
 Niepostrzeżenie nadeszła refl eksyjna jesień. By zatrzymać jeszcze 
na chwilę ciepło lata, wspominamy największe wydarzenia przełomu sierpnia 
i września. Zachęcam do przeczytania tekstów o pasjach i sukcesach mieszkań-
ców powiatu.
 Zapraszam też na Wigilię Święta Niepodległości, którą organizuje-
my dla Państwa już po raz czwarty. I tym razem nie zabraknie popularnych pie-
śni patriotycznych i rekonstruktorów historycznych, a przede wszystkim pięknej 
i jednoczącej różne pokolenia radości z powodu bycia Polakami i życia w wol-
nym kraju. Przygotowaliśmy dla Państwa kilka nowości, a wśród nich warsz-
taty robienia kotylionów. Mam nadzieję, że 10 listopada przed Starostwem 
Powiatowym w Olsztynie będzie nas jeszcze więcej niż w ubiegłych latach. 
Do zobaczenia! 

 Starosta Olsztyński
Małgorzata Chyziak

str 10  >
KRZYŻ ZASŁUGI 

DLA TWÓRCY POROZUMIENIA

  >
WIĘKSZY BUDŻET 

NA DROGI
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SUKCES SPORTOWCA

 Z PREJŁOWA

JAK PRUS ZINTEGROWAŁ POKOLENIA
Mieszkańcy Dobrego Miasta wzięli udział w jednoczesnym czytaniu „Lalki” 
Bolesława Prusa  z podziałem na role. 
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 Samorząd Powiatu Olsztyńskiego serdecznie zaprasza 
10 listopada do wspólnego świętowania rocznicy odzyskania 
przez Polskę wolności.
 Tegoroczna Powiatowa Wigilia Święta Niepodległości 
rozpocznie się w budynku Starostwa Powiatowego w Olsztynie 
już o godz. 15:30 rodzinnymi warsztatami robienia kotylionów.
 Główna uroczystość odbędzie się o godz. 17:00 
przed urzędem na Placu Bema.  W programie imprezy m.in. wspólne 
śpiewanie pieśni patriotycznych, występy chórów z Dywit, Barczewa 
i Gietrzwałdu oraz orkiestry Stowarzyszenia „MeloFani” z Dywit.  Nastrój 
z epoki legionistów będzie budować duet mandolinowo-akordeonowy 
z Węgoja oraz werbliści z Warmia Rhythm Team. Na scenie zobaczymy 
z kolei najmłodszego w Polsce rapera.
 Nie zabraknie też spotkania z rekonstruktorami historii. 
Przy urzędzie stanie szpital polowy, w którym zobaczymy żołnierzy 
w mundurach z przełomu XIX/XX wieku. Chętni będą mogli zaciągnąć się
 do służby i odbyć musztrę wojskową. Zgodnie już z tradycją, budynek 
urzędu zostanie podświetlony na biało-czerwono. 

fot. Dobre Miasto

2015
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PLAC BEMA 5
W OLSZTYNIE

IV POWIATOWA WIGILIA

 Ideą, która przyświecała 
twórcom stowarzyszenia, było propa-
gowanie wiedzy o dziedzictwie kultu-
rowym i popularyzacja historii gminy 
oraz regionu, kolekcjonowanie, zacho-
wanie i eksponowanie pamiątek zwią-
zanych z Dobrym Miastem, a także 
zrzeszanie osób zainteresowanych hi-
storią i bitwami na Warmii i Mazurach, 
odtwarzaniem wyposażenia, umundu-
rowania, uzbrojenia i wyszkolenia. 
 W odrestaurowanej kamieni-
cy na Przedmurzu przy ul. Sowińskiego 
w Dobrym Mieście funkcjonuje, zorga-
nizowane przez stowarzyszenie, Mu-
zeum Archeologiczno-Historyczne. Na 
pierwszym piętrze zobaczyć można eks-

ponaty z okresu Epoki Napoleońskiej, 
I i II wojny światowej; na drugim pię-
trze – przedmioty użytkowe miesz-
kańców dawnego Dobrego Miasta 
- Guttstadt. Zbiory pochodzą m.in. 
z XIX wieku oraz z późniejszego okresu 
tj. do roku 1945; przedmioty zosta-
ły znalezione przez członków stowa-

rzyszenia, bądź podarowane Muzeum 
przez mieszkańców Dobrego Miasta.
 W planach grupy 
na najbliższe lata jest m.in. re-
konstrukcja strojów kobiecych 
z czasów wojen napoleońskich, odtwo-
rzenie munduru i wyposażenia majora 
kawalerii Wojska Polskiego i Armii 

Krajowej, Zygmunta Edwarda Szen-
dzielarza ps. „Łupaszka” oraz oznacze-
nie turystyczne bunkra koło Dobrego 
Miasta, w którym miał bazę wypadową.
W 2016 roku grupa planuje rów-
nież uczestnictwo w wykopaliskach 
koło Dobrego Miasta, na stanowisku 
z wczesnej epoki brązu, jako pomoc 
dla archeologów z Muzeum Warmii 
i Mazur w Olsztynie, organizację re-
konstrukcji oblężenia Dobrego Miasta 
z 1520 roku, festynu rycerskiego oraz 
uroczystego pochówku 19 obrońców 
Dobrego Miasta, których doczesne 
szczątki odnaleziono podczas wyko-
palisk na terenie miasta przy murach 
obronnych.
 Marzeniem działaczy grupy 
jest, aby prowadzone przez nich Mu-
zeum Archeologiczno – Historyczne, 
w przyszłości stało się fi lią Muzeum 
Warmii i Mazur w Olsztynie.

 Rajd wystartował z Tartaku 
Raphaelsonów w Olsztynie. Na po-
witanie w Dobrym Mieście salwę ho-
norową z karabinu skałkowego oddali 
dragoni XIV Pułku Armii Napoleona 
z Grupy Historycznej Guttstadt, mają-
cej swą siedzibę w jednej z odrestauro-
wanych kamieniczek Przedmurza. 
 Wśród atrakcji przygoto-
wanych przez władze Dobrego Mia-
sta znalazło się zwiedzanie Skansenu 
Miejskiego, Konkurs Elegancji Pojaz-
dów Samochodowych, próby spraw-
nościowe, a także możliwość zrobienia 
pamiątkowego zdjęcia z dragonami, 

którzy w swoich mundurach dzielnie 
znosili upał. 
 Zwycięzca konkursu, czy-
li jeżdżący Mini Cooperem Zbigniew 

Rudowski, został uhonorowany Pucha-
rem Burmistrza Dobrego Miasta, wrę-
czonym przez Beatę Harań, zastępcę 
włodarza miasta.

 
Po pożegnalnej salwie dragonów 
rajd ruszył do Lidzbarka Warmiń-
skiego. Warto dodać, że miesz-
kańcy Dobrego Miasta liczą
na spotkanie z pięknymi
klasykami na Warmii w przyszłym 
roku.

Swoją pierwszą rocznicę świętuje właśnie Gru-
pa Historyczna Guttstadt, która w paździer-
niku ubiegłego roku została zawiązana jako 
stowarzyszenie miłośników historii Dobrego 
Miasta i okolic. Na chwilę obecną zrzesza 25 
członków.

W sobotnie przedpołudnie, 8 sierpnia, mi-
łośnicy zabytkowej motoryzacji spotkali się 
na Przedmurzu przy ul. Sowińskiego w Do-
brym Mieście, na drugiej edycji Rajdu Szla-
kiem Napoleona. Organizatorem był Olsztyń-
ski Klub Motorowy przy współpracy gmin 
Dobre Miasto i Lidzbark Warmiński, w któ-
rych odbyła się część wydarzeń.

LUDZIE Z HISTORYCZNĄ PASJĄ

STARE SAMOCHODY I NAPOLEON
fot. Dobre Miasto fot. Dobre Miasto
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BARCZEWO

BISKUPIEC

hucznie świętowano 19 września. 
 Koniec wakacji zbiegł się 
z uruchomieniem Inkubatora Przedsię-
biorczości. W odnowionym budynku 
przy ul. Armii Krajowej 1 znajdują się 
nowoczesne i w pełni wyposażone biura 
przeznaczone pod wynajem dla małych 
i średnich przedsiębiorstw oraz osób 
pragnących podjąć działalność gospo-
darczą.

biec Kultury Europejskiej (dawny kościół 
ewangelicki z XIXw.) oraz Salon Muzyczny 
im. Feliksa Nowowiejskiego, gdzie poza in-
formacjami na temat życia i twórczości arty-
stycznej kompozytora, wysłuchali koncertu 
w wykonaniu młodej pianistki. Natomiast 
w sali muzealno-konferencyjnej Urzędu 
Miejskiego w Barczewie zaprezentowano 
eksponaty odnalezione na terenie gminy 
Barczewo; ponadto goście mogli obejrzeć 
miasto z wieży ratuszowej.
 Podobna wyprawa śladem bu-
dowli historycznych Barczewa zorgani-
zowana została dla delegacji z Niemiec. 
W sobotnie przedpołudnie władze Barcze-
wa gościły m.in. przedstawicieli powiatu 
Osnabrück, byłych burmistrzów partner-
skiej gminy Hagen a.T.W. oraz członków 
Stowarzyszenia Byłych Mieszkańców Po-
wiatu Olsztyńskiego. Obecny był też Adam 
Sierzputowski, pierwszy Starosta Olsztyń-
ski, który w przeddzień wizyty został odzna-
czony Krzyżem Zasługi na Wstędze Orderu 
Republiki Federalnej Niemiec oraz Janusz 
Matłoka, członek Zarządu Miasta Barczewa 
w I kadencji Rady Miejskiej oraz przewod-
niczący Rady Miejskiej II i III kadencji.
 Zupełnie inny rodzaj zwiedza-
nia obiektów kulturowych zaproponowano 
uczestnikom barczewskiej Niedzieli Citta-

slow, zorganizowanej pod hasłem „Dzień 
ślimaka – ekologiczna wyprawa i świetna 
zabawa!”. Tutaj zwiedzanie odbywało się 
„na okrętkę”. Nie była to jednak jedyna 
atrakcja zaplanowana na ten dzień. Zarówno 
starsi, jak i młodsi mieszkańcy miasta wy-
słuchali koncertu w wykonaniu zespołu ka-
meralnego Pro Musica Antiqua, ale przede 
szystkim mogli zdobyć wiedzę o ruchu 
i organizacji Cittaslow oraz korzyściach, 
jakie ze sobą niesie uczestnictwo w niej. 
W związku z tym, że ruch Cittaslow po-
piera ochronę środowiska naturalnego, te-
goroczna impreza miała na celu wyekspo-
nowanie kwestii związanych z ekologią. 
Uczestnicy wzięli udział m.in. w paradzie 
ślimaka, natomiast dzieci i młodzież – 
w atrakcjach i konkursach, w których 
mogli zdobyć wiele nagród, np. table-
ty, słuchawki, klocki, karnety na basen 
i inne. 
 Cittaslow propaguje koncepcję 
dobrego i spokojnego życia codziennego w 
niewielkich miasteczkach. Jednym z takich 
miast jest Barczewo, w którym szczególny 
nacisk kładziony jest na dbałość o oryginal-
ną historyczną zabudowę. Równocześnie 
promowane są ekologiczne i lokalne pro-
dukty spożywcze, rzemiosło bazujące na tra-
dycji, a także krzewienie ducha gościnności.

 Z sukcesów na wyróżnienie 
z pewnością zasługuje zdobycie tytułu 
Wicemistrza Polski LZS dla Stromyka 
Mojtyny oraz srebrny medal dla Marty 
Jaskulskiej (kolarstwo). 
 W wakacje odbyły się naj-
ważniejsze gminne imprezy kultural-
ne. Uczta Pierogowa w Biesowie, jak 
co roku, przyciągnęła tysiące fa-
nów ręcznie lepionych smakowitości. 
Podczas Dożynek Biskupiec utonął pod 

obfi tością stoisk. W zorganizowanym 
konkursie na najładniejszy dożynkowy 
wieniec bezkonkurencyjne było sołec-
two Kobułty, które tydzień wcześniej 
podczas Gminno – Powiatowych Do-
żynek w Barczewie zdobyło pierwsze 
miejsce oraz nagrodę publiczności, 
a podczas Dożynek Wojewódzkich na-
grodę specjalną za najbardziej oryginal-
ny kształt. Najciekawsze stoisko zapre-
zentowały Wilimy, a najsmaczniejszy 
chleb wypiekło sołectwo Sadowo. 
 Swoje wielkie chwile prze-
żyła także Czerwonka, wieś z 650-let-
nią tradycją, której jubileusz powstania 

NA RZECZ OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO

BISKUPIEC PODSUMOWAŁ WAKACJE

 Podczas międzynarodowej kon-
ferencji zatytułowanej „Dziedzictwo kultu-
rowe i przyrodnicze – między teorią a prak-
tyką”, która odbyła się na Zamku Kapituły 
Warmińskiej w Olsztynie, jeden z referatów 
wygłosił burmistrz Lech Nitkowski. Ponadto 
władze Barczewa miały przyjemność gościć 
uczestników konferencji – m.in. przedsta-
wicieli Stowarzyszenia „Francja – Polska” 

z francuskiego regionu Indre oraz pracowni-
ków Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskie-
go. Podczas kilkugodzinnej wyprawy po 
Barczewie, goście zwiedzili tutejsze zabyt-
ki: kościół św. Andrzeja Apostoła, kościół 
św. Dyzmy, Galerię Sztuki Synagoga, Skar-

fot. Biskupiec

fot. Biskupiec

fot. Biskupiec

fot. Barczewo

fot. Barczewo

Wrzesień był miesiącem, w którym wśród 
szerokiego grona odbiorców promowano za-
bytki kulturowe Barczewa oraz idee Cittaslow. 
Program ochrony dziedzictwa kulturowego 
miasta jest dla jego władz niezwykle istotny 
i od wielu lat konsekwentnie oraz systematycz-
nie realizowany.

W gminie Biskupiec lato przyniosło sporo wy-
darzeń, zarówno na niwie sportowej, kultural-
nej, jak i gospodarczej.
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DOBRE MIASTO

DYWITY

  Uczestnicy rozpoczęli od sprzą-
tania terenu skateparku na wysokości Baszty 

Bocianiej, kierując się dalej drogą wzdłuż 
rzeki Łyny, aż do wzgórza na wysokości 
„Przysiółka Dolnego”, na którym odbyło się 
zakończenie akcji. Władze miasta dziękują 
za zaangażowanie.

 Tytuł najpiękniejszego wieńca 
dożynkowego zdobyło Sołectwo Nowa Wieś 
Mała, na drugim miejscu uplasowało się
Sołectwo Podleśna, na trzecim – Bzowiec. 
Najpiękniejszym stoiskiem prezentującym 
wieś okazało się stoisko Sołectwa Stary 
Dwór, drugą lokatę zdobyły Smolajny, trze-

cią – Piotraszewo. 
 Wieńce, które zajęły dwa 
pierwsze miejsca, zgłoszone zostały 
do udziału w konkursach na najpięk-
niejszy wieniec Dożynek Powiatowych 
w Barczewie (wieniec z Sołectwa Podleśna) 
oraz Warmińsko-Mazurskich Dożynek Wo-
jewódzkich w Olsztynku (Sołectwo Nowa 
Wieś Mała). Podczas rozstrzygnięcia Do-
żynek Powiatowych w dniu 5 września, 
wieniec z Podleśnej zdobył zaszczytne 
II miejsce. 

 Rozpoczęła się też realizacja 
ogólnopolskiego projektu powszechnej na-
uki pływania „Umiem Pływać”. Gmina Do-
bre Miasto włączyła się w akcję już po raz 
trzeci. Tegoroczna edycja kierowana jest 
do uczniów III klas podstawowych, a jej 

celem jest opanowanie przez uczestników 
umiejętności pływania i podniesienie male-
jącej aktywności ruchowej. Projekt realizo-
wany jest przy współpracy z Warmińsko-
Mazurską Federacją Sportu w Olsztynie, 
Operatorem Wojewódzkiego Programu, 
ze środków Funduszu Zajęć Sportowych 
dla Uczniów fi nansowanych przez Minister-
stwo Sportu i Turystyki. 
 Nauka pływania prowadzona 
jest w 10 grupach z 124 uczniami, uczęsz-
czającymi do publicznych szkół podstawo-
wych gminy Dobre Miasto, pod czujnym 
okiem instruktorów nauki pływania.

 - To pierwszy, wymarzony me-
dal, który został wywalczony przez Alę 
w bardzo trudnych warunkach – podkreśla 
Szymon Niestatek, trener. – Brąz na dystan-
sie 100 metrów uzyskała przy padającym 
deszczu i bardzo silnym wietrze. 
 Jadąc na mistrzostwa Ali-
cja Potasznik wcale nie była faworyt-
ką na dystansie sprinterskim. Do Rado-
mia przyjechała z dziesiątym czasem 
spośród startujących. Po biegach elimi-
nacyjnych Ala miała szósty czas, jednak 
w fi nale pokazała charakter i znakomitą wy-
trzymałość szybkościową, co zaowocowa-
ło trzecim miejscem, brązowym medalem 
i czasem 12,75 sekundy. 
 W niedzielę zawodniczka 
z Dywit rywalizowała na dystansie 300 me-
trów. Alicja pobiegła świetnie w jednym 
z czterech biegów rankingowych bijąc przy 

okazji swój rekord życiowy. Po zsumowa-
niu wyników we wszystkich czterech bie-
gach okazało się, że uzyskała czwarty czas. 
Do drugiego brązowego medalu zabrakło jej 
0,3 sekundy! 
 Zdobycie medalu mistrzostw 
Polski to największy sukces w sześcioletniej 
historii gminnego klubu lekkoatletycznego 
GUKS Dywity. Kosztował on wiele pracy 
zarówno zawodniczkę, jak i trenera. Alicja 
Potasznik poświęca tygodniowo na treningi 
od 10 do 12 godzin, do tego trzeba dołożyć 
wyjazdy na obozy sportowe i zawody. 
- Taki sukces na pewno doda motywacji in-
nym zawodnikom – uważa Szymon Niesta-
tek. – Już teraz zapraszam młodych ludzi na 
wspólne zajęcia lekkoatletyczne. Lada dzień 
będziemy mieli oddany do użytku piękny 
i nowoczesny stadion do trenowania w Dy-
witach (wszelkie informacje o treningach 
pod numerem telefonu: 733 757 693).  

 Po niełatwych i trwających po-
nad rok zabiegach władzom Gminy Dywi-
ty udało się uzgodnić z Olsztynem zmiany 
w komunikacji dogodne dla mieszkańców.
- Mieszkańców gminy Dywity czeka rewo-
lucja w układzie komunikacyjnym – zapo-
wiada Jacek Szydło, wójt Gminy Dywity. 
– Będzie to pozytywna zmiana, która będzie 
oznaczać poprawę dotychczasowej oferty 
przewozowej.
 Zmiany wejdą w życie już 
wkrótce, a dokładnie po uruchomieniu linii 
tramwajowych w Olsztynie (termin uru-
chomienia linii autobusowych w nowym 
kształcie, który podaje ZDZiT w Olsztynie 
to 1 stycznia 2016 roku – red.). Pierwsza 
ze zmian dotyczy linii nr 82 i 88, które już 
jako 112 i 108 dojadą do dworca. Dzięki 
temu mieszkańcy gminy Dywity będą mo-
gli korzystać z węzła przesiadkowego przy 
dworcu PKP i kontynuować swoją podróż 
tramwajem, pociągiem, busikiem, czy in-
nym autobusem komunikacji miejskiej. 
Kolejna zmiana będzie dotyczyć linii nr 17, 
która dojeżdża obecnie do Dywit. Zastąpi ją 

linia nr 110, obecnie 10, której kursy zostaną 
wydłużone z pętli Jakubowo bezpośrednio 
do Dywit bez zajeżdżania na cmentarz. Do-
datkowo zostanie zwiększona liczba kur-
sów z pięciu do jedenastu! Sama linia nr 17 
już jako 117 będzie dojeżdżała wyłącznie 
do cmentarza w Dywitach.
 Warto zaznaczyć, że zmiany 
w układzie komunikacyjnym poprzedzi 
wprowadzenie nowej, korzystniejszej tary-
fy, która wejdzie w życie już 1 listopada. 
Dzięki likwidacji stref korzystanie z komu-
nikacji będzie dużo tańsze. Dla przykładu 
cena biletu miesięcznego na wszystkie linie 
spadnie ze 140 zł na 88. Tańsze będą rów-
nież bilety jednorazowe, które będą biletami 
czasowymi.

fot. Dywity

fot. Dywity

SPRZĄTANIE Z PASJĄ ŚWIĘTO CHLEBA

WIADOMOŚCI SPORTOWE

W ramach XXII akcji Sprzątania Świata 
19 września Dobromiejskie Stowarzyszenie 
Ludzi Aktywnych PASJA porządkowało wy-
brane fragmenty Dobrego Miasta.

Pod taką nazwą 30 sierpnia w Piotraszewie 
odbyły się Dożynki Gminne. W trakcie wy-
darzenia przeprowadzone zostały konkursy 
na najlepszy smalec, miód, chleb, ogórki kiszo-
ne, nalewkę oraz ciasto. 

We wrześniu w Dobrym Mieście ruszyła Aka-
demia Siatkówki – projekt mający na celu 
popularyzację tej dziedziny sportu wśród 
uczniów klas IV-VI szkół podstawowych. Za-
jęcia prowadzone są w grupach maksymalnie 
20 osobowych, pod kierownictwem doświad-
czonych trenerów: Łukasza Kadziewicza, 
Pawła Siezieniewskiego oraz Macieja Dobro-
wolskiego. 

 Opieką zostało objetych 20 
maluchów. Zgodnie z uchwałą podjętą 

przez Radę Miejską, na każde dziecko gmi-
na przekaże dotację w kwocie 350 zł. Do-
płata rodzica wyniesie 300 zł miesięcznie. 
Jest to pierwsza i jak dotąd jedyna tego typu 
placówka w gminie. 

OPIEKA NAD MALUCHAMI
Od września na terenie gminy Dobre Miasto 
funkcjonuje niepubliczny żłobek „Jaś i Mał-
gosia”.

Alicja Potasznik, lekkoatletka GUKS Dywity 
brązową medalistką Mistrzostw Polski młodzi-
czek na dystansie 100 metrów! Ten wspaniały 
i historyczny sukces odniosła podczas zawodów 
mistrzowskich, które odbyły się w weekend 
26-27 września w Radomiu. Występ na mi-
strzostwach Ala udokumentowała czwartym 
miejscem w biegu na 300 metrów. Do drugiego 
medalu zabrakło zaledwie trzy setne sekundy. 

Po uruchomieniu tramwajów w Olsztynie tak-
że mieszkańców gminy Dywity czeka rewolu-
cja w układzie komunikacyjnym.

HISTORYCZNY SUKCES LEKKOATLETKI Z DYWIT! ZMIANY W KOMUNIKACJI Z MYŚLĄ O MIESZKAŃCACH

Fot: Dobre Miasto 
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GIETRZWAŁD

JEZIORANY

 W niedzielę miała miejsce uro-
czysta msza św. przy Źródełku pod prze-
wodnictwem J. E. Ks. Arcybiskupa Marka 

Jędraszewskiego, Metropolity Łódzkiego, 
Zastępcy Przewodniczącego Konferencji 
Episkopatu Polski, przy udziale J. E. Ks. 
Arcybiskupa Wojciecha Ziemby, Metropo-
lity Warmińskiego oraz Księdza Giuseppe 
Cipolloniego, Opata Generalnego Zakonu 
Kanoników Regularnych Laterańskich.

 Maraton MTB to dyscypli-
na kolarstwa górskiego, polegająca na 

ściganiu się kolarzy na długiej, wy-
trzymałościowej trasie o zmiennym 
profi lu i nawierzchni. Międzynarodo-
wa Unia Kolarska włączyła Maraton 
MTB do rozgrywek Pucharu Świata 
i Mistrzostw Świata.

 W sezonie 2015/2016 Mistrzo-
stwa Polski Kobiet w Rugby 7 są rozgrywa-

ne w cyklu ośmiu turniejów, czterech jesie-
nią i czterech wiosną: Olsztyn-Gietrzwałd, 
Sochaczew, Ruda Śląska i Warszawa (AZS 
AWF). W I Turnieju w Gietrzwałdzie zwy-
ciężyły Biało-Zielone Ladies Gdańsk. 

 Starostami tegorocznych do-
żynek byli państwo Adamiec z sołectwa 
Radostowo. Burmistrz Jezioran Leszek 
Boczkowski uroczyście powitał delegacje 
dożynkowe z poszczególnych sołectw oraz 
przybyłych gości. Towarzyszyła mu poseł 
na Sejm Urszula Pasławska. 
 Część artystyczną uroczystości 
dożynkowych rozpoczął zespół ludowy ,,Je-
zioranie”. Następnie na scenie zagościła gru-
pa ,,Malwa” z Domu Pomocy Społecznej, 
dzieci z koła teatralnego szkoły podstawo-
wej Zespołu Szkół w Jezioranach, z progra-
mem przygotowanym przez panią Jolantę 
Szunejko. Następnie zaprezentował się je-
ziorański zespół ,,Niedostępni”. 
 W trakcie imprezy został wy-
brany najpiekniejszy wieniec dożynkowy. 
Tu nagrodę Burmistrza Jezioran w kwo-

cie 500 zł otrzymało sołectwo Franknowo. 
 Dużym zainteresowaniem cie-
szył się konkurs kulinarny. Oto jego laureaci:
- w kategorii nalewka domowa:
I miejsce - Bożena Jabłońska 
za nalewkę sosnową
II miejsce – Józef Gwiazda,
za wino domowe
III miejsce – Jerzy Łomiak
za nalewkę owocową ,, Owocowy raj”
- w kategorii naleśniki:
I miejsce – Jerzy Łomiak
za naleśniki ,,Owocowy raj” 
II miejsce – Małgorzata Olejniczak, 
za naleśniki z bananem.
 Po wręczeniu nagród na scenie 
zagościł zespół ,,Avinion Dance”, który ba-
wił publikę w rytmach disco.

fot. Jeziorany

ODPUST W GIETRZWAŁDZIE MARATON MTB

MISTRZOSTWA POLSKI KOBIET W RUGBY 7

WSPOMNIENIE DOŻYNEK GMINNO - PARAFIALNYCH WYSTAWA 3D

W dniach 12 - 13 września odbyły się uroczy-
stości 138. rocznicy objawień Najświętszej Ma-
ryi Panny w Gietrzwałdzie oraz 49. Dożynki 
Archidiecezjalne. 

W niedzielę 6 września w godzinach od 12.30 
do 14.30 przez Gietrzwałd przejeżdżali uczest-
nicy SK bank Mazowia MTB Marathon, 
największego cyklu maratonów rowerowych 
w Polsce. 

W sobotę 12 września na stadionie leśnym 
w Gietrzwałdzie odbyły się Mistrzostwa Polski 
Kobiet w Rugby 7. 

Podczas tegorocznego Święta Plonów w Je-
zioranach nie zabrakło ani tradycji, ani do-
brej zabawy. Uroczystości rozpoczęły się 
mszą świętą w kościele p.w. św.  Bartłomieja, 
po czym korowód dożynkowy przemaszero-
wał do amfi teatru miejskiego, gdzie nastąpiło 
złożenie wieńców przez poszczególne sołectwa 
z terenu gminy: Piszewo, Żardeniki, Derc, 
Pierwągi, Radostowo, Franknowo, Olszewnik, 
Wójtówko.

Do 25 października w Miejskim Ośrodku 
Kultury w Jezioranach przy ul. Konopnic-
kiej 4 można oglądać wystawę fotografi i 

trójwymiarowej pt. „Śladami Jana Paw-
ła II”. Autorami zdjęć są Jacek Gniewek 
i Michał Grzywacz.

Fot: Gietrzwałd Fot: Gietrzwałd

Fot: Gietrzwałd

Fot: Gietrzwałd

fot. Jeziorany
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JONKOWO

KOLNO

 W skład polskiej delegacji 
weszli Wójt Gminy Kolno Henryk 
Duda, jego zastępca Agnieszka Je-
ziorek, przewodnicząca Rady Gminy 
Krystyna Krasuska oraz radni Alicja 
Grzywaczyk i Leszek Żółkoś. 
 W trakcie pobytu w Gminie 
Belm przedstawiciele Kolna wzię-
li udział w sadzeniu symbolicznego 
„Drzewa Partnerstwa” obu niemiec-

kich gmin. Podczas ofi cjalnej cere-
monii obchodów jubileuszowych wójt 
Henryk Duda złożył włodarzom Belm 
i Elterlein gratulacje. – Życzymy, 
by przez następne lata Wasze gmi-
ny dalej się poznawały i przybli-
żały regionalne tradycje oraz zwy-
czaje. Mieszkańcom zaś życzymy, 
by zawsze mieli mnóstwo powodów 
do dumy, tak jak w dniu dzisiejsze-
go święta – mówił wójt, przekazując 
jednocześnie z pozostałymi delegata-
mi z Kolna upominki i pamiątkowe 
statuetki. 
 Jubileusz partnerstwa gmin 
stał się okazją zarówno do chwi-
li relaksu, jak i refl eksji. Uczestnicy 

wszystkich delegacji wzięli udział 
w rozgrywkach turnieju „Swingolf”. 
Na zakończenie pobytu wszyscy 
wzięli udział w Mszy Dziękczynienia 
w Christuskirche w Belm (msza do-
żynkowa w kościele ewangelickim). 
- Spotkanie w Belm dało nam możli-
wość porozmawiania na temat naszej 
przyszłej współpracy – opowiada za-
stępca wójta Agnieszka Jeziorek. -  
Mowa była m.in. o obchodach naszej 
rocznicy 10-lecia podpisania umowy 
partnerskiej pomiędzy gminą Kolno 
a gminą Belm, która przypada 
w 2016r. oraz o współpracy naszych 
szkół. 

Na zaproszenie Viktora  Hermeler, Burmi-
strza gminy Belm, w dniach 2-4 października 
delegacja gminy Kolno uczestniczyła w ob-
chodach 10-lecia podpisania umowy partner-
stwa pomiędzy gminą Belm (Dolna Saksonia, 
Niemcy) a gminą Elterlein (Rudawy, Saksonia, 
Niemcy).

 Wójt Kolna informuje, 
że w dniach 15-20 października 
2015r., w związku z przebudową 
drogi powiatowej nr 1495N Kolno-
Bęsia, czasowo będzie następowało 
pełne zamknięcie ruchu na odcinkach: 
Bęsia do skrzyżowania w kierun-
ku Kruz lub Kolno do skrzyżowania 
w Górowie w kierunku Kruz.
 Informacje na temat do-
jazdu do określonej posesji w danej 
chwili można uzyskać pod numerem 
telefonu: 784 685 850

Z WIZYTĄ W GMINIE BELM

ZAMKNIĘTA DROGA

 - Naszą „Małą ojczyznę” po-
znamy podczas wycieczek do najbliższych 
miejscowości – opowiada Dorota Kaczmar-
czyk, dyrektor przedszkola. - Dzieci zwie-
dzą zabytkowe kościoły, kapliczki i inne 
lokalne obiekty. Etapami poznawać będą hi-
storię gminy. W ramach realizacji innowacji 
pedagogicznej planujemy następujące dzia-
łania: organizacja kącika regionalnego na 
terenie przedszkola, nawiązanie współpracy 
z nauczycielem muzyki ze SP w Jonkowie 
– występ chóru szkolnego (piosenki i przy-
śpiewki warmińskie), „Na warmińską nutę” 
– wspólne kolędowanie z rodzicami, spotka-
nia z Warmiakami oraz mieszkańcami gmi-
ny Jonkowo podtrzymującymi tradycje war-
mińskie, konkursy: fotografi czny „Ciekawe 
miejsca naszej gminy”, plastyczny „Plakat 

promujący nasz region”, taneczny „Tań-
ce warmińskie”. Doposażymy przedszkole 
w stroje warmińskie dla dzieci, nauczymy 
tańców ludowych i przyśpiewek na zaję-
ciach muzycznych. Chcemy kontynuować 
i nawiązywać współpracę z lokalnymi insty-
tucjami (Gminny Ośrodek Kultury, Urząd 
Gminy, szkoły podstawowe oraz gimna-
zjum, biblioteka, Dom Pomocy Społecznej 
„Jutrzenka”, parafi e z terenu gminy) oraz 
z właścicielami gospodarstw agroturystycz-
nych z terenu gminy, co na pewno  wzbudzi 
w dzieciach przynależność do małej ojczy-
zny.  W ramach podsumowania  innowacji 
odbędzie się  Festyn Rodzinny „ Gmina Jon-
kowo – nasza mała ojczyzna”.
 Jak zapowiada dyrektor Kacz-
marczyk działania przedszkola będą polegać 
na wiązaniu teorii z praktyką. - Dzieci będą 
doświadczały świadomego uczestnictwa 
w kulturze i korzystały z dziedzictwa kul-
turowego swojej „małej ojczyzny”. Nasi 
wychowankowie zdobędą nowe doświad-
czenia, przyswoją treści związane z regio-
nem – tradycje, obrzędy, środowisko przy-
rodnicze.
 Innowacja pedagogiczna jest 
oparta na programie edukacji regionalnej 
dla dzieci przedszkolnych, opracowanym 
przez nauczycieli tutejszego przedszkola.

 Tymczasowo serwis znajdu-
je się pod adresem jonkowo24.pl, gdzie 
jest testowana pod względem wydaj-

ności oraz systematycznie uzupełniana 
o kolejne informacje. W tym czasie część 
funkcji może być niedostępna. Po zakoń-
czeniu okresu testowego nowa witryna 
zostanie przeniesiona pod „stary” adres: 
www.jonkowo.pl 

fot. Jonkowo„Gmina Jonkowo – nasza mała ojczyzna”, 
to innowacja pedagogiczna, którą Przed-
szkole Samorządowe w Jonkowie zamierza 
przeprowadzić w latach szkolnych 2015/2016 
– 2017/2018. To konsekwencja realizo-
wanego do tej pory w placówce proce-
su wychowawczo-dydaktycznego, którym
dużą uwagę przywiązuje się do kształtowania 
świadomych i aktywnych uczestników spo-
łeczeństwa, wzbudzania w dzieciach poczu-
cia przynależności i  tożsamości kulturowej, 
a także współodpowiedzialności za losy miej-
scowości.

Gmina Jonkowo udostępniła nową stronę in-
ternetową. 

„MAŁA OJCZYZNA” W PRZEDSZKOLU WITRYNA W NOWEJ ODSŁONIE

fot. Kolno

fot. Kolno
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OLSZTYNEK

PURDA

 Cykliczne Igrzyska Świa-
towe są sztandarową imprezą ruchu 
Special Olympics i w 2015 roku były 
największym wydarzeniem spor-
towym i humanitarnym na świecie. 
W igrzyskach wzięło udział 7 000 za-
wodników, 3 000 trenerów i członków 
ekip, 170 reprezentacji narodowych, 
30 000 organizatorów (wolontariusze 
i komitet organizacyjny) oraz 500 000 
widzów. Jednym z zawodników Let-
nich Igrzysk Olimpiad Specjalnych był 
Marek Moltko – mieszkaniec Prejłowa.
 Kiedy Marek się urodził, 
nic nie wskazywało na to, że będzie 
miał problemy ze zdrowiem. Rozwi-
jał się prawidłowo, ale mając 10 mie-
sięcy zachorował na ropne zapalenie 
mózgu. Choroba uszkodziła centralny 
układ nerwowy, co spowodowało m.in. 
zaburzeniami mowy, słuchu, ruchu 
i ataki epilepsji. Marek został poddany 
długiej i żmudnej rehabilitacji.  Ćwi-
czenia z siostrą sprawiły, że chłopak 
polubił sport. We wrześniu 2010 roku, 
dzięki wsparciu szkoły i klubu, Marek 
zakwalifi kował się do sztafety, która 

przeniosła znicz olimpijski z greckie-
go Alexandroupolis do Warszawy na 
Europejskie Letnie Igrzyska Olimpiad 
Specjalnych.
 W tegorocznej edycji igrzysk 
sportowiec z Prejłowa startował jako 
zawodnik w dwóch konkurencjach 
gimnastyki sportowej. Marek zajął 
pierwsze miejsce i zdobył złoty medal 
w skoku „kucznym” i „rozkrocznym”. 
Zajął również 6 miejsce w układzie 
ćwiczeń wolnych na planszy.
 18 sierpnia w sali konferen-
cyjnej Środowiskowego Domu Sa-
mopomocy „HELPER” w Prejłowie 
odbyło się uroczyste spotkanie po-

święcone Markowi. W wydarzeniu 
wzięli udział: wójt gminy Purda Piotr 
Płoski, ks. Henryk Błaszczyk – pro-

boszcz parafi i w Klebarku Wielkim, 
prezes zarządu Europejskiego Cen-
trum Wsparcia Społecznego HEL-
PER Katarzyna Kaczmarek oraz kie-
rownictwo Środowiskowego Domu 
Samopomocy HELPER Marzena 
Hajdukiewicz i Iwona Grochulska.
 Podczas spotkania sporto-
wiec otrzymał gratulacje, podziękowa-
nia i prezenty. Punktem kulminacyj-
nym był ogromny tort przygotowany 
specjalnie dla złotego medalisty. Marek 
nie krył wzruszenia. Był bardzo przeję-
ty i cieszył się z upominków i gratula-
cji. Towarzyszyła mu mama. 

W dniach 24 lipca – 2 sierpnia 2015 roku odby-
ły się XIV Letnie Igrzyska Olimpiad Specjal-
nych w Los Angeles.

ŚWIATOWY SUKCES SPORTOWCA Z PREJŁOWA

 W kategorii „Edukacja fi lmo-
wa młodego widza” nagroda PISF trafi ła 
w ręce lokalnej liderki Filmoteki Szkolnej 
z Zespołu Szkół w Olsztynku – Magda-
leny Rudnickiej. Wyróżnienie jest tym 
bardziej znaczące, że doceniono dzia-
łania edukacyjne liderów – nauczycieli 
reprezentujących lokalne środowiska, 
a w szacownym gronie nagrodzonych 

znaleźli się m.in. Sławomir Idziak, To-
masz Raczek i inni znani przedstawiciele 
świata fi lmu.

 Na uroczystości pojawili się bur-
mistrz Olsztynka Artur Wrochna i radni rady 
miejskiej z przewodniczącym Andrzejem 
Wojdą na czele. Udział wzięli również ko-
mendant policji Arkadiusz Wróbel, dyrektor 
MOPS Ewa Szerszeniewska, dyrektor Ze-
społu Szkolno-Przedszkolnego w Waplewie 
Krzysztof Szot, kierownik ZGM Kazimierz 
Borkowski, sołtysi z sąsiednich sołectw, pra-
cownicy urzędu miejskiego bezpośrednio 
zaangażowani w budowę świetlicy i miesz-
kańcy Nadrowa z sołtysem Andrzejem Ja-
kimczukiem.
 Symbolicznego przecięcia wstę-
gi dokonali burmistrz, przewodniczący 
rady miejskiej i przewodniczący komisji 
rewizyjnej Krzysztof Kowalski, a następ-
nie świetlicę poświęcił ks. dziekan Stani-

sław Pietkiewicz. Burmistrz pogratulował 
mieszkańcom i życzył, by świetlica służyła 
im jak najlepiej i przyczyniła się do rozwo-
ju sołectwa. Sołtys Nadrowa złożył na ręce 
burmistrza podziękowania. Po ofi cjalnej 
części zaproszono zebranych do obejrzenia 
występów artystycznych przygotowanych 
przez Miejski Dom Kultury w Olsztynku 
i dzieci z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego 
w Waplewie. Po zakończeniu występów 
dzieci zaprosiły wszystkich do wspólnej za-
bawy.
 Świetlica wiejska ma pełnić 
funkcje rekreacyjno - społeczno – kultu-
ralne. Dzięki takiemu miejscu społeczność 
może się integrować, spotykać, organizo-
wać wypoczynek dla dorosłych, czy zajęcia 
dla dzieci i młodzieży.
 Inwestycja została dofi nansowa-
na przez Unię Europejską w ramach Progra-
mu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 
2007-2013.

fot. Olsztynek fot. Olsztynek

fot. Olsztynek

16 września podczas 40. Festiwalu Polskich Fil-
mów Fabularnych w Gdyni odbyła się 8 edycja 
przyznania Nagród Polskiego Instytutu Sztuki 
Filmowej.

Kolejne sołectwo w gminie Olsztynek zyskało 
miejsce spotkań, integracji i rozwijania zain-
teresowań. 26 września odbyło się uroczyste 
otwarcie nowo wybudowanej świetlicy wiej-
skiej w Nadrowie.

FILMOWA NAGRODA TRAFIŁA DO OLSZTYNKA OTWARCIE ŚWIETLICY W NADROWIE
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STAWIGUDA

ŚWIĄTKI

 To wyjątkowe wyróżnienie 
nadane przez Ministra Kultury i Dziedzic-
twa Narodowego Małgorzatę Omilanow-
ską wręczył Piotr Żuchowski Sekretarz 
Stanu w MKiDN. Uroczystość odbyła się 
podczas Wojewódzkiej Inauguracji Roku 
Kulturalnego w Ostródzie 25 września.
 Odznakę „Zasłużony dla Kultu-
ry Polskiej” nadaje się osobom wyróżnia-
jącym się w tworzeniu, upowszechnianiu 
i ochronie kultury. 

 W związku z realizacją ostatnie-
go etapu budowy sieci szerokopasmowej 
na terenie Warmii i Mazur, samorząd woje-
wództwa zachęca mieszkańców regionu do 
zgłaszania miejsc, w których powinny się po-
jawić przyłącza szybkiego internetu.  Im wię-

cej osób wskaże swoje zapotrzebowanie, tym 
internetowa mapa „potrzeb” dostępu do sie-
ci szybkiego internetu będzie dokładniejsza. 
W Urzędzie Gminy w Świątkach można 
wrzucać ulotkę chceinternet.pl do specjalnej 
urny. Wiecej na www.chceinternet.pl.

 Ambulans fundacji od 2005 
roku jeździ po całej Polsce, a lekarze ra-
diolodzy prowadzą w nim badania pro-
fi laktyczne przy pomocy USG u dzieci 
w wieku od 9 miesięcy do 6 lat, pozwala-
jące stwierdzić, jak przebiega ich rozwój.
 W czasie badania le-
karz dokonuje kompleksowej oce-
ny stanu tarczycy i węzłów chłon-
nych, narządów jamy brzusznej, 
a u chłopców dodatkowo moszny. Pro-

gramowo badania wpisują się w walkę 
przeciwko nowotworom u dzieci. 
 Ambulans Fundacji Ronal-
da McDonalda ma długość 11 metrów. 
Znajdują się w nim dwa gabinety lekar-
skie służące do ultrasonografi cznych 
badań przesiewowych małych dzieci. 
Odrębnym pomieszczeniem jest po-
czekalnia. Pojazd jest klimatyzowany 
i całkowicie niezależny od zewnętrz-
nych źródeł energii i wody. Mobil-
ność pozwala na prowadzenie badań 
w różnych miejscach. Kalendarz wy-
jazdów jest wypełniony na rok do 
przodu i jest to jedyne ograniczenie 
w jego dostępności dla małych pacjen-
tów, bo dotrzeć jest w stanie wszędzie 
tam, gdzie zostanie zaproszony.

 W ramach kompleksu re-
kreacyjno-sportowego centralnym ele-
mentem jest wytyczona i wyposażona 
w instalacje treningowe ścieżka, przy-
stosowana do bezpiecznego uprawiania 
sportu na co dzień. Na długości 2 km 
powstało 9 instalacji. Każda stacja po-
siada tablicę z instrukcją dotyczącą wy-

konywania na niej ćwiczeń. 
 Od chwili otwarcia trasa 
była wykorzystywana do rozgrzewek 
przed spływami kajakowymi, została 
też włączona w inicjatywę GOK-u „Re-
kreAKCJA”.
 Od października przez 4 mie-
siące będą się odbywać zorganizowane 
spotkania mające na celu zapoznanie 
mieszkańców i gości gminy Stawiguda 
ze stacjami. 
 Harmonogram wydarzeń 
można znaleźć na: www.gok.stawiguda.pl.

132 maluszków z gminy Stawiguda zostało 
przebadanych w ramach akcji „NIE nowotwo-
rom u dzieci”, organizowanej przez Fundację 
Ronalda McDonalda. W wydarzenie zaan-
gażował się samorząd gminy, wolontariusze 
i świetnie zorganizowani rodzice najmłodszych 
mieszkańców Stawigudy.

Biegi, nordic walking, spacery i narciarstwo 
biegowe... To tylko niektóre z rodzajów ak-
tywności fi zycznej, które można uprawiać 
na uruchomionej w połowie sierpnia w Plu-
skach PZU Trasie Zdrowia. Program jest fi -
nansowany przez PZU oraz gminę Stawiguda. 

Kierownik Gminnej Biblioteki Publicznej 
w Świątkach, Halina Kirjew została laureat-
ką odznaki honorowej „Zasłużony dla Kul-
tury Polskiej”.

NOWOTWOROM U DZIECI GMINA MÓWI NIE W PLUSKACH RUSZYLI PO ZDROWIE

ZASŁUŻONA DLA KULTURY CHCESZ INTERNET? ZGŁOŚ TO!

fot. Stawiguda

fot. Stawiguda

fot. Świątki

fot. Świątki
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 - Święto Plonów to stare święto, 
głęboko ukorzenione w polskiej tradycji. To 
czas, w którym dziękujemy za płody ziemi 
oraz ciężką pracę rolników. Bardzo się cie-
szę, że ten zwyczaj przetrwał do dziś, pielę-
gnowany przez kolejne pokolenia – mówi-
ła starosta olsztyński Małgorzata Chyziak. 
Towarzyszył jej gospodarz Barczewa. – 
Ojciec mówił mi, że z tego, co fruwa, pły-
wa i rośnie, nie da się wyżyć. A mimo to 
do końca życia był pszczelarzem i tę mi-
łość do ziemi mnie też przekazał – powie-
dział burmistrz Lech Jan Nitkowski.
 Podczas części oficjalnej do 
tłumnie zgromadzonej publiczności zwróci-
ło się wiele osób mających wpływ na jakość 
życia w kraju. - Nowy okres fi nansowania 
w ramach Regionalnego Programu Ope-
racyjnego stwarza możliwość pozyskania 
środków. Zachęcam Państwa do korzystania 
z tej szansy zdobycia funduszy – przekony-
wała poseł Urszula Pasławska. A członek 
Zarządu Powiatu w Olsztynie Wojciech Ru-
ciński obiecał w imieniu radnych powiato-
wych, że będą się starać dzielić sprawiedli-
wie ten symboliczny chleb. Odwołał się też 
do treści poruszanych podczas dożynkowej 
mszy św.
 Podczas uroczystości zostały 
wręczone odznaczenia Ministra Rolnictwa 

i Rozwoju Wsi. Dokonała tego oddelego-
wana przez szefa resortu poseł Urszula Pa-
sławska. Towarzyszył jej senator Ryszard 
Górecki. Odznaka „Zasłużony dla Rolnic-
twa” jest nadawana rolnikom, którzy w spo-
sób szczególny przyczyniają się do rozwoju 
polskiej wsi.
 Na wniosek starosty olsztyń-
skiego uhonorowani zostali: Jarosław Ko-
zuń, Ryszard Nowak, Otton Wilengowski, 
Zygfryd Chwietczuk, Czesław Kopczyń-
ski, Tadeusz Kurek, Andrzej Więcek, Jan 
Żejmo, Jerzy Jończyk, Zofi a Orzeł, Hen-
ryk Siemaszko, Jan Zadrożny, Stanisław 
Żak, Waldemar Certa, Franciszek Jabłoń-
ski, Krzysztof Wojnat, Zdzisław Korowaj, 
Krzysztof Niebrzydowski, Jan Ustianowski, 
Mirosław Ulaniuk, Stanisław Leponczuk, 
Adam Markowski, Jan Mielczarski, Wacław 
Wochowski, Aneta Gołaś, Stanisław Gołaś, 
Hanna Sadowska, Waldemar Sadowski.
 5-osobowe jury oceniało wieńce 
dożynkowe. Wszystkie były piękne, ale ser-
ce zarówno komisji, jak i publiczności skradł 
ten z Kobułt w gm. Biskupiec. II miejsce 
zajął wieniec wykonany przez mieszkań-
ców wsi Podleśna w gm. Dobre Miasto, 
a III z Kronowa w gm. Barczewo.

  Nie zabrakło też atrakcji 
dla dzieci – na wysepce koło amfi teatru naj-
młodsi oraz całe rodziny mogły wziąć udział 
w starych, swojskich grach i zabawach. 
Na stoiskach sołeckich można było się 
posilić pysznymi potrawami i wypieka-
mi. Była też okazja do zadbania o zdrowie 

– m.in. zmierzenia ciśnienia i poziomu cu-
kru we krwi. 
 Znalazło się też coś dla ducha 
-najpierw inscenizacja fragmentu powieści 
Bolesława Prusa „Lalka” w ramach Narodo-
wego Czytania, a potem koncerty zespołów 
Faster i Cover Day do późnych godzin wie-
czornych…
  W Dożynkach wzięli udział par-
lamentarzyści, radni powiatowi i gminni. Pa-
tronat medialny nad wydarzeniem sprawo-
wali: TVP Olsztyn, Radio Olsztyn, Gazeta 
Warmińska, Gazeta Olsztyńska, olsztyn24.
com, Macrosat, Barczewskie Wiadomości, 
Nasz Olsztyniak. 

 Jednym z najważniejszych 
punktów sesji były sprawy budżetowe. 
Przewodnicząca Rady Powiatu w Olsztynie 
Alicja Wąsik przedstawiła radnym wyniki 
kontroli Regionalnej Izby Obrachunkowej. 
Komisja RIO pozytywnie zaopiniowała re-
alizację budżetu Powiatu za I połowę 2015 
roku.
 Skarbnik Powiatu Lucyna Ko-
zikowska przedstawiła Radzie propozy-
cję zmian w budżecie, które wiążą się 
ze zwiększonymi dochodami na łączną kwo-
tę ponad 1 466 276 zł. Środki wypracowa-
ne przez jednostki powiatowe wrócą na ich 
konta (574 545 zł.). Pozostała nadwyżka 
w kwocie 891 731 zł. pochodzi z dofi nan-

sowania z NFOŚiGW, odszkodowania 
na rzecz Powiatu i wpływów tytułem opłat 
administracyjnych. Dodatkowe środki 
w budżecie pozwolą m.in na realizację in-
westycji drogowych: w Dorotowie (gm. Sta-
wiguda), na odcinku drogi Naterki-Sząbruk 
(gm. Gietrzwałd), Ruś-Bartąg (gm. Stawigu-
da), w Świątkach i Wójtówku (gm. Jeziorany). 
W SOSW w Żardenikach zostaną odnowio-
ne łazienki w internacie i szkole. Środki po-
zwolą też na wyremontowanie pomieszczeń 

nieruchomości przy ul. Bałtyckiej w Olszty-
nie, w której będzie się mieścić nowa siedzi-
ba PCPR. W związku z przyznaniem Powia-
towi przez PFRON dodatkowych 130 876 
zł. na zadania związane z rehabilitacją za-
wodową i społeczną, radni podjęli uchwa-
łę o przeznaczeniu środków (67 876 zł.) 
na zakup sprzętu rehabilitacyjnego, przed-
mioty ortopedyczne  i środki pomocnicze 
przekazywane osobom niepełnosprawnym. 
Pozostała kwota (63 000 zł.) trafi  do uczest-

ników Warsztatów Terapii Zajęciowej.
 Radni ustalili też nowe stawki 
opłat za usuwanie i parkowanie pojazdów. 
Przykładowo za odprowadzenie z dro-
gi samochodu o masie całkowitej do 3,5t 
właściciel będzie musiał zapłacić 480 zł., 
a za każdą dobę przechowania pojazdu do-
datkowo po 39 zł. Za odprowadzenie moto-
cykla opłata wyniesie 219 zł., a za parking 
26 zł. za dobę.
 W związku z realizowanym 
przez Samorząd Województwa Warmiń-
sko-Mazurskiego projektem „Sieci szero-
kopasmowej…”, radni z kolei drastycznie 
obniżyli stawki za korzystanie z pasa dro-
gowego przez wykonawców tzw. „ostatniej 
mili”. Przykładowo zajęcie 1m2 chodnika, 
pobocza lub pasa zieleni będzie kosztowało 
0,04 zł. za dzień, a nie 3 zł., jak dotychczas. 
Taka zmiana ma na celu ułatwieniedotarcia 
z internetem do miejscowości  na terenie po-
wiatu olsztyńskiego.

Chleb, wieńce z kłosów zboża i suszonych 
kwiatów, tradycyjne pieśni warmińskie… 
I w tym roku podczas Powiatowo-Gminnych 
Dożynek nie zabrakło symboli tej jednej z naj-
piękniejszych tradycji ludowych. 5 września 
w Barczewie świętowali zarówno Ci, którzy 
co dzień kładą na swoich stołach chleb, jak i Ci, 
którym go zawdzięczamy.

Zwiększenie ilości środków na inwestycje 
drogowe i rehabilitację osób niepełnospraw-
nych, zmiana opłat za usunięcie pojazdów 
z drogi oraz odznaczenie Federalnym Krzy-
żem Zasługi pierwszego starosty olsztyńskiego. 
To główne tematy VIII Sesji Rady Powiatu 
w Olsztynie.

OBIECALI DZIELIĆ CHLEB SPRAWIEDLIWIE

WIĘKSZY BUDŻET NA DROGI

fot. Redakcja

fot. Redakcja

fot. Redakcja

fot. Redakcja
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Pierwszy Starosta Olsztyński Adam Sierz-
putowski został odznaczony Krzyżem Zasłu-
gi na Wstędze Orderu Republiki Federalnej 
Niemiec. 25 września odznaczenie wręczyła 
w imieniu Prezydenta RFN Konsul Generalna 
Niemiec w Gdańsku Cornelia Pieper.

Z myślą o pacjentach w podeszłym wieku 
w powiatowym szpitalu w Dobrym Mieście 
od połowy września działa Poradnia Geria-
tryczna. To jedyna w województwie placówka 
posiadająca kontrakt z NFZ. 

 Adam Sierzputowski został 
uhonorowany na wniosek radnych Powia-
tu Osnabrück za zainicjowanie oraz wkład 
w budowanie partnerstwa polsko-niemiec-
kiego w imię pojednania obu narodów. 
Obecna starosta Małgorzata Chyziak wyra-
ziła słowa uznania dla zasług laureata odzna-
czenia. – Dzisiejsza uroczystość ma za zada-
nie podkreślić rolę pionierów porozumienia. 
Jestem pełna szacunku dla ich zaangażowa-
nia na rzecz pojednania w trudnych czasach, 
na których piętnem kładły się wspomnienia 
tragicznej historii wojennej. Pan Adam Sierz-
putowski ma niewątpliwe zasługi w budowa-
niu podwalin polsko-niemieckiego porozu-
mienia. To dla mnie zaszczyt kontynuować 
tę pracę. Zapewniam o chęci nie tylko pod-
trzymywania dobrych relacji pomiędzy Po-

wiatem Olsztyńskim a Powiatem Osnabrück, 
ale dbałości o dalszy ich rozwój.
 O wartości partnerstwa polsko-
niemieckiego mówiła konsul Cornelia Pie-
per. – Tak właśnie wyobrażam sobie part-
nerstwo – razem, Polacy i Niemcy mówiący 
w obu językach, a czujący jednym sercem. 
Bardzo się cieszę, że Powiaty (Olsztyński 
i Osnabrück – red.) chcą ze sobą współ-
pracować, to bardzo ważne. Byłam bardzo 

poruszona czytając życiorys pana Adama 
Sierzputowskiego, który nasunął mi na myśl 
słowa Winstona Churchilla o tym, że sztu-
ka polega na tym, by podnieść się o jeden 
raz więcej niż upaść. W imieniu Prezyden-
ta RFN składam Panu gratulacje i dziękuję 
za starania na rzecz żywego partnerstwa mię-
dzy Polakami i Niemcami – zwróciła się kon-
sul do laureata.
 Swoje laudacje na cześć Adama 
Sierzputowskiego wygłosili także członek 
Zarządu Województwa Warmińsko-Mazur-
skiego Anna Wasilewska, sekretarz Miasta 
Olsztyna Mirosław Pampuch, burmistrz Bar-
czewa Lech Jan Nitkowski oraz przedstawi-
ciele niemieckiej delegacji – zastępca staro-
sty Powiatu Osnabrück Sussane Breiwe, były 
radny Georg Schirmbeck i przedstawiciel 
byłych mieszkańców powiatu olsztyńskiego 
Herbert Monkowski.
 Adam Sierzputowski w swo-
im przemówieniu podkreślił rolę innych 
osób również zaangażowanych w two-
rzenie partnerstwa polsko-niemieckiego. 

– To odznaczenie jest wyrazem uznania 
dla tych wszystkich, którzy myśleli podob-
nie jak ja i aktywnie włączyli się w histo-
ryczną misję. Cóż bym zrobił bez takich 
osób jak Stanisław Niepsuj, Andrzej Sze-
niawski, czy Karl-Heinz Finkemeyer…?!
Pierwszy Starosta nawiązał do historii part-
nerstwa zapoczątkowanej przez gminy Ha-
gen i Barczewo. – To oni nam pokazali, 
że takie porozumienie jest możliwe.
 Podniosła atmosfera uroczy-
stości została dodatkowo podkreślona ak-
centem artystycznym. Przed laureatem od-
znaczenia oraz zgromadzoną publicznością 
zaprezentowali się młodzi instrumentaliści – 
Zofi a Hiszpańska (skrzypce), Marcelina Ru-
cińska (skrzypce), Amelia Bryll (wioloncze-
la) i Adam Kieroński (waltornia). Specjalnie 
też na tę okazję w sali sesyjnej Starostwa 
Powiatowego w Olsztynie została przygoto-
wana wystawa poświęcona partnerstwu pol-
sko-niemieckiemu.

 Pomysł uruchomienia Porad-
ni Geriatrycznej narzuciło samo życie, 
a dokładniej zmiany w strukturze społe-
czeństwa. Żyjemy coraz dłużej i potrze-
ba opieki nad osobami starszymi jest 
coraz większa. A że Zespół Zakładów 
Opieki Zdrowotnej w Dobrym Mieście 
posiada duże doświadczenie w opiece 
nad osobami starszymi i przewlekle 
chorymi, nie powinien dziwić fakt, że 
poradnia powstała właśnie tu.
- 90% naszych pacjentów to osoby star-
sze – opowiada Wiesław Makowski 
p.o. dyrektora ZZOZ. – W placówce 
znajdują się zakłady opiekuńczo-lecz-
nicze, jest lekarz specjalista w dzie-
dzinie geriatrii, jest też odpowiednia 
infrastruktura. Podejmujemy szereg 
działań na rzecz pacjanta. Pierwszym 
z nich jest przyszpitalny ogródek re-
kreacyjny, stworzony z myślą o tym, 
żeby chory mógł w otoczeniu przyrody 
pospacerować i spotkać się z bliskimi. 
Staramy się też unowocześniać. W tym 
roku szpital otrzymał z budżetu Po-
wiatu Olsztyńskiego ponad 74 tys. zł. 
na zakup m.in. automatycznych łóżek 
z materacami przeciwodleżynowymi, 
czy wózka do transportowania pacjenta 
w pozycji leżącej. 50 tys. przekazała też 
gmina Dobre Miasto. Za kilka dni z ko-

lei otwieramy Poradnię Geriatryczną…
 Troska o pacjenta jest wspól-
nym celem szpitala i samorządu Po-
wiatu Olsztyńskiego. – Rada Powiatu 
w Olsztynie z entuzjazmem przyję-
ła pomysł utworzenia poradni – mówi 
Wojciech Ruciński, członek Zarządu 
Powiatu i jednocześnie przewodniczą-
cy Rady Społecznej Szpitala. – Wszyst-
kie uchwały w tej sprawie radni po-
wiatowi podejmowali jednogłośnie.
Burmistrz Stanisław Trzaskowski 
zwrócił uwagę na porozumienie mię-
dzy samorządami. – Rozpoczął się do-
bry okres współpracy powiatu i gmi-
ny. Mieszkańcy Dobrego Miasta liczą 
na rozwój szpitala – mówił.
 Poradnia Geriatryczna w do-
bromiejskim ZZOZ jest otwarta trzy 

dni w tygodniu. Na pacjentów oczekuje 
dr n.med. Małgorzata Stompór, specja-
lista geriatrii i chorób wewnętrznych. 
– Lekarz geriatra dokonuje komplek-
sowej oceny sprawności funkcjonalnej 
i stanu psychicznego pacjenta. Dzięki 
temu ogranicza się konieczność wi-
zyt u innych specjalistów, zmniejsza 
ilość leków, co przekłada się nie tylko 
na komfort pacjenta, ale też jego fi nan-
se – przekonuje dr Stompór. - Niejed-
nokrotnie do poradni geriatrycznej tra-
fi ają osoby, które przeżyły dwie wojny, 
mają ogromny bagaż doświadczeń ży-
ciowych, a jeszcze muszą wyczekiwać 
w długich kolejkach do kilku lekarzy 
specjalistów. Poradnia geriatryczna 
jest więc dobrym rozwiązaniem, nawet 

z takiego zwykłego, ludzkiego punktu 
widzenia.
 Pacjentami Poradni Ge-
riatrycznej mogą zostać już osoby w 
wieku 61 lat. – Chodzi o profi laktykę 
i promocję pomyślnego starzenia się. 
Nie musimy żyć 150 lat, ale ważne jest, 
żeby nasze życie było dobre – przeko-
nywała dr Małgorzata Stompór.

 Poradnia Geriatryczna 
w ZZOZ w Dobrym Mieście czynna 
jest w dniach:
- wtorki w godz. 8:00 – 12:00
- środy w godz. 14:00 – 18:00
- czwartki w godz. 8:00 – 12:00
Wymagane jest skierowanie od leka-
rza Podstawowej Opieki Zdrowot-
nej lub lekarza specjalisty. Telefon 
do rejestracji w poradni: 89 616 82 31.

Fot: Redakcja

Fot: Redakcja

Fot: Redakcja

KRZYŻ ZASŁUGI DLA TWÓRCY POROZUMIENIA

PIERWSZA PORADNIA GERIATRYCZNA
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- Sięganie do najpiękniejszych dzieł litera-
tury stanowi o naszej kulturze. Wszak ję-
zyk polski jest naszym dobrem narodowym 
i tym, co nas wyróżnia spośród innych - mó-
wił Andrzej Fabisiak, dyrektor CKB, otwie-
rając imprezę.
 Wśród publiczności znaleź-
li się m.in. członek Zarządu Powiatu 
w Olsztynie Wojciech Ruciński, wice-
burmistrz Dobrego Miasta Beata Harań, 
pisarz Jerzy Szczudlik i była radna po-
wiatowa Elżbieta Bilińska-Wołodźko.
- „Lalka” jest wspaniałą lekcją historii. Prus 
pod pretekstem relacji Łęcka - Wokulski 
pokazał nam, jak wyglądała Polska pod za-
borami, jak rozwijał się kapitalizm, czym 
żyli ludzie, co ich fascynowało, a co budzi-

ło lęk... Samorząd Powiatu Olsztyńskiego 
z przyjemnością wspiera wydarzenia, które 
są nie tylko interesujące, ale przede wszyst-
kim ważne dla budowania naszej narodowej 
i regionalnej tożsamości. Życzę Państwu, 
byście w tych zabieganych czasach znaleź-
li czas na czytanie książek i odnajdowali 
w nich mądrość, refl eksję i - po prostu - do-
skonałą zabawę! - mówił Wojciech Ruciń-
ski.
 Czytanie „Lalki” rozpoczęło się 
od inscenizacji fragmentu powieści w wy-
konaniu Teatru Pallicho z Dobrego Miasta 
pod kierunkiem Marty Wodyńskiej. Akto-
rzy-amatorzy z powodzeniem zmierzyli się 
z niełatwym zadaniem wejścia w epokę, gra-
jąc główne postaci i oddając przy tym emo-

cje płynące z kart powieści.
 Kolejnym punktem progra-
mu był konkurs na temat znajomości życia 
i twórczości Bolesława Prusa. Wśród pię-
ciu śmiałków, którzy odważnie stanęli 
do udziału w teście, najlepsza okazała się 
Irena Szyszkowska. A pytania, bynajmniej, 
wcale do najprostszych nie należały... - 
Lubię czytać. A że usłyszałam wcześniej, 
że taki konkurs będzie organizowany, poszu-
kałam trochę o Prusie w internecie. Chociaż 
wcale nie planowałam udziału w konkursie 
- przyznaje laureatka głównej nagrody, czyli 
elektronicznego czytnika książek.
 Gośćmi specjalnymi imprezy 
byli olsztyńscy aktorzy Alicja Kochańska 
i Maciej Mydlak, którzy przeprowadzili 

ze sceny mini-warsztaty poprawnej wy-
mowy i interpretacji tekstu. Pod ich kie-
runkiem odbyła się też najbardziej wy-
czekiwana część imprezy, czyli czytanie 
fragmentu powieści „Lalka” z podziałem 
na role. W postać Izabeli Łęckiej wcieliły się 
wszystkie panie, zaś Stanisława Wokulskiego 
zagrali obecni na wydarzeniu panowie. Trze-
ba przyznać, że publiczność poradziła sobie 
z tym zadaniem wyśmienicie! Nie zabrakło 
skupienia, zaangażowania, a przede wszyst-
kim wyjątkowej atmosfery radości, która 
zintegrowała choć na tę chwilę młodsze 
i starsze pokolenie, przy pięknym polskim 
słowie...

Jednoczesne czytanie publiczności z podzia-
łem na role, inscenizacja fragmentu powie-
ści, wystawa o życiu i twórczości pisarza, 
monidło do pamiątkowego zdjęcia, zakładki 
do książek i konkurs z nagrodami... Takie 
atrakcje czekały na osoby, które mimo nie-
sprzyjającej aury, postanowiły wziąć udział 
w Narodowym Czytaniu „Lalki” Bo-
lesława Prusa w Dobrym Mieście. 
Organizatorem wydarzenia pod patro-
natem Pary Prezydenckiej RP było tutej-
sze Centrum Kulturalno-Biblioteczne 
przy wsparciu Powiatu Olsztyńskiego.

 Wkrótce po tym Centrum 
Zarządzania Kryzysowego powiadamia 
służby mundurowe i administracyjne 
o detonacji „brudnej bomby” na terenie Bi-
skupca. Są ofi ary i ranni. Rozpoczyna się
migracja ludności; na teren powiatu może 
trafi ć około 2 tys. osób. Warunki atmos-
feryczne nie poprawiają sytuacji. Nad 
gminą Dywity przetoczyła się trąba po-
wietrzna, powalając wiele drzew i zrywa-
jąc dachy. Zarządzanie Kryzysowe podaje 
kolejne informacje o wysadzeniu w po-
wietrze części wału przeciwpowodziowe-
go w Bartągu. Nieznani sprawcy podpalili 
budynek urzędu w Świątkach. Trwa ewa-
kuacja ludzi i gaszenie pożaru…
 Na szczęście to tylko sce-
nariusz powiatowych ćwiczeń obron-
nych pod kryptonimem „Dadaj 2015, 
które odbyły się 1 i 2 października na 
terenie gmin powiatu olsztyńskiego 
i w Olsztynie. W ramach działań urucho-
miona została akcja kurierska i tworze-
nie bazy łóżkowej. Podczas posiedzenia 
Powiatowego Zespołu Zarządzania Kry-

zysowego służby  składały meldunki, 
na podstawie których dokonana została 
ocena sytuacji. Uczestnicy ćwiczeń wzię-
li udział w wykładzie na temat strategii 
obronnej RP. W dobromiejskim gimna-
zjum przeprowadzona została akcja roz-
dawania tabletek z jodkiem potasu.
 Najbardziej widowiskowa była 
pozorowana akcja ratunkowo-gaśnicza 
w Spręcowie, w której wzięło udział 5 
jednostek OSP z Brąswałdu, Tuławek, 
Spręcowa, Jezioran i Barczewa. - W wy-
niku nawałnicy na dach budynku przewa-
liło się drzewo. Wskutek zwarcia insta-

lacji w pomieszczeniach wybuchł pożar. 
Drogi dojazdowe zostały zablokowane 
przez powalone drzewa – opowiada 
o działaniach Sergiusz Dłuski, naczelnik 
Wydziału Operacyjno-Szkoleniowego 
KM PSP w Olsztynie. Strażacy ewaku-
owali „poszkodowanych”, usunęli drzew-
ną blokadę z drogi, a następnie zabez-
pieczyli wielką plandeką dach budynku 
przed niekorzystnymi warunkami atmos-
ferycznymi.
 - Istotą ćwiczeń było praktyczne 
sprawdzenie zdolności powiatowej admi-
nistracji samorządowej oraz służb i straży, 

we współdziałaniu z urzędami miast 
i gmin, do funkcjonowania w warunkach 
stanu wyjątkowego – opowiada Zbigniew 
Załuski, dyrektor Wydziału Zarządzania 
Kryzysowego w Starostwie Powiatowym 
w Olsztynie. – Akcję oceniam pozytyw-
nie, utrzymywana była stała łączność 
z gminami telefoniczna, faxowa, radio-
telefoniczna i elektroniczna, dystrybucja 
tabletek jodku potasu przebiegła wzor-
cowo. Ćwiczenia spełniły zakładane 
cele. Teraz należy doskonalić umiejęt-
ności wypracowywania i podejmowania 
decyzji na poszczególnych szczeblach 
oraz współdziałanie w realizacji zadań 
po wprowadzeniu stanu wyjątkowego.
 W akcji pod przewodnictwem 
Szefa Obrony Cywilnej Powiatu – Staro-
sty Olsztyńskiego Małgorzaty Chyziak 
wzięli udział wójtowie, burmistrzowie, 
pracownicy ds. obronnych, obrony cywil-
nej i zarządzania kryzysowego urzędów 
miast i gmin oraz powiatowych szpita-
li. Ćwiczyli też: KMP w Olsztynie, KM 
PSP w Olsztynie, Powiatowa Stacja Sa-
nitarno-Epidemiologiczna, Powiatowy 
Inspektorat Weterynaryjny, Inspektorat 
Nadzoru Budowlanego, Urząd Pracy, 
Powiatowa Służba Drogowa, Powiatowe 
Centrum Pomocy Rodzinie, Wojskowa 
Komenda Uzupełnień i jednostki Ochot-
niczej Straży Pożarnej.
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Sytuacja w obwodach Lancetu na pograniczu 
z Barią zaostrza się. Zaobserwowano zwięk-
szone ruchy wojsk, w tym bez znaków rozpo-
znawczych i gromadzenie ciężkiego sprzętu 
wojskowego. Wojskowy Komendant Uzupeł-
nień w Olsztynie uruchamia akcję kurierską 
na terenie powiatu olsztyńskiego. 
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Wieści
z Powiatu

 - Bardzo się cieszymy, 
że możemy wesprzeć taką utalentowaną
i mądrą młodzież. To będzie dla nas 
mobilizacją do tego, by zdobywać jesz-
cze więcej środków – mówiła prezes 
Fundacji Monika Hausman-Pniewska.  
 Wyróżnionej młodzieży 
oraz ich rodzicom złożyła gratulacje 
starosta olsztyński Małgorzata Chyziak,
pełniąca jednocześnie funkcję prze-
wodniczącej Rady Fundacji. – Mam 
nadzieję, że tegoroczne stypendia 
chociaż w niewielkiej części pozwolą 
Wam na dalszą realizację pasji i zamie-
rzeń – powiedziała starosta.
 Uzdolniona młodzież zapre-
zentowała publiczności swoje umie-
jętności artystyczne podczas koncer-
tu oraz wystawy prac plastycznych. 
Na stolikach zostały też rozłożone tro-

fea sportowe benefi cjentów. Imponują-
ce były laudacje wygłaszane podczas 
wyróżniania poszczególnych stypen-
dystów. Niektórzy z nich mogli się 
pochwalić średnią 5,6 a nawet 6,0 na 
świadectwie szkolnym!
 Podczas gali nie zabrakło 
serdecznych słów i chwil wzruszeń, 
które udzielały się wszystkim zgroma-
dzonym. – Jestem pod wielkim wra-
żeniem uroczystości – mówiła jedna 
z mam stypendysty, który zaprezen-
tował swoje umiejętności gry na gita-
rze. – Widzę, że mojemu synowi daje 
to jeszcze więcej energii i siły do dal-
szego rozwoju.

STYPENDIA ROZDANE
Blisko 100 osób uczestniczyło w uroczystej 
Gali Stypendialnej Fundacji „Fundusz Zie-
mi Olsztyńskiej”, która odbyła się 23  wrze-
śnia w Starostwie Powiatowym w Olsztynie. 
Benefi cjentami stypendiów zostało 39 mło-
dych mieszkańców powiatu olsztyńskiego – 21 
uczniów szkół ponadgimnazjalnych i 18 stu-
dentów. 2 z nich otrzymało stypendium spor-
towe, 4 - artystyczne i 33 – naukowe.  Głównym celem zawodów 

organizowanych przez Urząd Marszałkow-
ski Województwa Warmińsko-Mazurskie-
go jest popularyzowanie i upowszechnianie 
aktywności fi zycznej wśród dzieci i mło-
dzieży, które znalazły się w trudnych sy-
tuacjach życiowych. Chodzi też o zachętę 
do dbania o zdrowie i kondycję fi zyczną. 
– Zabezpieczyliśmy podstawowe potrzeby 
dzieciom, a teraz chcemy je uczyć postaw, 
dzięki którym podniesie się poziom ich 
życia – mówi Arkadiusz Paturej, dyrektor 
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie. 
– Nasi koordynatorzy odwiedzając rodziny 

zastępcze mówią o tym, jak ważny jest wła-
ściwy wypoczynek, zdrowe jedzenie, zapla-
nowanie czasu na ruch.
 „Czarne Konie Powiatu Olsztyń-
skiego” wystartowały w Spartakiadzie po 
raz drugi. Pracownicy PCPR-u niektórym 
podpopiecznym wyjaśniali zasady udziału 
w zawodach, ale były też dzieci, które same 
się dopytywały o termin i możliwość uczest-
nictwa w imprezie. 
 W sumie w zorganizowa-
nej 5 września XIII Spartakiadzie Pla-
cówek Opiekuńczo-Wychowawczych 
wzięło udział ponad 400 zawodników 
w trzech grupach wiekowych: 7-10 lat, 
11-14 lat oraz 15-18 lat. Podpopieczni 
PCPR-u z daleka wyróżniali się już samym 
strojem, wszystkie dzieci miały na sobie żół-
te koszulki z logo drużyny. Jak się okazało, 
nazwa „Czarne Konie…” znów przyniosła 
szczęście i sukces.

Podczas tegorocznej XII Spartakiady Placó-
wek Opiekuńczo-Wychowawczych „Czarne 
Konie Powiatu Olsztyńskiego” zawalczyły 
o zwycięstwo niczym prawdziwe lwy. Drużyna 
powiatowa utworzona przez członków rodzin 
zastępczych składała się z 33 osób. W konku-
rencjach indywidualnych i zespołowych zdo-
była szereg medali i pucharów.

SUKCES CZARNYCH KONI

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