczno-sanitarnych obrony cywilnej 
w powiecie olsztyńskim, a także popularyzacja postaw pro-
społecznych i niesienia pierwszej pomocy przedmedycznej 
osobom poszkodowanym – mówił Zbigniew Załuski, dy-
rektor Wydziału Zarządzania Kryzysowego w Starostwie 
Powiatowym w Olsztynie.
 Zwycięzcy wezmą udział w Wojewódzkiej Spar-
takiadzie Obrony Cywilnej, która odbędzie się we wrze-
śniu.

 DOBRE MIASTO 
ZWYCIĘZCĄ SPARTAKIADY

W POWIECIE

32 osoby wzięły udział w XVII Powiatowej Spartakiadzie Drużyn Sanitarnych 
Obrony Cywilnej, które odbyły się w sobotę 21 maja 

w Tumianach (gm. Barczewo). 
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 W Zespole Szkół w Biskupcu do matury podeszło 
59 osób – 49 w Liceum Ogólnokształcącym im. Komisji 
Edukacji Narodowej i 10 w LO dla Dorosłych. W Dobrym 
Mieście egzamin zdaje 81 uczniów: w Zespole Szkół – 68, 
a w Zespole Szkół Rolniczych w Smolajnach im. bpa I. B. 
Krasickiego – 13. Zespół Szkół im. K.C. Mrongowiusza 
w Olsztynku trzyma z kolei kciuki za swoich 56 maturzy-
stów: 16 w Liceum Ogólnokształcącym im. J. Kaczmarskie-
go, 35 w Technikum Hotelarsko-Gastronomicznym i 5 w Li-
ceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych.
 To trudny czas zarówno dla uczniów, ich rodziców, 
jak i nauczycieli. Wszyscy mają nadzieję, że życzenia składa-
ne 29 kwietnia podczas uroczystego zakończenia roku szkol-
nego, spełnią się. Tego dnia szkołę żegnali m.in. absolwenci 
Zespołu Szkół w Olsztynku. W wydarzeniu wzięli udział 
także przedstawiciele Powiatu Olsztyńskiego – wicestarosta 
Joanna Michalska, wiceprzewodniczący Rady Powiatu Mi-
rosław Szostek i członek zarządu Janusz Dembiński.
 Z okazji ukończenia szkoły wyróżnionych zostało 
wielu uczniów, m.in. za osiągnięcia naukowe, artystyczne 
i sportowe. Najlepsze wyniki osiągnęli Piotr Milewski i Ka-
tarzyna Małek, którzy uzyskali identyczną średnią do trzech 
miejsc po przecinku! Z kolei Paulina Gilarska, znakomi-
ta młoda wokalistka, wyróżniona została jako Osobowość 
Roku.
Nagrodzony został również Paweł Pietrzak, społecznik, czło-
nek Młodzieżowej Rady Miejskiej w Olsztynku i ubiegło-
roczny zwycięzca eliminacji powiatowych XXI Samorządo-

wego Konkursu Nastolatków „Ośmiu Wspaniałych”.
Na koniec absolwenci złożyli najszczersze podziękowania 
dyrekcji i całemu gronu pedagogicznemu, za trud włożo-
ny w nauczanie i za okazane wyrozumienie oraz wsparcie. 
– Pozostawiamy w naszej szkole ogrom wspomnień, rozsta-
jemy się z ludźmi, którzy zawsze byli sobą i będą bliscy na-
szym sercom – mówili.
 W pożegnaniu uczniów ostatnich klas Zespołu 
Szkół w Dobrym Mieście z kolei wziął udział członek Za-
rządu Powiatu Wojciech Ruciński. Radny przeczytał list, 
który starosta olsztyński skierowała do absolwentów szkoły. 
– Wspominamy dziś lata, które tegoroczni absolwenci spę-
dzili na zdobywaniu wiedzy, podnoszeniu kwalifi kacji i roz-
wijaniu talentów. Była to wytężona praca, której towarzyszy-
ły chwile radości z sukcesów, a czasem też pewnie smutku 
z małych niepowodzeń. Trzeba jednak pamiętać, że wszyst-
kie doświadczenia kształtują nas i przygotowują do dorosłe-
go życia. Drodzy Absolwenci, zapamiętajcie te emocje, pie-
lęgnujcie w sobie wspomnienia czasów szkolnych, rozmów 
z nauczycielami i budowania relacji z rówieśnikami. Koń-
czycie jeden rozdział życia, ale otwieracie nowy. Za tych, 
którzy podjęli decyzję o kontynuacji nauki, trzymam kciuki, 
by dostali się na wymarzone studia. Tym zaś, którzy za chwi-
lę rozpoczną życie zawodowe, życzę powodzenia i błysko-
tliwej kariery. Idźcie przez życie z odwagą i energią, a świat 
niech stoi przed Wami otworem!
 Małgorzata Chyziak w liście skierowała też słowa 
podziękowania do dyrekcji, nauczycieli i rodziców uczniów.

UROCZYSTE ZAKOŃCZENIE 
ROKU SZKOLNEGO KLAS MATURALNYCH

Blisko 200 uczniów ze szkół Powiatu Olsztyńskiego przystępuje 
tej wiosny do matury. Emocji, jak co roku,  nie brakuje. Pewnie dlatego, 

że obecnie egzamin dojrzałości jest nie tylko sprawdzianem kompetencji absol-
wentów. Od jego wyniku może zależeć przyszły los maturzysty, 

a przynajmniej to, na jaką uczelnię się dostanie.
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 Starostwo Powiatowe w Olsztynie
Plac Bema 5, 10-516, Olsztyn
tel: 089 527 21 30,  521 05 19
fax: 089 527 24 14

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

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

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

 Powiatowa Służba Drogowa
10-429 Olsztyn
ul. Cementowa 3
tel. (089) 535 66 30
fax (089) 535 66 40
e-mail: psd@powiat-olsztynski.pl
www.psd.olsztyn.pl

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 Zespół Szkół Rolniczych 
im. I.B. Krasickiego w Smolajnach
11-040 Dobre Miasto
Smolajny 43
tel. (089) 616-13-19
e-mail: zsr43@wp.pl
www.smolajny.pl

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

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

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

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

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

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

 Dom Pomocy Społecznej 
w Jezioranach
11-320 Jeziorany
ul. Kajki 49
tel./fax (089) 718-16-64
e-mail. dpsjeziorany@o2.pl
www.dpsjeziorany.pl

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

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

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

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

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

 Powiatowe Centrum Pomocy 
Rodzinie w Olsztynie
10-175 Olsztyn
ul. Bałtycka 65
tel. (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 uza-
leżnionych, współuzależnionych 
i ofi ar 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

PODRĘCZNY INFORMATOR STAROSTWA

Numer ISSN 1641-3296
Starostwo Powiatowe w Olsztynie
pl. Bema 5, 10-516 Olsztyn
e-mail: ipr@powiat-olsztynski.pl
nakład 400 egz.
Pismo w wersji elektronicznej dostępne na stronie               
www.powiat-olsztynski.pl
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z Powiatu

Barczewo Biskupiec Dobre Miasto Dywity Gietrzwałd Jeziorany

Kolno Olsztynek Purda Stawiguda

gmina, w której warto żyć

ŚwiątkiJonkowo


