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SZANOWNI PAŃSTWO,

Małgorzata Chyziak
starosta olsztyński

WYSPIAŃSKI PO GIETRZWAŁDZKU - RECENZJA

 pod koniec 2015 roku rad-
ni przyjęli jednogłośnie przygotowa-
ny budżet Powiatu. Postanowiliśmy 
w nim zwiększyć, w porównaniu z rokiem 
ubiegłym, ilość środków na przebudowę 
dróg powiatowych. Zaplanowane inwe-
stycje realizowane będą z myślą o miesz-
kańcach powiatu olsztyńskiego. Szczegóły 
znajdą Państwo w dalszej części gazety. 
 

 Przed nami wszystkimi rok 
wytężonej pracy, by w powiecie żyło 
się spokojnie, bezpiecznie i wygodnie. 
Życzę Państwu i sobie odwagi w plano-
waniu zamierzeń oraz energii i siły w ich 
realizacji.
 Dzieciom i młodzieży z kolei 
- udanego, a przede wszystkim bezpieczne-
go wypoczynku podczas ferii zimowych.

nych teatrów, bo każde jej słowo jest auten-
tyczne jak z teatralnej matrycy wzorców.
Teresa Samulowska (Radczy-
ni) – przekonująca w każdym zda-
niu, stoi mocno na dwóch nogach, 
a jej głos nawet przez chwilę nie zadrży.
Ewa Hatała (Isia, Klimina) – świe-
ża i autentyczna. Kwiatuszek po prostu.
Krzysztof Biadała (Czepiec, Cho-
choł)? Bez jednej fałszywej nuty! 
A jego chocholi głos – przejmujący!
Tadeusz Antoszewski (Wernyhora) – auten-
tycznie posępny w stopniu zatrważającym.
 Ech, ktoś zapyta: cóż to za re-
cenzja? Wszystko się recenzentowi spodo-
bało? A co, nie wolno? Poza tym to jesz-
cze nie wszystko. Oprawa i aranża-
cje muzyczne (Kapela Teatru Wspaniałe-
go bez Nazwy, Tadeusz Antoszewski, Ja-
rosław Żejmo) – palce lizać. Oświetle-
nie – przemyślane w detalach. Podobnie 
scenografi a – prosta, a przy tym fi nezyj-
na, jak na nasze gietrzwałdzkie warunki.
Rowena Warmińska – słyszę, że za kulisa-
mi była perfekcyjna w swojej roli sufl erki. 
Może raz, góra dwa dało się zauważyć z wi-
downi, że ktoś tam jeszcze nad wykonaw-
cami czuwa…
 No i na koniec wisienka 
na torcie. Reżyser. Honorowy obywa-
tel gminy Gietrzwałd Andrzej Fabisiak 
natchnął swoich aktorów tak, że przeszli sa-
mych siebie. Aż mi głupio – jako laikowi 
– się wymądrzać. Niemniej z mojego ama-

torskiego punktu widzenia fakty są takie, że 
w każdej, a raczej: w każdziuteńkiej sekun-
dzie premierowego spektaklu było czuć, że 
ta sekunda nie płynie ot tak sobie – bo jej się 
tak podoba. Ona płynie, ta sekunda, tak, jak 
Andrzej Fabisiak to zaplanował, przemy-
ślał, wyśnił… Już sama adaptacja „Wese-
la” to sztuka z pewnością niezwykle trudna. 
A tu wyglądało na to, jakby reżyser przez 
całe życie nie robił nic innego, tylko ada-
ptował sztuki Wyspiańskiego na potrzeby 
gminnych teatrów. 
 Andrzej Fabisiak wybrał
z „Wesela” crème de la crème. 
Czy może raczej: sól ziemi polskiej.
Bo to Polska właśnie. Niejednoznaczna: 
płochliwa i zadziorna, infantylna i arcymą-
dra. Nasza Polska. Gdy ogląda się „Wese-
le” w wykonaniu Wspaniałego Teatru bez 
Nazwy, człowieka jakoś tak duma rozpie-
ra. Duma wynikająca z faktu obcowania 
ze sztuką najwyższą. W naszej gminie.

Fot: Gietrzwałd

Fot: Gietrzwałd

Fot: Gietrzwałd

 Poza powyższą ogólną uwa-
gą interpretowanie sztuki Stanisława Wy-
spiańskiego nie jest i nie może być tematem 
tego tekstu, bo nie czuję się kompetentny 
w tych kwestiach. Czuję się natomiast kom-
petentny w przedstawianiu własnych emocji. 
A te wzleciały w GOK-u na wysoki, bar-
dzo wysoki pułap. Człowiek patrzył i się za-
chwycał. Po prostu.
Nie jestem znawcą teatru, pierwszy raz 
w życiu piszę – nazwijmy to – recenzję sztu-
ki teatralnej, bo na mnie akurat padło. Ale 
to przecież nie odbiera mi prawa do artyku-
łowania subiektywnych osądów. Na doda-
tek mogę się podpierać tym, co widziałem 
na prawo i lewo – w trakcie sztuki i po jej 
zakończeniu. A widziałem twarze pełne za-
chwytu.
 Uderzający był wyrównany po-
ziom gry aktorów. Może także dlatego, że 
np. Jolanta Kłoczewska (Panna Młoda) 
czy Michał Kozłowski (Pan Młody), o któ-

rych wszyscy w gminie i okolicy wiedzą, 
że umiejętności aktorskie wyssali jakiś czas 
temu z mlekiem matki, tym razem grali role 
niepierwszoplanowe (grali zresztą perfek-
cyjnie – inna sprawa, że Jolanta Kłoczewska 
ma w sobie coś takiego, iż po sekundzie mil-
czącego przyglądania się publiczności, ma 
już tę publiczność u swoich stóp…).
 Wspomniany wyrównany po-
ziom był poziomem bardzo wysokim. To-
masz Czerwiński (Jasiek, ale też Dzienni-
karz i Kuba) i Janusz Sendela (Poeta, Ka-
sper), których znałem do tej pory z drobnych 
ról, teraz byli na scenie postaciami główny-
mi, mającymi wyjątkowo dużo do powie-
dzenia – w sensie dosłownym i przenośnym. 
Wcale nie taka efektowna przecież na po-
zór rola Poety w wykonaniu Janusza Sen-
deli pulsowała autentyzmem, specyfi cznym 
dla odtwarzanej postaci. Nieszczęsny Jasiek 
grany przez Tomasza Czerwińskiego był 
Jaśkiem z krwi, kości i osocza. Powstał był 
ze swoim sznurem z bronowickiego cmen-
tarza i zawitał po stu latach do Gietrzwałdu.
Adam Kochanowski (Gospodarz, 
Żyd, Stańczyk)? Czapki z głów! 
Rewelacyjna Małgorzata Sendela (Gospo-
dyni, Czepcowa, Haneczka, Kasia) potrafi -
ła w każdej z granych przez siebie ról zna-
leźć kawałek siebie. To się po prostu czu-
ło. Nawet w ostatnim rzędzie widowni.
Teresa Grodzicka-Szymańska jest 
z kolei jak Kłoczewska i Kozłowski – 
bijcie się o nią, dyrektorzy profesjonal-

„Wesele” Stanisława Wyspiańskiego jest do-
bre dla wszystkich. Jesteśmy narodem roz-
chwianym emocjonalnie. Także w tym sensie, 
że jeden ma emocjonalne wahadło odchylo-
ne w jedną stronę, drugi w drugą, a trzeci uży-
wa wahadła z zepsutego zegara do mieszania 
bigosu, którą to czynność wykonuje, spraw-
dzając w międzyczasie, czy wódeczka dobrze 
już zmrożona. I głównie to go emocjonu-
je… Cała ta emocjonalnie zróżnicowana ekipa 
zgodzi się w jednym: „Wesele” arcydziełem 
polskiej literatury jest - pisze Paweł Jarząbek, 
dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Gie-
trzwałdzie.
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BARCZEWO

BISKUPIEC

 Podczas trwania Fo-
rum eksperci ds. SKO: Anita Śliwka 
i Krzysztof Michalski z Biura Mło-
dego Klienta Departamentu Sprzeda-
ży Detalicznej przeprowadzili ciekawą 
i pouczającą lekcję oszczędzania. Dodat-
kową atrakcją były quizy ekonomiczne.
W Forum wzięli również udział 
uczniowie LO w Biskupcu opowia-
dając o swoim projekcie na pro-
wadzenie sklepiku uczniowskiego.
Wszystkie szkoły, które uczestniczyły 
w wydarzeniu, przedstawiły własne po-
mysły i realizowane działania.
 Jury w składzie: przewodni-
czący – Krzysztof Janczara, członko-
wie: Marzena Bielińska, Anita Śliwka, 
Krzysztof Michalski, Grzegorz Gra-
bowski wybrało następujących laure-

atów:
- I miejsce- ex aequo Szkoła Podsta-
wowa w Czerwonce i Szkoła Podsta-
wowa nr 3 w Biskupcu
- II miejsce Szkoła Podstawowa 
w Węgoju
- III miejsce Szkoła Podstawowa
 w Kobułtach
 Podczas Forum ogłoszono 
także wyniki międzyszkolnych kon-
kursów plastycznych: „Skarbonka” 
dla uczniów klas I-III oraz na plakat 
„Oszczędzaj w SKO” dla uczniów klas 
IV – VI. Opiekunowie SKO uczestni-
czący w wydarzeniu otrzymali z rąk 
dyrektor Bożeny Lasockiej certyfi katy 
udziału. Imprezę uświetniła swą obec-
nością maskotka - żyrafka Lokatka.

Mali uczestnicy imprezy świetnie się ba-

wili, a szczęścia dopełnił wyjatkowy gość 
– Święty Mikołaj, który przyniósł słod-
ki upominek i zaprosił wszystkie dzieci 
do wspólnego ozdobienia choinki przed 
Urzędem Miejskim w Biskupcu.
Przedszkolaki przygotowały także ogrom-
ne prace, które można było podziwiać w ra-
tuszu.

 Umowa zakłada wyko-
rzystanie ok. 40 km nieczynnej li-
nii kolejowej przebiegającej przez uro-
kliwe zakątki na trasę dla rowerów 
z miejscami postojowymi, punktami wi-
dokowymi i tablicami informacyjnymi.

Ścieżka ma być gotowa w przyszłym 
roku, a cała inwestycja opiewa na kwotę 
3,5 mln złotych i jest w 85% dofi nansowana 
ze środków Unii Europejskiej. 
 Umowę podpisali wicestarosta 
szczycieński Marcin Nowociński oraz bur-
mistrz Biskupca Kamil Kozłowski. Part-
nerami są także gmina Szczytno i gmina 
Dźwierzuty.

ROK FELIKSA NOWOWIEJSKIEGO ZMAGANIA SPORTOWE

FORUM EKONOMICZNE MIKOŁAJKI PRZEDSZKOLAKÓW

NOWA ŚCIEŻKA ROWEROWA

 Uroczystości rozpoczęły się 
od nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej, 
w której wzięło udział wielu gości, m.in. po-
wiatowi radni, osoby związane ze środowi-
skiem muzycznym, przedstawiciele władz 
samorządowych. W trakcie wydarzenia zo-
stał odczytany list starosty olsztyńskiego 
Małgorzaty Chyziak. - Jako spadkobiercy 
myśli patriotycznej, tak bliskiej Nowowiej-
skiemu, mamy obowiązek i zaszczyt popula-
ryzować jego twórczość oraz wartości z niej 
płynące. Życzę nam wszystkim roku obfi -
tego we wzruszenia artystyczne, estetyczne 

i patriotyczne – napisała starosta.
 Podczas uroczystości prelek-
cję na temat życia i twórczości Feliksa No-
wowiejskiego wygłosił dr Krzysztof Sza-
trawski, z kolei barczewscy radni przyję-
li uchwałę o ustanowieniu pieśni „O War-
mio moja miła” hymnem Barczewa. Tego 
dnia nie mogło zabraknąć muzyki… Pod-
niosłym momentem było wspólne wyko-
nanie „Roty” przez wszystkich zgromadzo-
nych. Więcej utworów Nowowiejskiego 
można było wysłuchać w Salonie Muzycz-
nym, gdzie wystąpił chór Moderato. Po ofi -
cjalnej części uroczystości delegacja Powia-
tu Olsztyńskiego złożyła kwiaty pod pomni-
kiem słynnego kompozytora przy barczew-
skim gimnazjum.
 Rok Feliksa Nowowiejskiego 
z całą pewnością będzie obfi tował w wyda-
rzenia kulturalne, związane z twórczością 
autora „Roty”. 

 Na sport stawia też dyrek-
cja tutejszego Zespołu Szkół. Mło-
dzież kierunkowo uzdolniona trafi a do 
klas sportowych. Zwiększona liczba go-
dzin wychowania fi zycznego daje z ko-
lei duże możliwości nauczycielom - tre-
nerom. Klasy sportowe wzięły udział 
w Świątecznym Turniej Siatkówki Kobiet. 
Wystąpiły 4 drużyny: Gimnazjum nr 1 
w Barczewie (klasa I i II sportowa) oraz 
Gimnazjum nr 8 i nr 13 w Olsztynie. 
Olsztyńskie szkoły, które pojawiły się 
w barczewskiej hali słyną ze szkole-
nia młodych siatkarek. Jednak to sporto-
wa klasa I z Barczewa wygrała wszystkie 
spotkania i pewnie zwyciężyła w turnieju.
 Kolejna impreza siatkarska od-
była się w sobotę 19 grudnia. W piątej 
edycji turnieju siatkówki pn. „Integracja 
Pokoleń” udział wzięło 8 zespołów. Naj-
lepszą drużyną okazała się Gala Barcze-
wo. Drugie miejsce zajął Zakład Karny, 

brąz wywalczył KS Łęgajny. Tuż za po-
dium znalazły się Absolwentki.
 Warto dodać, że „Integracja...” 
to nie tylko sport. Organizatorzy przy-
gotowali stoiska z domowymi wypieka-
mi oraz ozdobami świątecznymi. Moż-
na było nabyć plakat z autografami re-
prezentacji Polski siatkarzy. Dochód 
ze sprzedaży fantów przeznaczony zo-
stał na leczenie Kacpra Hajduka, który 
walczy z chorobą nowotworową. Turniej 
stał się już integralną częścią kalendarza 
imprez sportowych. Jest to fantastyczna 
inicjatywa łącząca sport, dobrą zabawę 
oraz pomoc potrzebującym. 
 Wszystkie imprezy odbyły się 
przy wsparciu burmistrza Lecha Jana Nit-
kowskiego oraz Urzędu Miejskiego.

fot. Biskupiec

fot. Biskupiec

fot. Barczewo

fot. Barczewo

Uchwałą Sejmu RP rok 2016 został ogłoszony 
Rokiem Feliksa Nowowiejskiego. Uroczystości 
inaugurujące obchody odbyły się 18 stycznia 
w Barczewie. Ani data, ani miejsce nie powin-
ny dziwić, wszak w Wartemborku (dawna na-
zwa Barczewa) Feliks Nowowiejski się urodził. 
Z kolei tego dnia obchodziliśmy 70. rocznicę 
śmierci kompozytora.

Końcówka 2015 roku w Barczewie upłynęła 
pod znakiem sportu zespołowego. Buks Bar-
czewo zorganizował dwa mikołajkowe turnieje 
młodym adeptom piłki nożnej. W pierwszym  
rywalizowali piłkarze z roczników 2008-2010, 
tydzień później - nieco starsi zawodnicy uro-
dzeni w 2005 r.

4 grudnia 2015 r. w Szkole Podstawowej 
nr 3 im. Orła Białego w Biskupcu 
odbyło się I Forum Ekonomiczne dla Szkół 
Podstawowych. Do udziału w wydarzeniu 
zostały zaproszone szkoły, któ-
re promują oszczędzanie w Szkol-
nych Kasach Oszczędności (SKO) 
w PKO Banku Polskim SA, podlegające bi-
skupieckiemu oddziałowi. Warunkiem udziału 
w Forum było przygotowanie prezentacji mul-
timedialnej pt. „Przedsiębiorcza szkoła”.

7 grudnia w Biskupieckim Inkubatorze Przed-
siębiorczości przedszkolaki z „Piątki”, „Bajki” 
oraz „Jacka i Agatki” świętowały Mikołajki. 
Śnieżynki zaprosiły dzieci do zabawy, odczy-
tany został list od Świętego Mikołaja, a potem 
rozpoczęło się wspólne malowanie, wyklejanie 
i robienie ozdób na choinkę. 

4 grudnia została podpisana umowa pomiędzy 
gminą Biskupiec a powiatem szczycieńskim 
na realizację ścieżki rowerowej łączącej Bisku-
piec i Szczytno.
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DOBRE MIASTO

DYWITY

 Wyjątkową gratką, nie tylko 
dla fanów motoryzacji, była możliwość 
wylicytowania przejazdu z kierowcami 
rajdowymi na specjalnie przygotowa-

nej trasie pod basenem „Na Fali”. 
 W Centrum Kulturalno-Bi-
bliotecznym zorganizowano lote-
rię fantową oraz licytacje ofi arowa-
nych gadżetów m.in. vouchera na lot 
szybowcem, bonu na tort, kanapy wy-
poczynkowej i wielu innych. Wszyst-
kim atrakcjom towarzyszyły koncerty 
zespołów: Pasja, Lelija, Rozśpiewane 
Serduszka oraz Hiphopowe Iskry.

 W pierwszym etapie po-
wstaną dwa wielorodzinne budyn-
ki mieszkalne, a docelowo osiedle 
na 4 tysiące osób. Na plac budo-
wy wjechała pierwsza koparka, któ-
ra rozpoczęła prace ziemne. Inwe-
stor, czyli olsztyński deweloper Ar-
bet chce wykonać roboty ziemne 
i fundamentowe. - Najpierw zbuduje-
my dwa wielorodzinne budynki z dwu- 
i trzypokojowymi mieszkania-
mi – mówi Bożena Kowalczyk, asy-
stent zarządu Arbet Investment Gro-
up. – Mamy już podpisane umowy 
z pierwszymi klientami. Szacujemy, 
że dwa pierwsze budynki będą gotowe 
w pierwszym kwartale 2017 roku. 
 Skala najnowszej inwesty-
cji Arbetu jest imponująca. W ciągu 
6-8 lat w lesie nad rzeką Wadąg po-
wstanie niemal samowystarczalne osie-
dle z ponad 40 budynkami, mini gale-

rią, kliniką medyczną, czy stacją ben-
zynową. Na nowym dywickim osie-
dlu w 1800 mieszkaniach ma znaleźć 
swoje miejsce około 4 tysięcy osób.
– Chcemy wybudować piękną, niemal 
samowystarczalną dzielnicę z zacho-
waniem klimatu tego zielonego miej-
sca ze swoją sterowcową historią. Dla-
tego z działki o powierzchni około 30 
ha zabudowa mieszkaniowa zajmie tyl-
ko połowę, a druga połowa to będzie 
istniejąca zieleń i funkcje rekreacji oraz 
wypoczynku – zapowiada Andrzej Bo-
gusz, prezes Arbet Investment Group.

 Koniec roku 2015 to prawdzi-
wy boom w gminie Dywity w budownic-
twie wielorodzinnym. Po rozpoczęciu budo-
wy Osiedla Sterowców przez Arbet, ze swo-
ją inwestycją ruszyła Spółdzielnia Mieszka-
niowa ,,Kormoran” z Olsztyna. We wschod-
niej części Dywit w pobliżu Jeziora Dywic-
kiego rozpoczęła się budowa pierwszego 
z sześciu czterokondygnacyjnych budyn-
ków nowego ,,Osiedla Kormoran”. – Zamie-
rzamy wybudować pięknie położone i ciche 
osiedle (170 mieszkań o powierzchni od 34 
do 62 m2) - mówi Andrzej Sztomberski, pre-
zes SM Kormoran w Olsztynie.
 SM Kormoran kupiła 
około 4,5 ha gruntów od prywatnego właści-
ciela. Geodeci wydzielili 17 działek pod bu-
downictwo jednorodzinne, a na 2 ha powsta-
nie nowe ,,Osiedle Kormoran”. Mieszkańcy 
osiedla będą mieli do dyspozycji 255 miejsc 
parkingowych usytuowanych, podobnie jak 
ruch samochodowy, na zewnątrz osiedla. 
W środku będzie plac zabaw, ciągi piesze 
i zagospodarowana przestrzeń do wypo-
czynku. Planowana cena mieszkań na no-

wym osiedlu to koszt rzędu 3800 zł/m2. 
- Oferta jest skierowana do osób, których 
nie stać na duży kredyt hipoteczny – mówi 
prezes Sztomberski. 
 Finansowanie mieszkań z loka-
torskim spółdzielczym prawem do lokalu 
będzie następowało ze środków przyszłych 
lokatorów - 30 % wkładu własnego, a po-
zostałe 70% kosztów budowy z długotermi-
nowego kredytu zaciągniętego przez spół-
dzielnię. - Miesięczne raty kredytu oraz 
opłat za mieszkanie będą niższe, niż w przy-
padku najmu mieszkania na wolnym rynku 
– zapewnia prezes SM Kormoran. 
 Pierwszy budynek z 33 miesz-
kaniami ma zostać oddany do użytku 
w I kwartale 2017 roku. 
- O wyborze Dywit jako miejsca inwestycji 
zdecydowało kilka faktów – wyjaśnia prezes 
Sztomberski. - Po pierwsze bliskość Olszty-
na, dobre skomunikowanie z miastem m.in. 
poprzez transport publiczny, a także kwestia 
ekonomiczna, czyli to, że budowa osiedla 
wielorodzinnego jest tańsza w Dywitach niż 
w Olsztynie. Do tego trzeba dodać otwartość 
władz gminy i wójta Jacka Szydło, co sprzy-
ja i buduje klimat do inwestowania.

fot. Dywity

ORSZAK TRZECH KRÓLI PO RAZ PIERWSZY 

REKORDOWA ZBIÓRKA PIENIĘDZY

 Poprowadzili go biblijni mo-
narchowie - Kacper, Melchior i Balta-
zar, symbolizujący trzy kontynenty - 
Europę, Azję i Afrykę. Za nimi podąża-
li rycerze, wojownicy i dwórki, ubrane 
na biało aniołki oraz pastuszkowie. Nie 
zabrakło mieszkańców miasta w papie-
rowych koronach na głowach, którzy 

licznie włączyli się we wspólne śpie-
wanie kolęd i w ten sposób stali się nie 
tylko biernymi widzami, ale aktywny-
mi uczestnikami wydarzenia. 
 Podczas Orszaku przedsta-
wione zostały sceny ilustrujące wyda-
rzenie biblijne towarzyszące Narodze-
niu Pańskiemu: Edykt Cezara Augusta, 
Walka Dobra ze Złem, Pokłon Trzech 
Króli. 
 W Szopce Bożonarodzenio-
wej można było także oglądać żywe 
zwierzęta: lamę, owce kameruńskie, 
oślicę, kozy burskie.

6 stycznia Centrum Kulturalno-Biblioteczne 
w Dobrym Mieście wraz z gminnymi szkołami, 
stowarzyszeniami i parafi ami, po raz pierw-
szy w swoim mieście, zorganizowało Orszak 
Trzech Króli.

W 24. Finale Wielkiej Orkiestry Świątecznej 
Pomocy w Dobrym Mieście pobito rekord, 
zbierając kwotę 24 628,70 zł. Kolejny raz do-
bromieszczanie udowodnili, że świetnie potra-
fi ą się bawić, pozyskując środki na rzecz in-
nych, tym razem dla dzieci i seniorów.

Na początku grudnia ciężki sprzęt pojawił się
na Osiedlu Sterowców w lesie nad rzeką Wa-
dąg w Dywitach. Ruszyła budowa najwięk-
szej inwestycji w historii Dywit. Wykonaw-
cą przedsięwzięcia o wartości szacowanej na 
350-400 mln zł jest olsztyński deweloper Arbet 
Investment Group.

We wschodniej części Dywit w pobliżu malow-
niczego Jeziora Dywickiego ruszyła budowa 
nowego Osiedla Kormoran. Na 2 ha powstanie 
sześć budynków wielorodzinnych. 

BUDOWA NOWEGO OSIEDLA OLSZTYŃSKA SPÓŁDZIELNIA INWESTUJE W DYWITACH

Fot: Dobre Miasto 

Fot: Dobre Miasto 
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GIETRZWAŁD

JEZIORANY

oraz karnet na zajęcia sztuki walki aiki-
do pod kierunkiem trenerki Joanny 
Jaguszewskiej, czy lot samolotem z in-
struktorem Bronisławem Ślężakiem. 
Z licytacji uzyskano rekordową kwo-
tę  11 211, 29 zł.  

Fot: Gietrzwałd Fot: Gietrzwałd

Fot: Gietrzwałd

 Podczas wydarzenia rozbrzmie-
wały kolędy w wykonaniu zebranych, „Chó-
rów Anielskich” i zespołu „Jezioranie”. 
Po drodze uczestnicy orszaku oraz miesz-
kańcy w tradycyjnych papierowych ko-
ronach obejrzeli sceny przypominające 
o wydarzeniach towarzyszących Naro-
dzeniu Pańskiemu. Pierwsza z nich roze-
grała się przy Miejskim Ośrodku Kultury, 
a przedstawiała Dwór Heroda. Trzej Królo-

wie przybyli do Jerozolimy w poszukiwa-
niu nowonarodzonego króla żydowskiego. 
Herod usłyszawszy nowinę, zebrał arcy-
kapłanów oraz uczonych i ruszył z ludem 
do Betlejem w Judei. Organizatorzy podkre-
ślają duży udział w przygotowaniu tej sceny 
księdza Michała Dębskiego oraz liturgicznej 
służby ołtarza.
 Kolejna stacja orszaku przed-
stawiała walkę aniołów z diabłami, a ostat-
nią przystanią była stajenka w centrum mia-
sta wykonana przez pracowników MOK. 
Przed nią Królowie oddali pokłony Jezusowi, 
a cały orszak zakończył się błogosławień-
stwem księdza dziekana Stanisława Jasiń-
skiego. 

 W programie artystycznym 
zaprezentowały się: dzieci ze szkoły 
w Biesalu, zespół taneczny WDK Bie-
sal, Alicja Kucharzewska-Samko i re-
prezentanci Chóru Warmii i Mazur przy 
Sanktuarium w Gietrzwałdzie, zespół 
muzyczny „Dobre wino” w składzie: 
Anastazy Świeczkowski, Tadeusz An-
toszewski, Adam Wielechowski, Jakub 
Opęchowski, artyści indywidualni – Ju-
lietta Tovt, Natalia Gwardecka,  spor-
towcy (aikido) z Sząbruka z trenerką 
Joanną Jaguszewską. Gościem specjal-
nym był zespół De Doctors.
 W tym roku licytowane były 
wyjątkowe koszulki: okolicznościo-
wa „24 fi nał WOŚP mierzymy wyso-

ko”,  a także sportowe - Bayernu Mo-
nachium z autografem Roberta Le-
wandowskiego, Mateusza Miki oraz 
z siatkarskich mistrzostw Europy kobiet 
z 2009r. i z autografami gwiazd mę-
skiej siatkówki z mistrzostw w Japonii 
z 2006r. i trenera Raula Lozano. Moż-
na było też nabyć obrazy Sabiny Próch-
niewskiej, Marka Świąteckiego, Wal-
demara Gutta, Krzysztofa Grzegorzew-
skiego i Ewy Bucały, a także książki Je-
rzego Szczudlika. 
 Nie zabrakło rękodzieła, czy-
li wyrobów z gliny i z drewna przygo-
towanych przez podopiecznych Domu 
Opieki Społecznej w Grazymach, me-
taloplastyki, haftu i robótek ręcznych. 
Do wylicytowania były również usłu-
gi, np. fryzjerska Zakładu Fryzjerskie-
go Jolanty Kuhn w Gietrzwałdzie, ma-
sażu klasycznego Łukasza Drozdka 

fot. Jeziorany fot. Jeziorany

REKORD WOŚP W BIESALU

MĘDRCY ZE WSCHODU KALENDARZ IMPREZ

Około 250 osób wzięło udział w Wielkiej Or-
kiestrze Świątecznej Pomocy, która odbyła się 
w Wiejskim Domu Kultury w Biesalu.

6 stycznia ulicami Jezioran przeszedł Or-
szak Trzech Króli. Mędrcy ze Wschodu wraz 
z towarzyszącymi im barwnymi orszaka-
mi dwórek, rycerzy i wojowników wyruszyli 
za Betlejemską Gwiazdą, by odkryć w ubogiej, 
niepozornej szopie najprawdziwszego Boga.

Miejski Ośrodek Kultury w Jeziora-
nach podał główne wydarzenia kul-
turalne zaplanowane na 2016 rok. 
Nie zabraknie wśród nich lubianych 
jarmarków świątecznych, a także 
tańca, śpiewu, fi lmu i... mobilnego 
ośrodka kultury. 

MIESIĄC NAZWA WYDARZENIA

 Wernisaż odbędzie się 20 lu-
tego 2016 r. o godz. 17.00 w Gmin-
nym Ośrodku Kultury w Gietrzwałdzie 
przy ul. Kościelnej 1. 

 Podczas wydarzenia zaplano-
wana została prelekcja i prezentacja mul-
timedialna Wojciecha Gudaczewskie-
go. Swój udział zapowiedzieli już komba-
tanci żołnierze V Wileńskiej Brygady Ar-
mii Krajowej. Patronat nad wystawą objęli 
wójt gminy Gietrzwałd Marcin Sieczkowski 
i Dowódca 9. Warmińskiego Puł-
ku Rozpoznawczego im. Majo-
ra Szendzielarza ps. Łupaszka
płk dypl. Tomasz Łysek.

Instytut Pamięci Narodowej, Gminny Ośro-
dek Kultury w Gietrzwałdzie i Jednost-
ka Strzelecka 1028 Gietrzwałd im. Majo-
ra Szendzielarza ps. Łupaszka zapraszają 
na uroczyste otwarcie wystawy zatytułowanej 
„Nie jesteśmy żadną bandą. My jesteśmy 
z miast i wiosek polskich. Działalność 
V Wileńskiej Brygady Armii Krajowej 
na Pomorzu.” 

NIE JESTEŚMY BANDĄ...
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JONKOWO

KOLNO

 Łącznie podczas trzech 
dni wokalnych zmagań zaprezen-
towało się ponad 300 uczestników 
m.in. z Litwy, Łotwy, Rosji i Biało-
rusi. Polska reprezentacja przyjechała 
z miejscowości: Suwałki, Mińsk Mazo-
wiecki, Sokółka, Białystok, Hajnówka, 
Nowe Aleksandrowo, Kołobrzeg, Cie-
chocinek, Łuków, Michałowo, Graje-
wo, Rzeszów, Radom, Ostrów Mazo-

wiecki, Ciechanowiec, Łódź, Szczecin, 
Dąbrowa Białostocka, Janów Lubel-
ski, Supraśl, Racibórz, Reczno i Kolno.
Poziom festiwalu był, jak zwykle, bar-
dzo wysoki.

W jury zasiedli:
- Marian Lichtman – znany, ceniony 
i lubiany wokalista oraz perkusista le-
gendarnego zespołu TRUBADURZY
- Lidia Trojanowska – muzyk, właści-
ciel szkół muzycznych
- Edward Wolański – muzyk, poeta, 
kompozytor
- Dmitrij Lapcewicz – właściciel 
szkoły JAZZ -HAND z Mińska.
  Gminny Ośrodek Kultury 

w Kolnie reprezentował zespół wokal-
ny „AGRAFCIA” w składzie: Karolina 
Kozłowska, Gabrysia Pisoń i Marze-
na Domnik. Dziewczęta po raz pierw-
szy brały udział w tak dużym festiwa-
lu. Debiut okazał się sukcesem, bo mło-
de wokalistki wywalczyły konkursowe 
wyróżnienie w silnej grupie wiekowej 
zespołów w wieku 11-16 lat. Gratulacje 
należą się zarówno dziewczętom, jak 
i Mirosławowi Korkusowi, który opie-
kuje się zespołem jako instruktor mu-
zyki w GOK-u w Kolnie.

Działający w Gminnym Ośrodku Kultury 
w Kolnie zespół AGRAFCIA zdobył wyróżnie-
nie w 23. Międzynarodowym Festiwalu Pio-
senki „Super Mikrofon Radia Jard”, który 
odbył się w dniach 4-6 grudnia w Białymsto-
ku. Festiwal cieszy się niezwykłą popularnością 
wśród dzieci i młodzieży.

WYRÓŻNIENIE DLA AGRAFCI

 34 rocznica wprowadzenia sta-
nu wojennego była okazją do przedsta-
wienia wychowankom wrzesińskiej szko-
ły tych trudnych momentów w dziejach 
Polski. Niezwykłej lekcji historii towarzy-
szyły fragmenty fi lmów opowiadających 
o czasach „Solidarności” oraz wydarze-
niach grudniowych w kopalni węgla ka-
miennego „Wujek”. Uczniowie dowiedzie-
li się także o niedogodnościach związanych 
z wprowadzeniem stanu wojennego. 
 By lepiej uzmysłowić młodym 
ludziom powagę sytuacji z 1981 r., nauczy-

ciel historii w porozumieniu z właścicie-
lem gospodarstwa agroturystycznego Zio-
łowa Dolina z Wilimowa, zaaranżował sce-
nę aresztowania działacza Solidarności. 
W tym celu, w trakcie prelekcji, pod budy-
nek szkoły podjechała „nyska” milicyjna, 
z której wysiedli funkcjonariusze i wcho-
dząc do klasy pojmali dyrektora szkoły 
pod zarzutem działalności przeciwko wła-
dzy ludowej.
 Na zakończenie lekcji ucznio-
wie mieli możliwość sprawdzenia komfortu 
jazdy pojazdem milicyjnym. Mogli również 
przymierzyć hełm noszony przez funkcjo-
nariuszy ZOMO oraz sprawdzić twardość 
milicyjnej pałki obezwładniającej.

 Pierwszą z nich było pożegna-
nie wieloletniej nauczycielki języków ob-
cych – Barbary Banas, która z końcem 
tego roku przeszła na zasłużoną emery-
turę. Pani Barbara była związana z wrze-
sińską szkołą przez 37 lat. Zaczynała swo-
ją karierę jako nauczyciel języka rosyj-
skiego, by następnie uczyć kolejne pokole-
nia dzieci i młodzieży języka angielskiego.
- Zakończenie pracy zawodowej to nie-
zwykle doniosły moment w życiu każ-
dego nauczyciela – podkreślił dyrek-
tor placówki, Jarosław Liberadzki. – Pro-
szę przyjąć wyrazy gorących podziękowań 
za Pani wieloletnią pracę, za wysiłek 
i trud wychowawczy.
 Do podziękowań włączyli się 
także nauczyciele, rada rodziców oraz spo-
łeczność szkolna, organizując specjal-
ne występy artystyczno-wokalne. W imie-
niu wójta gminy oraz samorządu gminne-
go przedstawicielka działu kadr UG Jon-
kowo, Monika Biskupska wręczyła bukiet 
kwiatów, życząc długich lat radości i reali-
zacji osobistych planów oraz zamierzeń.

 
 Drugą uroczystością, któ-
ra miała miejsce w szkole były jasełka 
w wykonaniu uczniów klas III-VI. Ze-
brana publiczność szkolna, jak również 
przybyli rodzice oraz goście mogli obej-
rzeć zaaranżowane sceny z przygotowań 
do Wigilii. Świąteczne akcenty związa-
ne ze strojeniem drzewka świerkowe-
go, przygotowanie wigilijnego stołu mia-
ły przypomnieć i wyjaśnić symbolikę zwią-
zaną z Bożym Narodzeniem. Gra mło-
dych aktorów przepełniona była otwar-
tością, szczerością i prostotą, a śpiewane 
kolędy wprawiły uczestników spotkania 
w prawdziwie świąteczny nastrój. Pomysło-
dawcą oraz koordynatorem przedstawienia 
był nauczyciel religii Jacek Kowalski.

fot. Jonkowo

fot. Jonkowo
15 grudnia 2015r. uczniowie klas IV-VI Pu-
blicznej Szkoły Podstawowej we Wrzesinie 
w nietypowy sposób uczcili pamięć ofi ar sta-
nu wojennego.

22 grudnia 2015 r. przejdzie do historii szko-
ły  podstawowej we Wrzesinie jako piękny, nie-
zapomniany i pełen wrażeń dzień. Wtorkowym 
przedpołudniem odbyły się tam aż dwie waż-
ne uroczystości.

NIETYPOWA PRELEKCJA ŚWIĄTECZNIE WE WRZESINIE
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OLSZTYNEK

PURDA

 W minionym roku Muzeum 
w Olsztynku, w ramach Programów 
Ministra Kultury i Dziedzictwa Naro-
dowego 2015, zrealizowało zadanie 
pt. „Dotknij kultury ludowej” – wysta-
wa etnografi czna na dotyk. Jest to pro-
jekt mający na celu jak najwierniejsze 
odtworzenie tradycyjnego wnętrza wiej-
skiej chałupy z terenów byłych ziem 
Prus Wschodnich z końca XIX i począt-
ku XX wieku oraz pokazanie zachodzą-
cych w nim zmian. 
 Na wystawie moż-
na zobaczyć ludowe meble, sprzę-
ty gospodarstwa domowego oraz 
elementy wyposażenia wnętrz. 
Są to w większości podobizny muze-
aliów znajdujących się w zbiorach mu-
zeum, wykonane przez rzemieślników. 
Ponadto zwiedzający mogą poznać za-
stosowanie różnych przedmiotów znaj-
dujących się niegdyś w codziennym 
użytku, obecnie często już nam niezna-
nych.

 Ekspozycja przeznaczo-
na jest głównie dla osób z dysfunkcją 
wzroku oraz dla wszystkich tych, któ-
rzy niezadowoleni są z zakazu dotyka-
nia muzealnych eksponatów. Ideą wy-
stawy, zgodnie z nazwą „Dotknij kul-
tury ludowej” – jest możliwość jej po-
znawania poprzez zmysł dotyku. 
W olsztyneckim muzeum to pierwsza 
tego typu wystawa. Pozostałe nadal na-
leży zwiedzać w „sposób tradycyjny” – 
nie dotykając eksponatów.
 Ekspozycja pozwalając 
na bezpośredni kontakt ze znajdują-
cymi się na niej przedmiotami, stwa-

Fot: Olsztynek

Fot: Olsztynek

W Muzeum Budownictwa Ludowego – Parku 
Etnografi cznym w Olsztynku 18 grudnia 2015 
roku w chałupie ze wsi Chojnik została otwarta 
wystawa „Dotknij kultury ludowej”. Zwiedza-
jący mogli za pomocą dotyku poznawać me-
ble i sprzęty używane we wsiach byłych Prus 
Wschodnich.

WYSTAWA NA DOTYK
rza warunki, w których osoby z dys-
funkcją wzroku są jej pełnoprawnymi 
i aktywnymi uczestnikami. Orga-
nizatorzy mają nadzieję, że możli-
wość „dotknięcia kultury ludowej” 
na nowej wystawie poszerzy grono 
odbiorców oraz zachęci zwiedzających 
do wnikliwszego przyjrzenia się lokal-
nej kulturze ludowej, prezentowanej 
w Muzeum, a przez to do poznawania 
dziedzictwa kulturowego.
 Wystawę uzupełniają: 
audiodeskrypcja oraz dwa katalogi, 
w tym jeden przeznaczony dla osób nie-
widomych. W jej ramach organizowane 
będą muzealne zajęcia edukacyjne.

 Za organizację turnieju odpowia-
dał Mirosław Wilga – prekursor rozgrywek 
brydżowych na terenie gminy Purda. Po kil-
kugodzinnej rywalizacji, podczas której gra-
ły pary męskie, kobiece oraz mieszane, kla-
syfi kacja generalna przedstawiała się nastę-
pująco:
miejsce 1 – A. Bocheński – Z. Zemanowicz
miejsce 2 – R. Kierznowski – K. Pikus
miejsce 3 – A. Daszczuk – W. Krzemieński
miejsce 4 – M. Grodzki – J. Kamiński
miejsce 5 – T. Kozłowski – T. Stopierzyński.
- Brydż sportowy to niezwykle trudna gra. 

Najtrudniejsza jest jednak komunikacja 
z partnerem, bowiem nazwa „brydż” pocho-
dzi od angielskiego słowa „bridge”, czyli 
most. A most jest tym, co łączy – komento-
wał jeden z uczestników turnieju.
 Faktycznie, nie jest łatwo poro-
zumieć się z partnerem bez słów. Ci, którym 
owa sztuka udała się najlepiej odebrali pa-
miątkowe puchary i nagrody rzeczowe z rąk 
Grzegorza Noska, radnego Gminy Purda.
 Podczas zawodów ważną rolę 
odegrała nie tylko rywalizacja sportowa. 
O poczęstunek zadbały panie ze Stowarzy-
szenia Wigor oraz Rezerwat Smaków „Le-
śne Wrota”. Goście mogli skosztować pysz-
nego bigosu i szarlotki. Smakołyki oraz miła 
atmosfera sprawiły, że niektórzy zawodnicy 
nie mogą się już doczekać kolejnego turnie-
ju w Klewkach.

 Nowo utworzony Gminny 
Ośrodek Kultury doczekał się dyrek-
tora. W konkursie mogli wystartować 
kandydaci legitymujący się wyższym 
wykształceniem, znajomością proble-
matyki, będącej przedmiotem działal-
ności ośrodków kultury czy znajomo-
ścią mechanizmów pozyskiwania środ-
ków zewnętrznych. Wszyscy starający 
się o stanowisko musieli także przed-
stawić autorską koncepcję działania 
Gminnego Ośrodka Kultury.
 Ostatecznie funkcję po-
wierzono Agnieszce Budziszew-
skiej, która pracowała dotychczas 
w Urzędzie Gminy w Purdzie. Nowa 
dyrektor ukończyła studia magister-
skie na kierunku fi lozofi a i studia po-
dyplomowe dotyczące administracji 
publicznej i samorządowej, a także za-
rządzania zasobami ludzkimi. Ukoń-
czyła także kurs animatora kultury 
i sprawowała funkcje dyrektorskie m.in. 
w spółkach zajmujących się budownic-

twem mieszkanio-
wym i nieruchomościami.
 Wśród celów jakie sobie 
stawia dyrektor GOK są m.in. dzia-
łania kulturalne na terenie całej gmi-
ny, utworzenie oferty zajęciowej dla 
każdego, niezależnie od płci i wie-
ku, zajęcia cykliczne i warsztaty. 
W placówce mają być także obcho-
dzone różnego rodzaju święta i ważne 
dni – Dzień Ziemi, Dzień Dokarmiania 
Zwierzyny Leśnej, Dzień Sołtysa itp. 
Wszystkie działania mają być oparte 
o istniejące świetlice.
- Zależy mi w szczególności na kontak-
cie z mieszkańcami – mówi Agniesz-
ka Budziszewska. – Każdy będzie 
mógł do mnie przyjść i podzielić się 
pomysłem, inicjatywą. Chciałabym, 
aby mieszkańcy  mieli realny wpływ 
na działalność GOK.

fot. Purda

Jak twierdzą znawcy tematu, brydż nie jest 
li tylko pasjonującą grą. To przede wszyst-
kim sztuka komunikacji! 8 listopada 2015 r. 
dowodziły tego 23 pary, które stanęły 
do rywalizacji podczas IV Mistrzostw Powiatu 
Olsztyńskiego w Brydżu Sportowym. Turniej 
o Puchar Starosty Olsztyńskiego Małgorza-
ty Chyziak odbył się w Gminnym Ośrodku 
Kultury w Klewkach.

Agnieszka Budziszewska, absolwentka fi lozo-
fi i, administracji publicznej i samorządowej, 
wygrała konkurs na stanowisko szefa GOK-u 
w Purdzie.

BRYDŻ SZTUKĄ KOMUNIKACJI NOWA DYREKTOR
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STAWIGUDA

ŚWIĄTKI
gmina, w której warto żyć

 Na wszystkich przybyłych cze-
kał słodki poczęstunek z pyszną herbatą 
i aromatyczną kawą, a przede wszystkim 
wyjątkowi goście – MikoBajki, czyli ro-
werzyści w czapkach Mikołaja. Przybyli 
co prawda trochę spóźnieni, jednak w pełni 
usprawiedliwieni, bo wracali po realizacji 
pięknej misji. Tego dnia zawieźli rowera-
mi zebrane wcześniej słodycze do Gryźlin, 
gdzie przekazali je podopiecznym Domu 
dla Dzieci im. M. Lengowskiego. 
 Akcję podsumowała koordyna-
torka przedsięwzięcia Ewelina Sugajska. – 
Nasza inicjatywa ma na celu popularyzację 
aktywności, przede wszystkim fi zycznej, 
wśród mieszkańców i gości gminy Stawi-
guda. Poprzez różne formy realizowana jest 
aktywizacja wielu środowisk, pomagająca 
w nawiązaniu nowych znajomości i spę-
dzaniu czasu wolnego w ciekawy sposób. 
Projekt realizuje również rozbudowę in-
frastruktury turystycznej na terenie gminy. 

 RekreAKCJA jest organizo-
wana od 3 lat. W tym czasie odbyły się 
m. in. kuligi konne, treningi z instruktorem 
nordic walking, wycieczki rowerowe, spły-
wy kajakowe oraz piesze wycieczki z prze-
wodnikiem. Działania prowadzone były 
przez wykwalifi kowaną kadrę z danej dzie-
dziny i przygotowane tak, aby każdy znalazł 
w nich coś dla siebie. Uczestnikami były 
zarówno dzieci, młodzież, dorośli, jak i se-
niorzy. 
 Jak przedstawia się program 
RekreAKCJI na 2016 rok? – W naszej 
ofercie pojawią się wycieczki rowero-
we podzielone na familijne (dedykowane 
dzieciom wraz z rodzinami, czyli mniejszy 
dystans, trasa oraz atrakcje przygotowane 
z myślą o najmłodszych) i zaawansowane 
(dla osób chcących pokonać większy dy-
stans oraz sprawdzić swoje możliwo-
ści); spływy kajakowe, wycieczki z prze-
wodnikiem, zumba, nordic walking, aqua 
animacje, Klub Podróżnika - wymienia 
Ewelina Sugajska. - Jeżeli ktoś ma pomysł 
na nowe, ciekawe aktywności, bardzo ser-
decznie zapraszamy do kontaktu (tel. 509 
757 294, e-mail: rekreakcja@stawiguda.pl).
 

Program:
- Grupa „Jeżyki” z Przedszkola w Bartągu 
pod opieką Marii Cichej oraz Iwony Radom-
skiej - „Opowieść o Bożym Narodzeniu”.
- Grupa „Przedszkolaki” z Przedszkola 
w Bartągu pod opieką Agnieszki Szat-
kowskiej - „Taniec Aniołów”.
- Grupa „Ekoludki” z Przedszkola w Bar-
tągu pod opieką Edyty Dujko-Domańskiej 
oraz Moniki Kłos - „Bajkowe Święta”.
- Grupa „Mali Warmiacy”  z Publicznego 
Gimnazjum w Stawigudzie 

pod opieką Ewy Dragun, Barbary Chod-
nickiej i Marty Dziewiątkowskiej - „Boże 
Narodzenie na Warmii i Mazurach”
- Grupa „Gietrzwałdzkie Cuda” z Zespo-
łu Szkolno-Przedszkolnego w Gietrzwał-
dzie pod opieką Eweliny Kałamarskiej, Ali-
cji Kucharzewskiej-Samko, Anety Pień-
kosz, Agnieszki Kowalskiej i Katarzy-
ny Grzegorzewskiej - „Uratować Święta”
- Zespół Kolędujący „Muchomorki”  
ze Szkoły Filialnej w Mierkach 
pod opieką Jolanty Wieczorek - „Jasełka”.
- Grupa Teatralna z Zespołu Szkolno-
Przedszkolnego w Stawigudzie 
pod opieką Izabeli Jankowskiej - „Jasełka”.
- Grupa Kolędująca ze Szkoły Podstawowej 
w Rusi pod opieką Katarzyny Kalisiak 
i Marcina Dzieńkowskiego - „Bóg się rodzi”. 

 Spośród 55 prac, któ-
re napłynęły na konkurs, jury wy-
brało najciekawsze, przyznając 
autorom miejsca na podium oraz 
4 wyróżnienia. I nagroda przypadła 
w udziale Kindze Nowak z Poznania 
za zdjęcie „Kolonia Brzydowo”, II – Ju-
lii Kowalczyk ze Skolit za zdjęcie „Je-
zioro Skolickie”, a III – Danielowi Burda 
ze Świątek za zdjęcie „Relaks 

nad Jeziorem Skolickim”. Wyróżnienia 
trafi ły  do rąk: Wandy Cieciuch, Jarosła-
wa Sokołowskiego, Sebastiana Wręgi 
i Sebastiana Szewczyka. 
 Wszyscy uczestnicy konkursu 
otrzymali upominki, zaś wygrani i wy-
różnieni nagrody rzeczowe. Najwięk-
szą atrakcją chyba jednak jest publika-
cja zdjęć w albumie, który gmina wyda-
ła przy dofi nansowaniu Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospo-
darki Wodnej w Olsztynie. 
 Album w wersji elektro-
nicznej można obejrzeć na stronie 
www.swiatki.pl

- OSP Kwiecewo zostało doposażone 
w stację obiektową na kwotę 7 299,72 zł 
(dotacja z WFOŚ – 5 000,00 zł.)
- OSP Skolity - w stację obiektową oraz 
latarkę ładowalną kątową na kwotę 
7 288,00 zł (dotacja z WFOŚ -6 000,00 zł.)
- OSP Świątki - w kamerę termowi-
zyjną na kwotę 22 645,44 zł (dota-
cja z WFOŚ 10 000, 00 zł., dotacja 
ze Starostwa Powiatowego w Olszty-
nie 5 000,00 zł., środki własne OSP 
5 000,00 zł., dotacja Gminy Świątki 
2 645,44 zł.) 
- OSP Worławki - w latarki, latarki ła-
dowalne kątowe oraz radiotelefony na 
kwotę 6 339,60 zł. (dotacja z WFOŚ 
5 000,00 zł.)
 Wszystkie jednost-
ki OSP otrzymały wsparcie me-
rytoryczne przy składaniu wnio-
sków do WFOŚ w Olsztynie 
od Urzędu Gminy w Świątkach. 
Ponadto Gmina Świątki nabyła 

od Gminy Stawiguda średni samo-
chód ratowniczo-gaśniczy. Wóz stra-
żacki posiada napęd 4×4, zbiornik 
na wodę o pojemności 2,7 m3, a kabi-
na mieści 7-osobową załogę. Wóz wy-
posażony jest w autopompę. Środ-
ki na zakup nowego wozu strażackie-
go pochodzą z budżetu Gminy Świątki.
 Samochód ułatwi niesie-
nie pomocy, jak również przyczyni się 
do sprawniejszych akcji ratowniczo-ga-
śniczych strażaków, w szczególności po-
przez szybsze dotarcie na miejsce zda-
rzenia liczniejszej załogi. Wóz trafi ł 
do jednostki OSP Kwiecewo, która 
do tej pory dysponowała 6-osobowym 
wozem strażackim.

W przeddzień Mikołajek w Gminnym Ośrod-
ku Kultury w Stawigudzie pojawili się uczest-
nicy wydarzeń zrealizowanych w ramach Re-
kreAKCJI w 2015 roku. Była to okazja do 
wspomnień, zdania Karty Aktywności, ode-
brania nagród oraz posłuchania o planach 
na 2016 rok.

12 stycznia w Gminnym Ośrodku Kultury 
w Stawigudzie odbyła się kolejna edycja Prze-
glądu Grup Kolędujących „ROGOLE”. 
W ciągu 3 godzin publiczność miała okazję zo-
baczyć 8 przedstawień o tematyce bożonaro-
dzeniowej. Młodzi artyści w swoich prezenta-
cjach wykorzystali zarówno pantomimę, balet, 
jak i aktorstwo w czystej postaci.

O tym jak piękna jest gmina Świątki przeko-
nywać chyba nikogo nie trzeba, warto to wy-
korzystać. Tym tropem poszli lokalni urzędni-
cy organizując konkurs fotografi czny pod na-
zwą „Świątki - Gmina, w której warto żyć”. 

Cztery jednostki Ochotniczych Straży Po-
żarnych z Gminy Świątki zostały doposażone 
w sprzęt wzmocnienia potencjału techniczne-
go służb ratowniczych, dzięki dofi nansowa-
niu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Śro-
dowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie:

PODSUMOWALI REKREAKCJĘ ROGOLE

GMINA, W KTÓREJ WARTO ŻYĆWZMOCNIENIE OSP
Fot: Świątki

Fot: Stawiduda

Fot: Świątki
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 Szczególnie wzruszającym 
momentem było spotkanie z członka-
mi Stowarzyszenia Byłych Mieszkańców 
Powiatu Olsztyńskiego. Jego przewodni-
czący w przemówieniu nawiązał do ob-
chodzonego w 2015 roku poczwórnego 
jubileuszu: 70-lecia zakończenia II woj-
ny światowej, 65-lecia powstania Sto-
warzyszenia, 60-lecia podpisania umo-
wy partnerskiej między Stowarzyszeniem 
a Powiatem Osnabrück i 15-lecia współ-
pracy Powiatu Olsztyńskiego i Osnabrück. 
– Wszystkie te rocznice mają wspólne ele-
menty: po pierwsze – my, dawni miesz-
kańcy powiatu olsztyńskiego, nie znik-
nęliśmy z pola widzenia, po drugie – na-
sze intensywne kontakty na płaszczyźnie 
powiatowej są niezależne od nastrojów 
„na górze” – mówił Hans Peter Blasche.
 Starosta Małgorzata Chy-
ziak podkreśliła znaczenie, jakie 
ma współpraca samorządu Powia-
tu Olsztyńskiego z byłymi mieszkań-

cami tych ziem. – Wnieśli Państwo 
swój kapitał doświadczeń, talentów 
i emocji w dziedzictwo kulturowe War-
mii i Mazur. Naszym wspólnym obowiąz-
kiem, ale i zaszczytem jest pielęgnowa-
nie tradycji i wartości naszych przodków, 
bo od tego, co zrobimy dziś, zależy to, co 
pozostawimy kolejnym pokoleniom.
 Ważnym dla obu stron 
momentem była prezentacja twórczo-
ści Wojciecha Kujawskiego, autora i wy-
dawcy serii ilustrowanych przewodników 
po dawnych ziemiach warmińsko-ma-
zurskich. Jego książki są nie tylko pięk-
nie wydane, ale skrywają wiele ciekawo-
stek historycznych. Smaku dodają ilustra-
cje, czyli stare pocztówki i zdjęcia. Dodat-
kowym atutem jest fakt, że tekst napisany 
jest po polsku i niemiecku. – To jest naj-
lepszy dowód na to, że potrzebę budowa-
nia pomostów między Polską i Niemcami 
widzą nie tylko samorządy, ale też sami 
mieszkańcy Warmii i Mazur – powiedzia-
ła starosta przedstawiając autora.
 

Fot: Redakcja

 Do nowej siedziby można 
łatwo dojechać autobusami miejskimi nr 
101 (z Dworca Głównego PKP) oraz 106, 
111 i 127. Przy budynku znajduje się duży 
ogólnodostępny parking samochodowy.
- Specyfi ka naszej pracy polega na osobi-
stym kontakcie z drugim człowiekiem – 

opowiada dyrektor PCPR Arkadiusz Patu-
rej. – Przychodzą do nas osoby z problema-
mi natury psychologicznej i społecznej. Nie 
jest łatwo opowiadać o sprawach trudnych, 
a już na pewno nie w obecności kilku ob-
cych osób, siedzących w jednym pokoju. In-
dywidualna rozmowa z ludźmi, którzy do 
nas przychodzili, była po prostu niemożli-
wa. Z całą pewnością komfort osób korzy-
stających z usług PCPR-u poprawi się.
 Starosta olsztyński Małgorza-
ta Chyziak liczy, że zmiana siedziby PCPR 
podniesie poziom obsługi interesantów. 
– Zadania dotyczące pieczy zastępczej 
i opieki społecznej traktujemy priorytetowo, 
największa część budżetu Powiatu jest zresz-

4 stycznia część Powiatowego Centrum Pomo-
cy Rodzinie została przeniesiona na ulicę Bał-
tycką 65 w Olsztynie. W budynku Starostwa 
Powiatowego przy Placu Bema 5, gdzie znaj-
dowała się dotąd siedziba PCPR, nadal bę-
dzie można załatwić sprawy związane z obsłu-
gą osób niepełnosprawnych. Tu też pozostaje 
punkt konsultacyjny dla osób uzależnionych 
i ofi ar przemocy. Pozostałe zespoły będą praco-
wać przy ul. Bałtyckiej 65 w Olsztynie.

UWAGA! ZMIANA SIEDZIBY PCPR
tą przeznaczona właśnie na te sprawy. Zale-
ży nam na tym, by osoby, które znalazły się 
w trudnej sytuacji życiowej mogły swobod-
nie i w atmosferze zaufania rozmawiać z pra-
cownikiem PCPR.

PCPR przy Placu Bema 5 w Olsztynie:
godziny pracy: 7:00 – 15:00
Rehabilitacja społeczna (dofinansowanie 
ze środków PFRON do zaopatrzenia 
w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty orto-
pedyczne i środki pomocnicze, uczestnic-
twa w turnusach rehabilitacyjnych, sportu 
i turystyki osób niepełnosprawnych, likwida-
cji barier architektonicznych i technicznych 
w komunikowaniu się, usług tłumacza języ-
ka migowego lub tłumacza, a także realizacja 
programów PFRON)
pokoje: 122, 124
telefony: 89 523 28 00, 89 523 28 12

Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania 
o Niepełnosprawności
pokoje: 125, 126
telefony: 89 523 28 04-06, 89 523 28 11
fax: 89 523 28 02

Punkt konsultacyjny dla osób uzależnio-
nych, współuzależnionych i ofi ar przemocy; 

udzielana jest tu też pomoc prawna 
i psychologiczna
pokój: 124
czynny w czwartki po godz. 15:00; 
wcześniej należy uzgodnić przybycie
telefonicznie w godz. 07:00-15:00 
pod numerem: 89 544 38 00
 
PCPR przy ul. Bałtyckiej 65 w Olsztynie:
godziny pracy: 7:00 – 15:00
sekretariat
pokój: 5
telefon: 89 544 38 00
fax: 89 544 38 11
e-mail: pcpr@powiat-olsztynski.pl

Powiatowy Ośrodek Interwencji Kryzysowej
pokój: 3, telefon: 89 544 38 03

Zespół ds. Domów Opieki Społecznej
pokój: 6, telefon: 89 544 38 06

Zespół ds. placówek opiekuńczo-wycho-
wawczych
pokój: 8, telefon: 89 544 38 08

Zespół ds. rodzin zastępczych i usamodziel-
nienia
pokój: 9, telefon: 89 544 38 09

Fot: Redakcja

Fot: Redakcja

 Nie lada atrakcją okazały się po-
kazy policji, straży pożarnej i ratownictwa 
medycznego z wykorzystaniem poduszkow-
ca i sań lodowych. Na brak zainteresowania 
nie mogli też narzekać leśnicy; przygotowa-
ne przez nich stoisko z materiałami o ekolo-
gii i bezpieczeństwie w lesie przeżyło istne 
oblężenie. Emocje wzbudził pokaz tresury 
psów policyjnych.   
 Uczniowie mogli od razu spraw-
dzić, ile wiedzy na temat bezpieczeństwa zo-
stało im w głowach. W przeprowadzonych 
konkursach nie zabrakło nagród w postaci 
kamizelek odblaskowych, kubeczków, czy 
kalendarzy… Każde dziecko dostało też 
opaskę odblaskową na rękę. 

- Chodzi nam o to, by uświadomić dzie-
ciom i młodzieży, że udane ferie to przede 
wszystkim ferie bezpieczne. Zamarznię-
ty akwen nie jest miejscem odpowiednim 
do zabawy. Dlatego chcemy pokazać, jakie 
zachowanie stwarza zagrożenie i co należy 
robić, gdy się znajdziemy w niebezpiecz-
nej sytuacji – mówi Zbigniew Załuski, dy-
rektor Wydziału Zarządzania Kryzysowe-
go w Starostwie Powiatowym w Olszty-
nie. – Między innymi dzięki takim akcjom 
od czterech lat nie odnotowano podczas ferii 
zdarzenia na zamarzniętym akwenie, w któ-
rym zostałoby poszkodowane dziecko.
Organizatorzy: Powiat Olsztyński, KMP 
w Olsztynie, KM PSP w Olsztynie, po-
wiatowe oddziały OSP, RDLP w Olsztynie 
i Nadleśnictwa: Olsztyn, Olsztynek, Wipso-
wo, Wichrowo, Jagiełek, Kudypy i Nowe 
Ramuki. Współorganizatorzy: WSPR 
w Olsztynie i samorządy gmin powiatu 
olsztyńskiego.

2 100 uczniów ze szkół z powiatu wzięło udział 
w festynach, które pod hasłem „Bezpieczne Fe-
rie” odbyły się w Tumianach, Swobodnej, Je-
miołowie i Rukławkach. Organizatorzy zadba-
li o to, by działalnia edukacyjne pogodzić z do-
brą zabawą.

Wzorem lat ubiegłych starosta olsztyński Mał-
gorzata Chyziak spotkała się w Osnabrück 
z byłymi mieszkańcami powiatu olsztyńskie-
go. Towarzyszyli jej przewodnicząca Rady 
Powiatu w Olsztynie Alicja Wąsik i autor serii 
przewodników historyczno-krajoznawczych 
Wojciech Kujawski. Delegacja wyjechała 
do Niemiec 8 stycznia na zaproszenie władz 
partnerskiego Powiatu Osnabrück. Spotkanie 
jest okazją do rozmów na temat współpracy 
polsko-niemieckiej.

PODUSZKOWIEC HITEM AKCJI SPOTKANIE Z BYŁYMI MIESZKAŃCAMI
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Prawdziwe powody do radości mają straża-
cy z Olsztyna i Biskupca. W grudniu 2015 
roku ofi cjalnie zakończyła się Termomoder-
nizacja Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej 
nr 3 w Biskupcu. Samorząd Powiatu Olsztyń-
skiego dofi nansował inwestycję kwotą 100 tys. 
zł. Kolejne 150 tys. zł. przeznaczył na moderni-
zację i rozbudowę placu manewrowego przed 
Bazą Kontenerową na terenie Jednostki Ra-
towniczo-Gaśniczej nr 2 KM PSP w Olsztynie. 

 Termomodernizacja JRG w Bi-
skupcu to największa inwestycja w historii 
Komendy Miejskiej PSP w Olsztynie. Koszt 
całkowity wyniósł ponad 1 mln 400 tys. zł. 
Od sierpnia do listopada ubiegłego roku 
w 3 budynkach zostały ocieplone ściany 
i stropodach, posadzkę w garażu i 11 sztuk 
wrót wjazdowych – wymieniono, a cała 
instalacja centralnego ogrzewania zosta-
ła zmodernizowana. Jednym z najważniej-
szych elementów projektu było wykonanie 
dodatkowego źródła zasilania. Chodzi o 2 
sztuki Gruntowej Pompy Ciepła, których 
łączna moc wynosi 64 kW. Pompy zasila 
13 sond pobierających energię cieplną z głę-
bokości 100 m. Dodatkowo zamontowane 
zostały kolektory słoneczne o powierzchni 
10 m2. Ich moc to 0,007 MW.
 Realizacja projektu to duży suk-
ces Komendanta Miejskiego PSP w Olsz-

tynie bryg. Andrzeja Górzyńskiego, który 
nie kryje radości z faktu termomoderniza-
cji jednostki w Biskupcu. – Z naszego wo-
jewództwa zostało złożonych 16 wniosków 
do konkursu organizowanego przez NFO-
ŚiGW. Przyjętych do realizacji zostało tylko 
7, w tym nasz. Dzięki temu, że obiekt został 
docieplony i zaizolowany, będziemy pono-
sić mniejsze koszty za energię. Tym samym 
więcej środków zostanie zagospodarowa-
nych na przykład na sprzęt ratowniczo-ga-
śniczy, jego utrzymanie oraz na umunduro-
wanie strażaków.
 Koszt termomodernizacji 
wyniósł 1 424 698,87 zł. Prawie 79% sfi -
nansował NFOŚiGW, pozostałe środki na 

tzw. wkład własny przekazały samorządy 
Powiatu Olsztyńskiego (100 000 zł.), gmi-
ny Biskupiec (175 668,87 zł.), miasta Olsz-
tyna (15 252,00 zł.) oraz wojewoda warmiń-
sko-mazurski (21 071,10 zł.).
 Starosta olsztyński Małgorza-
ta Chyziak pogratulowała Komendantowi 
Miejskiemu PSP dobrze napisanego wnio-
sku i fi nalizacji projektu. - Myślę, że na re-
alizację inwestycji wpływ miała również do-
bra współpraca samorządów i wojewody ze 
strażą pożarną. Cieszę się, że Powiat Olsz-
tyński też dołożył swoją cegiełkę. Mam na-
dzieję, że termomodernizacja jednostki w 
Biskupcu będzie nie tylko cieszyła oko, ale 
przede wszystkim, że strażakom będzie się 

tu dobrze pracowało – mówiła starosta.
 15 grudnia z kolei zakończy-
ła się modernizacja i rozbudowa placu ma-
newrowego na terenie Jednostki Ratowni-
czo-Gaśniczej nr 2 KM PSP w Olsztynie. 
Koszt całkowity wyniósł 350 tys. zł, z cze-
go po 150 tys. zł. dołożyły samorządy Po-
wiatu Olsztyńskiego i Miasta Olsztyn. Jest 
to kontynuacja współpracy władz powia-
towych, miejskich i wojewódzkich ze stra-
żą pożarną; rok wcześniej przy współudzia-
le fi nansowym wyżej wymienionych zosta-
ła wybudowana Baza Kontenerowa w JRG 
2 przy ul. Zientary-Malewskiej w Olsztynie. 
Jej koszt wyniósł 1 mln 252 tys. zł.
 Powiat pamięta też o Ochotniczej 
Straży Pożarnej. W grudniu pięć jednostek 
otrzymało z rąk starosty Małgorzaty Chy-
ziak detektory do wykrywania tlenku węgla. 
Mierniki o wartości 1000 zł każdy, trafi ły 
do Bartłot Wielkich, Spręcowa, Purdy, Dro-
szewa i Kruz.
- W poprzednich latach 10 innych OSP 
również otrzymało mierniki czadu. Mamy 
nadzieję, że z każdym rokiem liczba zdarzeń 
związanych z zatruciami tlenkiem węgla bę-
dzie spadać – mówił Zbigniew Załuski, dy-
rektor Wydziału Zarządzania Kryzysowego 
w starostwie olsztyńskim.

Fot: Redakcja

INWESTYCJE W STRAŻ POŻARNĄ 

 Najważniejszym punk-
tem posiedzenia było uchwalenie bu-
dżetu powiatu na 2016 rok. – W przy-
szłym roku nasz budżet wyniesie ponad 
114 mln zł. 35% tej kwoty, czyli 
39 mln zł.  zamierzamy przeznaczyć 
na opiekę społeczną. Na zadania zwią-
zane z edukacją przeznaczyliśmy 
31 mln zł. Na inwestycje – 20 mln zł., 
przy czym należy zaznaczyć, że 70% 
z tej puli środków przeznaczamy 
na drogi. To o 20% więcej niż w roku 
2015. Wśród planowanych inwestycji 
są m.in. przebudowa dróg powiato-
wych, nowy projekt geodezyjno-karto-
grafi czny, informatyzacja Zespołu Za-
kładów Opieki Zdrowotnej w Dobrym 
Mieście, przygotowanie projektu budo-
wy hali sportowej przy Zespole Szkół 
w Olsztynku. Chcemy także pozyskać 
środki zewnętrzne na budowę hali przy 
naszej szkole w Biskupcu i przygoto-
wanie projektu siedziby Powiatowej 
Szkoły Muzycznej w Dywitach. Waż-
nym zadaniem, które stoi przed nami, 
jest przebudowa i modernizacja bloku 

operacyjnego w Szpitalu Powiatowym 
w Biskupcu. Zaplanowaliśmy w budże-
cie środki na zadania z tytułu ochrony 
zdrowia, administracji, geodezji, nie-
ruchomości, ochronę środowiska, kul-
turę i sport. Mamy też zabezpieczenie 
na wkład własny w realizowane w 2016 
r. projekty w ramach Miejskiego Ob-
szaru Funkcjonalnego – mówi starosta 
olsztyński Małgorzata Chyziak.
 Budżet Powiatu na 2016 rok 
został przyjęty jednogłośnie. – Cieszy 
nas to, że nie ma w samorządzie woli 
rewolucyjnych zmian; że remontuje-
my drogi, chcemy budować hale spor-
towe, dofi nasowujemy szpitale, pra-
cujemy nad projektem budowy szkoły 
muzycznej w Dywitach i utworzeniem 
jej fi lii w Dobrym Mieście. Klub „Nasz 
Powiat” udziela zatem poparcia. Nadal 
jednak będziemy kontrolować sposób 
wydatkowania powiatowych środków 
przez Zarząd – zastrzegł radny Andrzej 
Abako.
 W trakcie sesji zostały także 
przyjęte uchwały m.in. w sprawie Wie-
loletniej Prognozy Finansowej na lata 
2016-2033, udzielenia pomocy fi nanso-
wej jednostkom samorządu terytorial-
nego i ustalenia trybu udzielania dota-
cji szkołom na terenie powiatu olsztyń-
skiego.

Ostatnia sesja w 2015 roku rozpoczęła się 
wyjątkowo uroczyście. Wszystko za sprawą 
kolęd i pastorałek w wykonaniu dzieci i mło-
dzieży z Powiatowej Szkoły Muzycznej. Świą-
teczny nastrój udzielił się radnym, którzy za-
śpiewali kilka tradycyjnych polskich kolęd.

JEDNOGŁOŚNI Z SPRAWIE BUDŻETU

 - Na terenie powiatu olsztyń-
skiego funkcjonuje wiele stowarzyszeń, 
które robią naprawdę ciekawe i war-
tościowe projekty. Chcemy im pomóc 
w realizacji kolejnych działań, które po-
służą mieszkańcom powiatu. Mogą one 
dotyczyć np. sportu, kultury, czy eduka-
cji obywatelskiej. Istotne jest, by wpływa-
ły na podniesienie jakości życia w powie-
cie. Najciekawsze projekty wesprzemy fi -
nansowo – mówi starosta olsztyński Mał-
gorzata Chyziak.
 Wysokość dotacji na realizację 
poszczególnych kategorii zadań jest róż-
na. Na pomoc społeczną, w tym wspar-
cie rodzin i osób w trudnej sytuacji ży-
ciowej przewidzianych zostało 20 tys. zł, 
na działalność na rzecz mniejszości naro-
dowych i etnicznych – 2 tys. zł, na ochronę 
i promocję zdrowia – 3 tys. zł., na zada-
nia na rzecz osób niepełnosprawnych 
– 6 tys. zł, na naukę i zadania oświatowe 
- 48 tys. zł.
 Najwięcej środków zosta-
ło przeznaczonych na działania związane 
z kulturą, sztuką i ochroną dziedzic-
twa narodowego – w sumie 54 tys. zł, 
przy czym np. na prezentacje amatorskich 

grup teatralnych można pozyskać 3 tys. zł, 
na promocję rzemiosła artystycznego 
– 6 tys. zł, na imprezę chóralną – nawet 
10 tys. zł. i tyle samo na popularyzację 
lub rewitalizację dóbr kultury. Na ochro-
nę zabytków zaplanowanych zostało 
25 tys. zł. Szansę na wsparcie mają 
też organizatorzy imprez sportowych 
– 5 tys. zł oraz działań proekologicznych 
- 8 tys. zł. Na zadania na rzecz utrzymania 
i rozwoju współpracy pomiędzy organiza-
cjami pozarządowymi Powiat przeznaczył 
3 tys. zł.
 Komisja przy ocenie ofert bę-
dzie brała pod uwagę nie tylko atrakcyj-
ność merytoryczną projektów, ale też 
to, czy zadanie w całości byłoby wyko-
nane w 2016 roku. Ważne też jest, aby 
przeważająca część realizacji odbyła 
się na terenie powiatu olsztyńskiego.
 Organizacje zainteresowane 
wzięciem udziału w konkursie powin-
ny złożyć ofertę najpóźniej do 12 lute-
go 2016 r. w Starostwie Powiatowym w 
Olsztynie – osobiście w sekretariacie (po-
kój 207) lub listownie na adres: Starostwo 
Powiatowe w Olsztynie, Plac Bema 5, 10-
516 Olsztyn. W przypadku wysyłki pocz-
towej brana będzie pod uwagę data wpły-
wu dokumentu do urzędu.
 Szczegółowe informacje i dru-
ki do pobrania znajdują się na www.po-
wiat-olsztynski.pl.

To dobra wiadomość dla organizacji pozarzą-
dowych z powiatu olsztyńskiego – Zarząd Po-
wiatu w Olsztynie ogłosił Otwarty Konkurs 
Ofert na wykonanie zadań publicznych. Na ten 
cel przeznaczono 149 tys. zł. 

KONKURS DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH
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 „Pogranicze” po raz pierw-
szy zostało zorganizowane w 2002 roku, 
z okazji 50-lecia olsztyńskiego radia. 
Do tej pory na konkurs napłynęło około 300 
reportaży. W tegorocznej edycji pod lupę 
jury trafi ły 24 prace. Najlepsze z nich zosta-
ły nagrodzone 14 stycznia podczas uroczy-
stości na olsztyńskim zamku. 
Oto laureatki:
- Grażyna Bochenek z Radia Rzeszów za re-
portaż „Nasi Ukraińcy” – nagroda starosty 
olsztyńskiego
- Joanna Sikorska z Radia Białystok za re-
portaż „Zadanie” – nagroda marszałka Wo-

jewództwa Warmińsko-Mazurskiego
- Grażyna Preder z Radia Koszalin za re-
portaż „Po wojnie w niemieckiej szko-
le” – nagroda prezydenta Olsztyna
 Opisując reportaż Graży-
ny Bochenek przewodnicząca jury 
dr Joanna Szydłowska powołała się na sło-
wa Tadeusza Boya-Żeleńskiego, mówiącego 
o ciążeniu murów.  - Tu mury ciążą opowie-
ściami – mówiła jurorka. – Reportaże stają 
się medium pamięci. Najczęstsze są powro-
ty do wojny i okupacji, te obszary wciąż do-

magają się omówienia.
 Sama laureatka nie kryła 
radości z wyróżnienia jej pracy. – Dziękuję 
za tę nagrodę i za to, że historia pani Dusi 
z Zabłotowa może dotrzeć do innych lu-
dzi. Ten reportaż to z jednej strony histo-
ria indywidualna, ale ważne są też rela-
cje polsko-ukraińskie. Pani Dusia i jej cór-
ka przez lata nie rozmwaiały z sąsiadami 
o tych sprawach, to dla nich zbyt trudne.
 Pod wrażeniem materiału Gra-

żyny Bochenek była Małgorzata Chy-
ziak, starosta olsztyński – Reportaż to trud-
na, ale piękna forma wypowiedzi dzien-
nikarskiej. Pozwala uchwycić nie tyl-
ko zdarzenia, ale też emocje. Losy osób, 
do których Pani dotarła, najlepiej oddają 
trudy sytuacji Polaków, Ukraińców i tych, 
którym wciąż trudno określić swoją toż-
samość narodową. Życzę Pani sukcesów 
i inspiracji do kolejnych ciekawych 
reportaży – zwróciła się starosta 
do nagrodzonej dziennikarski.
 Wśród publiczności zgroma-
dzonej na olsztyńskim zamku było wie-
lu studentów dziennikarstwa. Do nich 
w szczególności mówił pre-
zes Radia Olsztyn Mariusz 
Bojarowicz. – Zachęcam Was 
do słuchania reportaży, nauki wrażliwości 
dziennikarskiej i warsztatu.
 Nagrodzonych reportaży można 
wysłuchać na antenie Radia Olsztyn 103,2.

Pamięć o ludziach i zdarzeniach oraz problem 
migracji były głównymi tematami organizo-
wanego przez Radio Olsztyn Ogólnopolskie-
go Konkursu na Reportaż Radiowy „Pogra-
nicze”. Laureatami trzech równorzędnych na-
gród zostały reportażystki rozgłośni publicz-
nych w Rzeszowie, Białymstoku i Koszali-
nie. Fundatorem jednej z nagród jest staro-
sta olsztyński.

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA

 Na stronie Ministerstwa Pra-
cy i Polityki Społecznej na 2016 rok zna-
lazło się 20 stowarzyszeń i fundacji z te-
renu powiatu, którym możemy przekazać 
swój 1% podatku za 2015 rok. Dopisujemy 
do nich dwa dodatkowe podmioty z Olsz-
tyna, które również działają na rzecz mło-
dych mieszkańców powiatu – UKSW PIRS 
Powiatu Olsztyńskiego i Fundację „Fun-
dusz Ziemi Olsztyńskiej”, która poprzez sty-
pendia wspiera uczniów szkół ponadgim-
nazjalnych i studentów studiów dziennych.
Lista OPP z numerami KRS:
1. Uczniowski Klub Sportów Walki „PIRS” 
Powiatu Olsztyńskiego, Olsztyn, numer 
KRS: 0000403753
2. Fundacja „Fundusz Ziemi Olsztyńskiej”, 
Olsztyn, numer KRS: 0000119787
3. Stowarzyszenie „WĘGAJTY”, Węgajty, 
numer KRS: 0000020919
4. Towarzystwo „PRZYJACIELE SZKO-
ŁY”, Biskupiec, numer KRS: 0000047361
5. Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełno-
sprawnych i Ich Rodzin w Olsztynku, Olsz-
tynek, numer KRS: 0000052660
6. Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Słupy 
i Okolic, Słupy, numer KRS: 0000053021
7. Stowarzyszenie na Rzecz Oświaty, Dobre 
Miasto, numer KRS: 0000106099
8. Fundacja Przyjaciół Sanktuarium Matki 
Bożej Gietrzwałdzkiej, Gietrzwałd, numer 
KRS: 0000181540
9. Stowarzyszenie „ŁUGWAŁD”, Ługwałd, 

numer KRS: 0000207261
10. Stowarzyszenie Wspierania Osób Nie-
pełnosprawnych i Ich Rodzin – Żardeniki, 
Żardeniki, numer KRS: 0000211133
11. Fundacja „PRYMUS”, Bukwałd, numer 
KRS: 0000219132
12. Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom 
i Młodzieży z Problemami Zdrowotnymi 
„Nasza Ameryka”, Ameryka, numer KRS: 
0000248355
13. Węgojskie Stowarzyszenie Eduka-
cji Lokalnej – CEL, Węgój, numer KRS: 
0000248720
14. Lokalna Grupa Działania „Warmiń-
ski Zakątek”, Dobre Miasto, numer KRS: 
0000260433
15. Fundacja Albatros, Bukwałd, numer 
KRS: 0000263522
16. Stowarzyszenie Warmińska Wieś, Róż-
nowo, numer KRS: 0000274716
17. Stowarzyszenie na Rzecz Osób Nie-
pełno-Sprawnych, Jeziorany, numer KRS: 
0000297966
18. Stowarzyszenie „NASZE DZIECI”, Dy-
wity, numer KRS: 0000306406
19. Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z 
Upośledzeniem Umysłowym KOŁO w Do-
brym Mieście, Dobre Miasto, numer KRS: 
0000334982
20. Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z 
Upośledzeniem Umysłowym KOŁO w Bi-
skupcu, numer KRS: 0000339766
21. Fundacja dr Teresy Cz. Malec „Ła-
twiej Razem”, Koborno, numer KRS: 
0000367918
22. Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Ich 
Rodzinom „Dajmy Szansę”, Stawiguda, nu-
mer KRS: 0000377308

Fot. Redakcja

 Nieodpłatna pomoc prawna jest 
zadaniem z zakresu administracji rządo-
wej, zleconym powiatom na mocy ustawy 
z sierpnia 2015 roku. Porady są udzielane 
przez adwokatów i radców prawnych, a z ich 
wiedzy mogą skorzystać osoby zagrożone 
wykluczeniem, gorzej sytuowane lub szcze-
gólnie zasłużone, czyli te, którym zostało 
przyznane świadczenie z pomocy społecz-
nej, posiadają Kartę Dużej Rodziny, kom-
batanci, weterani, ofi ary represji wojennych 
i okresu powojennego, a także osoby do 26 
lub powyżej 65 roku życia i ofi ary klęski ży-
wiołowej bądź katastrofy naturalnej.

Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej 
w Barczewie
(prowadzony jest przez Fundację „Inicjaty-
wa Kobiet Aktywnych” z Olsztyna)
Urząd Miejski w Barczewie, 
Plac Ratuszowy 1, pokój nr 24
poniedziałek – godz. 9:00 – 13:00
wtorek – godz. 11:00 – 15:00
środa – godz. 9:00 – 13:00
czwartek – godz. 11:00 – 15:00
piątek – godz. 9:00 – 13:00
 
Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej 
w Olsztynku
(prowadzony jest przez Stowarzyszenie Ini-
cjatyw Obywatelskich „Wizja Lokalna” z 
Olsztyna)
Urząd Miejski w Olsztynku, ul. Ratusz 1, 

pokój nr 7a
poniedziałek – godz. 8:30 – 12:30
wtorek – godz. 12:30 – 16:30
środa – godz. 12:30 – 16:30
czwartek – godz. 12:30 – 16:30
piątek – godz. 12:30 – 16:30
 
Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej 
w Stawigudzie
(prowadzony jest przez Stowarzyszenie Ini-
cjatyw Obywatelskich „Wizja Lokalna” z 
Olsztyna)
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, 
ul. Olsztyńska 10, pokój nr 1
poniedziałek – godz. 13:00 – 17:00
wtorek – godz. 8:00 – 12:00
środa – godz. 8:00 – 12:00
czwartek – godz. 8:00 – 12:00
piątek – godz. 8:00 – 12:00
 
Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej 
w Biskupcu
SORBOMA Dom Pracy Twórczej, 
ul. Wawelska 2, pokój nr 1
poniedziałek – godz. 9:00 – 13:00
wtorek – godz. 11:00 – 15:00
środa – godz. 9:00 – 13:00
czwartek – godz. 11:00 – 15:00
piątek – godz. 9:00 – 13:00
 
Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej 
w Dobrym Mieście
Urząd Miejski w Dobrym Mieście, 
ul. Warszawska 14, pokój nr 7
poniedziałek – godz. 9:00 – 13:00
wtorek – godz. 11:00 – 15:00
środa – godz. 9:00 – 13:00
czwartek – godz. 11:00 – 15:00
piątek – godz. 9:00 – 13:00

Od 4 stycznia 2016 roku mieszkańcy powia-
tu olsztyńskiego mogą skorzystać z nieodpłat-
nej pomocy prawnej. Zgodnie z porozumie-
niem zawartym przez starostę olsztyńskiego z 
władzami gmin, porady są udzielane  w Bar-
czewie, Biskupcu, Dobrym Mieście, Olsztynku 
i Stawigudzie.

Wypełniając roczne zeznanie podatkowe, mo-
żemy wykazać się dobrą wolą i wspomóc 
Organizację Pożytku Publicznego z terenu 
powiatu olsztyńskiego poprzez przekazanie 
1% z naszego rozliczenia. W deklaracji podat-
kowej należy wpisać numer KRS organizacji, 
którą chcemy wesprzeć.

HISTORIA PANI DUSI NAGRODZONA

1% DLA ORGANIZACJI Z POWIATU
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Wieści
z Powiatu

Gazeta Warmińska: Rozpoczął się 12 mie-
siąc od wyborów samorządowych. Może-
my podsumować ten rok zarządzania po-
wiatem?
Małgorzata Chyziak: To był pracowity 
rok. Skupiliśmy się na budowaniu dobrych 
relacji z gminami oraz samorządem woje-
wództwa i wyznaczaniu kierunków wspól-
nego działania. Sprawna  komunikacja 
i współpraca między wszystkimi szczebla-
mi administracji ma wpływ na wymierne 
korzyści dla mieszkańców powiatu. Dru-
gim ważnym elementem było zmniejsze-
nie wydatków bieżących, by móc wygo-
spodarować więcej środków na inwestycje. 
A że najbardziej palącym problemem 
w powiecie jest infrastruktura drogowa, toteż 
na nią skierowaliśmy największą uwagę.
G.W.: Czy udało się rozpocząć jakieś zupeł-
nie nowe projekty?

M.Ch.: Miniony rok był czasem rozlicza-
nia poprzedniej i jednocześnie przygotowań 
do nowej perspektywy fi nansowania z Unii 
Europejskiej. Nie można pominąć faktu, 
że pracowaliśmy na budżecie uchwalonym 
jeszcze przez Radę Powiatu poprzedniej ka-
dencji. Mimo to udało nam się wprowadzić 
kilka ważnych i konstruktywnych zmian 
w systemie zarządzania.  
 Złożyliśmy wnioski w ramach 
Programu rozwoju gminnej i powiatowej 
infrastruktury drogowej, potocznie zwane-
go „schetynówkami”. Planujemy przebudo-
wę odcinków w gminach Biskupiec, Jezio-
rany, Dobre Miasto, Świątki i Olsztynek. We 
wstępnym rankingu Urzędu Wojewódzkie-
go nasze wnioski znalazły się na 8 i 15 miej-
scu. 
 Znajdujemy się też w zaawanso-
wanej fazie przygotowań do nowego, duże-
go projektu geodezyjnego, który umożliwi 
zintegrowanie systemów informatycznych, 
a tym samym wymianę danych geodezyjno-
kartografi cznych na Warmii i Mazurach. To 
zadanie realizujemy ze wszystkimi powia-
tami w regionie i władzami województwa, 
w ramach RPO WiM Cyfrowy Region. 

 Z kolei z miastem Olsztyn 
i gminami powiatu olsztyńskiego pracujemy 
nad projektem „System Bezpieczeństwa Re-
gionu Olsztyńskiego” w ramach Miejskie-
go Obszaru Funkcjonalnego Olsztyna, któ-
ry zakłada stworzenie spójnego cyfrowego 
systemu łączności, Regionalnego Centrum 
Bezpieczeństwa oraz uruchomienie porta-
lu informacyjnego i aplikacji mobilnych. 
Wszystko to w celu szybkiej wymiany in-
formacji i powiadamiania mieszkańców re-
gionu o zagrożeniach. 
 Możemy pochwalić się urucho-
mieniem w Dobrym Mieście, jako jedynej 
w regionie, poradni geriatrycznej, z której od 
września nieodpłatnie korzystać mogą oso-
by od 61 r.ż.  
 W listopadzie złożyli-
śmy wniosek do Ministerstwa Kultu-
ry i Dziedzictwa Narodowego o dofi -
nansowanie opracowania projektu bu-
dowy Powiatowej Szkoły Muzycznej 
w Dywitach. Szkoła ma ogromny potencjał, 
rozwija się, a dodatkowo we wrześniu tego 
roku w Dobrym Mieście uruchomiona zo-
stała klasa „zerówkowa”. To pierwszy krok 
do otwarcia kolejnej, czwartej fi lii szkoły.

 Powiat zmienił też podejście 
do realizacji naprawy dróg. Po pierwsze 
przygotowany został harmonogram prac, 
który otrzymali wójtowie i burmistrzowie 
wszystkich 12 gmin, by mogli zaopiniować 
kolejność modernizowanych odcinków. 
Po drugie odchodzimy od zasady zleca-
nia usług fi rmom zewnętrznym i stawiamy 
na własne siły oraz sprzęt. To wszyst-
ko zaowocowało zacieśnieniem współpra-
cy z gminami, oszczędnościami, a przede 
wszystkim większą ilością wyremontowa-
nych dróg. 

Cały artykuł można przeczytać, skanując 
kod QR:
http://gwarminska.pl/strona/wspolpraca-
buduje-wywiad-z-malgorzata-chyziak-
starosta-olsztynskim/ 

 Łęgucki Młyn to były ośrodek 
wypoczynkowy, zajmuje powierzchnię 
7,7 ha i posiada własną zabytkową, 
bo 150-letnią elektrownię wodną. Jego 
wielkim atutem jest lokalizacja w gmi-
nie Gietrzwałd, nad jeziorami Łęgu-
ty i Isąg, nieopodal drogi wojewódzkiej. 
Znajduje się na terenie Obszaru Chro-
nionego Krajobrazu Lasów Taborskich 
i w obszarze ptasim oraz siedliskowym 
Natura 2000. Od Olsztyna dzieli go zale-
dwie 30 km. 
 To doskonała baza na rekre-
acyjne wypady  do pobliskiego leśnego ar-
boretum w Kudypach, rezerwatu bobrów 

na rzece Pasłęce, Sanktuarium Maryjnego 
z cudownym źródełkiem w Gietrzwał-
dzie, zabytkowych fortyfi kacji z początku 
XX wieku w Tomarynach, czy na pole 
golfowe w Naterkach.
 - W skład nieruchomości 
wchodzą trzy wille, letni domek miesz-
kalny, dwa drewniane domki gospo-
darcze oraz wartownia z barem i biu-
rem. Mała elektrownia wodna zajmuje 
prawie 210 m 2, składa się z jazu z za-
suwami oraz budynku z generatorami 
i dwiema turbinami typu Francisa o mocy 
32 i 48 kW. Co ciekawe, część budynku 
została zaadaptowana  na pokoje hotelo-
we. Cała posiadłość jest wyposażona w 
infrastrukturę  techniczną - opowiada Ka-
tarzyna Grzybowska, dyrektor Wydzia-
łu Gospodarowania Nieruchomościami 
w Starostwie Powiatowym w Olsztynie.
 Łęgucki Młyn jest przysto-
sowany do letniego wypoczynku. Przy 
brzegu jeziora stoją dwa pomosty spa-
cerowe. Na terenie ośrodka znajduje się 
kort tenisowy oraz wiaty z kominkiem 
i miejscem na ognisko. Cała posiadłość 

otoczona jest ogrodzeniem. 
 Szczypty emocji doda-
ją miejscowe legendy, według któ-
rych Łęgucki Młyn miał być ulu-
bionym miejscem spotkań dygnita-
rzy PRL-u z Władysławem Gomułką 
na czele. Ponoć w okolice przyjeżdżał też 
na polowania Piotr Jaroszewicz, a jeden 
z domków z sosny syberyjskiej podaro-
wał Gomułce Nikita Chruszczow. 
 19 stycznia Zarząd Powiatu 
w Olsztynie podjął decyzję o ogłosze-
niu ustnego przetargu nieograniczonego 
na sprzedaż ośrodka. - Środki, któ-

re pozyskamy ze sprzedaży, zostaną 
wykorzystane na wkład własny w inwe-
stycje, które faktycznie służą mieszkań-
com np. drogi – mówi starosta olsztyński 
Małgorzata Chyziak.
 Przetarg odbędzie się 
4 kwietnia. Szczegółowe informacje do-
tyczące nieruchomości można uzyskać 
w Starostwie Powiatowym w Olsztynie 
przy Placu Bema 5, w pokoju 108 lub 
telefonicznie pod numerem 89 521 05 
29. Ogłoszenie o przetargu znajduje się 
na www.powiat-olsztynski.pl .

WSPÓŁPRACA BUDUJE

ŁĘGUCKI MŁYN NA SPRZEDAŻ

Na łamach „Gazety Warmińskiej” ukazał się 
wywiad ze starostą olsztyńskim Małgorza-
tą Chyziak, która podsumowała pierwszy rok 
V kadencji samorządu Powiatu Olsztyńskie-
go i przedstawiła plany na kolejne lata dla po-
wiatu. 

Marzysz o posiadłości, która mogła-
by się stać Twoim miejscem na zie-
mi i jednocześnie sposobem na życie? 
Taki właśnie jest Łęgucki Młyn - malowni-
czo położony pośród czystych warmińskich 
lasów, nad jeziorami pełnymi ryb, urokli-
wy kompleks budynków o dużym potencjale 
turystyczno-wypoczynkowym. Dla wielu był 
już ostoją relaksu i regeneracji sił witalnych, 
a niebawem może być Twój! Powiat Olsztyń-
ski wystawił nieruchomość na sprzedaż. Cena 
wywoławcza to niecałe 3,5 mln zł.

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