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Ofensywa inwestycyjna na drogach 
powiatu weszła w decydującą fazę. 
Dosłownie co kilkanaście dni Powia-
towa Służba Drogowa kończy kolej-
ne remonty i przebudowy. Powody do 
zadowolenia mają z pewnością miesz-
kańcy takich gmin, jak: Jonkowo, 
Świątki, Biskupiec, Stawiguda, Olsz-
tynek, Purda, Dobre Miasto, a nawet 
Olsztyn.  
- W ciągu ostatnich dwóch miesięcy 
w powiecie przybyło niemal 20 kilo-
metrów nowych i równych dróg, kil-
ka kilometrów chodników oraz innej 
infrastruktury drogowej – mówi Mi-
rosław Pampuch, starosta olsztyński. 
– Dzięki temu poprawił się komfort 
jazdy i bezpieczeństwo wszystkich 
użytkowników dróg. 

Mamy porządną drogę!
Największą i najbardziej efektowną 
z zakończonych inwestycji jest moder-
nizacja drogi powiatowej z Jonkowa 
do Świątek o długości 10 km. To rów-
nież najważniejsza droga dla miesz-
kańców gminy Świątki, która łączy ich 
z Olsztynem. Przebudowa drogi z Jon-
kowa do Świątek kosztowała 4,5 mln 
zł. Kolejną inwestycją, z której już ko-
rzystają mieszkańcy gminy Stawiguda, 
ale także mieszkańcy Olsztyna to prze-
budowany dwukilometrowy odcinek 
drogi powiatowej z Bartąga do drogi 
krajowej nr 51. Drogowcy wymienili 
i poszerzyli tu nawierzchnię, wykona-
li nowe pobocza i zjazdy do posesji. 
Dodatkowo utwardzili pobocze od ul. 
Złotej w Olsztynie w kierunku ronda 
w Bartągu. Przebudowa kosztowała 
2 miliony złotych. 
- Teraz mamy porządną drogę! – 

chwali sołtys Bartąga, Michał Rozak. 
– Jest to dla nas newralgiczna trasa, 
dlatego jestem bardzo zadowolony 
z ukończenia inwestycji.

Bezpieczne spacery
Od ponad miesiąca z odnowio-
nej nawierzchni na odcinku 2,5 km 
z Kobułt do Rudzisk korzystają miesz-
kańcy gminy Biskupiec (koszt moder-
nizacji to 860 tys. zł). Trwają prace 
przy ul. Jemiołowskiej w Olsztynku. 
Za prawie milion złotych drogowcy 
wymieniają nawierzchnię do wiaduk-
tu i kładą chodnik. W miejscowości 
Podleśna także praca wre. Już widać 

nowy chodnik, a do końca listopada 
drogowcy ułożą nawierzchnię na trasie 
Podleśna-Jesionowo (całkowity koszt 
inwestycji to 2,6 mln zł). Realizato-
rem wszystkich wymienionych inwe-
stycji był powiat, ale wkład fi nansowy 
wniosły także zainteresowane gminy. 
Bezpieczniej dla pieszych jest także 
w Marcinkowie w gminie Purda, 
gdzie zrewitalizowano 700 metrów 
chodnika, na wysokości szkoły poja-
wiły się barierki i pierwsze oznakowa-
ne przejście dla pieszych. 
- Teraz mogę wygodniej i bezpiecz-
niej spacerować - cieszy się pan Leon, 
mieszkaniec Marcinkowa. 

Nowe drogi i chodniki dla mieszkańców powiatu
Powiat fi nalizuje inwestycje drogowe za ponad 11 milionów złotych

Narodowe Czytanie w Gryźlinach

str 4

Wspólne czytanie powieści „W pustyni i w puszczy”, konkurs wiedzy 
o świecie i bohaterach dzieł Henryka Sienkiewicza, malowanie na 
płótnie i nauka szermierki - to wszystko miało miejsce podczas „Na-
rodowego Czytania w Powiecie Olsztyńskim.

Nowe auta to większe bezpieczeństwo mieszańców

str 3

Kluczyki do czterech z planowanych 11 radiowozów przekazał we 
wrześniu starosta olsztyński Mirosław Pampuch policjantom z ko-
misariatów w Barczewie, Biskupcu, Olsztynku i Dobrym Mieście. 

Gala za nami, stypendia przyznane!

str 5

Jesteście dumą i kwiatem młodzieży powiatu olsztyńskiego - tymi sło-
wami Mirosław Pampuch, starosta olsztyński, witał 39 benefi cjentów 
stypendiów Fundacji „Fundusz Ziemi Olsztyńskiej”. 

Klimatyczne dożynki w Świątkach

str 7

Ci, którzy zdecydowali się odwiedzić Dożynki Powiatowo-Gminne w 
Świątkach na pewno nie żałują. Po raz kolejny okazało się, że tutejsi 
mieszkańcy są gościnni, utalentowani i potrafi ą się wspaniale bawić. 

Niemal 20 kilometrów no-
wych i równych dróg, kilka 
kilometrów chodników, nowe 
zatoki autobusowe i pobocza 
– tak w ciągu ostatnich kil-
ku miesięcy zmienił się kra-
jobraz na drogach powiatu 
olsztyńskiego. Większość in-
westycji jest już zakończona, 
a ich realizacja pochłonęła 
ponad 11 milionów złotych. 
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Przebudowa dwukilometrowego odcinka drogi powiatowej z Bartągą do drogi 
krajowej nr 51 kosztowała 2 mln zł

W Marcinkowie udało się zrewitalizować 700 metrów chodnika

Największą i najbardziej efektowną z zakończonych inwestycji jest moderniza-
cja drogi powiatowej z Jonkowa do Świątek o długości 10 km.

Edyta Jermakow, Jacek Niedzwiecki
ipr@powiat-olsztynski.pl
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Początki nie były łatwe – wspomina Daniel. 
– Przepis chyba nie był do końca sprawdzo-
ny, bo nawet nie było w nim słodu, tylko 
sam jęczmień. No i nie wyszło. Zacząłem 
więc szukać informacji w internecie, na fo-
rach piwowarskich. Poczytałem trochę i ze-
brałem składniki. Tyle że chmiel kupiłem 
w sklepie zielarskim, a taki się nie nadaje do 
warzenia. Piwo wyszło jakieś mętne. Za dru-
gim razem – to samo… Za trzecim – udało się!

Szafa na pół
Teraz Daniel warzy raz na tydzień około 20 li-
trów. Częstuje rodzinę i znajomych. Warzenie 
to nie tylko napój. Potrzeba sporo sprzętu do 
jego wytworzenia. I tu się okazuje, jak ważne 
jest wsparcie bliskich…
- Kupiliśmy do przedpokoju dużą szafę. Po-
łowa jest na ubrania żony, a połowa na worki 
ze słodem i akcesoria piwowarskie. Zająłem 
też piwnicę, a czasem korzystam też z gara-
żu. Żona nie jest miłośniczką piwa, ale rozu-
mie moją pasję i cieszy się, że próbuję temu 
nadać kierunek zawodowy – mówi piwowar 
domowy. 
Bo marzeniem Daniela jest warzyć piwo we 
własnym browarze. Jest na dobrej drodze do 
spełnienia planów.

- Z trzema znajomymi z Olsztyna jesteśmy 
w trakcie zakładania browaru. Chcemy warzyć 
to, co do tej pory w domu, według autorskich 
receptur, na sprzęcie przez nas skonstruowa-
nym, tyle że na skalę rzemieślniczą – mówi 
Daniel Duda. 

Z kulturą panowie i panie
Słowo „piwosz” przywodzi na myśl obraz go-
ścia z puszką pod sklepem monopolowym. 
Daniel od lat walczy w takim wizerunkiem 
amatora piwa.
- Piwo tak się kojarzy, bo oferta była słaba – 
uważa Daniel. - Tymczasem rynek browarni-
czy w Polsce się rozwija i podąża tymi samymi 
ścieżkami, co we Włoszech, czy Stanach Zjed-
noczonych. W Ameryce rewolucja piwna roz-
poczęła się 40 lat temu, u nas trwa zaledwie od 
czterech lat. Dobrze, że już mamy w sklepach 
dobre piwa regionalne i produkty piwowar-
skie. Jestem przekonany, że jak ktoś spróbu-
je dobrego piwa, to będzie do niego wracał, 
a może i poszukiwał innych gatunków. Budo-
waniu kultury piwa sprzyjają takie imprezy jak 
np. Warmiński Festiwal Dziedzictwa Browar-
niczego, który skupia środowisko piwowarskie 
i poszerza świadomość o charakterze i pozycji 
piwa w historii.

Schabowy bez kataru
Daniel jest częstym uczestnikiem festiwali 

i konkursów browarniczych. Traktuje to jako 
okazję do popularyzowania wiedzy o piwie. 
– Ludzie pytają o różne rzeczy, najczęściej 
o zawartość procentów – śmieje się. - Ale po-
tem wkręcają się w temat. Moi znajomi też 
już wybierają świadomie dobre piwo. Ważny 
jest gatunek, ale też to, w czym się pije. Nie 
pijam piwa z puszki, czy butelki i to wcale 
nie dlatego, że podchodzi aluminium. Chodzi 
o to, że nie czuć aromatu, który musi mieć 
dużo miejsca, żeby się wydostać w piwa. To 
tak jak z katarem  – przy zatkanym nosie na-
wet schabowy nie smakuje jak powinien. 
Jakkolwiek na wspomnienie o bursztynowym 
napoju niektórzy mogą się oburzać, to warto 
jednak pamiętać, że piwo i towarzyszące mu 
praktyki były ważną częścią życia na Warmii 
i Mazurach. To nasze dziedzictwo kulturowe, 
z którego możemy czerpać wzorce lub nie, ale 
znać je chyba warto.

O Danielu
Daniel Duda, rocznik 1987, twórca domo-
wego Browaru Jaroty, laureat nagród na naj-
większym w Polsce konkursie piw domowych 
w Żywcu: dwukrotnie zajął pierwsze miejsce, 
raz drugie i trzecie. Przewodniczący jury i po-
mysłodawca Warmińskiego Konkursu Piw 
Domowych w czasie Warmińskiego Festiwalu 
Dziedzictwa Browarniczego.

O kulturze piwa rozmawiamy z Danielem Dudą, domowym piwowarem z Olsztyna

Wszystko się zaczęło ja-
kieś dziewięć lat temu, gdy 
w ręce 18-letniego wówczas 
Daniela Dudy wpadła książ-
ka kucharska jego rodziców. 
Książka, jak to książka, peł-
na była przepisów na zupy, 
obiady i desery. No i, co 
istotne, napoje, w tym piwo 
domowe. To było jak rzuco-
na rękawica. Daniel ją pod-
jął i przepadł z kretesem. Marzeniem Daniela Dudy jest warzyć piwo we własnym browarze. Jest na dobrej dro-

dze do spełnienia planów.
Magdalena Bujewicz-Mydlak
ipr@powiat-olsztynski.pl
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Piwo jak dobry schabowy…
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Koniec „epoki starego boiska” z radością 
przyjęli włodarze placówki, jak i cała spo-
łeczność szkolna. Pięknie odnowiony obiekt 
zachęca do uprawiania sportu.
- Nowe boisko jest uwielbiane przez dzieci 
i cieszy się ogromną popularnością – mówi 
dyrektor Szkoły Podstawowej we Wrzesinie, 
Jarosław Liberadzki. – Nasze dzieci kocha-
ją lekcje w-fu, a teraz nawet podczas przerw 

biegają na boisko.
Zarówno uczniowie, jak i mieszkańcy Wrze-
siny otrzymali nowoczesne zaplecze sporto-
we, które jeszcze bardziej uatrakcyjni miej-
scowość.
- To miejsce przywodzi na myśl wiele wspa-
niałych wspomnień – mówi starosta olsz-
tyński, Mirosław Pampuch. – Jako dziecko 
biegałem po tym boisku. Wówczas było tu 
klepisko, a kamienie wytyczały bramki. Ale 
i tak byliśmy szczęśliwi! – wspomina starosta. 
– Z zazdrością przechadzam się po tym no-

woczesnym obiekcie i życzę uczniom oraz 
mieszkańcom Wrzesiny wielu pozytywnych, 
sportowych emocji w tym miejscu.
Całkowita powierzchnia obiektu wyno-
si prawie 1200 m², z czego samo boisko li-
czy prawie 1000 m². Projekt jest współfi nan-
sowany ze środków Unii Europejskiej w ra-
mach Programu Rozwoju Obszarów Wiej-
skich – Odnowa i rozwój wsi. Inwestycja 
gminy Jonkowo kosztowała prawie 300 tys. 
zł. Edyta Jermakow

Było klepisko, jest boisko
Starosta uczestniczył w otwarciu nowego boiska przy szkole we Wrzesinie

Boiska do piłki ręcznej, do 
koszykówki, siatkówki i pole 
do gry w tenisa ziemnego. 
Tak wygląda nowe boisko 
wielofunkcyjne przy Szko-
le Podstawowej we Wrzesi-
nie. W uroczystości otwarcia 
w piątek 19 września nie 
mogło zabraknąć wójta 
gminy Jonkowo, jak i sta-
rosty olsztyńskiego, gospo-
darza powiatu, ale również 
mieszkańca Wrzesiny.

W uroczystości otwarcia boiska we Wrzesinie nie mogło zabraknąć wójta gminy 
Jonkowo, jak i starosty olsztyńskiego, gospodarza powiatu, ale również miesz-
kańca Wrzesiny.
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Nowe auta to większe bezpieczeństwo mieszańców
Powiat przekazał nowe radiowozy podolsztyńskim miejscowościom

Kluczyki do czterech z pla-
nowanych 11 radiowozów 
przekazał we wrześniu sta-
rosta olsztyński Mirosław 
Pampuch policjantom z ko-
misariatów w Barczewie, Bi-
skupcu, Olsztynku i Dobrym 
Mieście. Powiat dofi nanso-
wał zakup aut dla policji 
kwotą 300 tys. zł. Pieniądze 
pochodzą ze sprzedaży pół-
wyspu Lalka. 

Mirosław Pampuch, starosta olsztyński przekazuje kluczyki do nowego radiowozu 
Krzysztofowi Asztemborskiemu, Komendantowi Komisariatu w Dobrym Mieście

Jako pierwsze dwa nowe, oznakowane radio-
wozy od Powiatu Olsztyńskiego otrzymały 
18 września Komisariaty Policji w Barczewie 
i Biskupcu. Podczas przekazania samocho-
dów starosta olsztyński podkreślił, że większa 
mobilność policji to większe bezpieczeństwo 
mieszkańców. Powiatowe dofi nansowanie w 
wysokości 300 tys. zł było możliwe dzięki 
pieniądzom, które pochodzą ze sprzedaży 
półwyspu Lalka.
- Otrzymując od wojewody nieruchomość 
ustaliliśmy, że część środków ze sprzedaży 
półwyspu przeznaczymy na poprawę bez-
pieczeństwa w powiecie – wyjaśnia Mirosław 
Pampuch, starosta olsztyński.  – Tak też się 
dzieje. Pieniądze trafi ły do strażaków i poli-
cjantów z powiatu olsztyńskiego i Olsztyna 
– dodaje starosta.

Tabor się poprawił
Komendant Miejski Policji w Olsztynie, 
insp. Andrzej Góźdź podziękował staroście 
za wieloletnią współpracę.
- Już kolejny rok otrzymaliśmy solidne 
wsparcie fi nansowe od Powiatu Olsztyńskie-

go – mówi komendant. – Z pewnością wpły-
nie to na poprawę bezpieczeństwa w powie-
cie. Nowe auta to mniej problemów, szybszy 
dojazd i tańsza eksploatacja.
Samochody mają 115-konne silniki diesla 
o pojemności 1,6 litra oraz nadwozia typu 
combi. Oznakowane radiowozy będą służyły 
policjantom z prewencji.
- Czekaliśmy na nowy samochód z niecier-
pliwością – mówi podinsp. Stanisław Moroz, 
komendant Komisariatu Policji w Biskupcu. 
– Już dzisiaj samochód rusza na służbę – do-
daje komendant.
Z nowego nabytku cieszą się również poli-
cjanci z Barczewa.
– W ciągu ostatnich trzech lat nasz tabor 
znacznie się poprawił – mówi kom. Marek 
Dumka, komendant Komisariatu Policji 
w Barczewie. – Mieliśmy wysłużone auta, ale 
dzięki dobrej współpracy z samorządami na-
sza sytuacja znacznie się poprawiła.

Ułatwią im pracę
To jednak nie był koniec prezentów dla po-
licjantów z terenu powiatu. W czwartek 25 
września kolejne dwa oznakowane auta trafi -
ły do Olsztynka i Dobrego Miasta. 

- Życzę aby nowe samochody ułatwiały pra-
cę i żeby dobrze służyły na rzecz poprawy 
bezpieczeństwa w powiecie olsztyńskim 
– mówił podczas przekazania kluczyków 
w Olsztynku i Dobrym Mieście starosta Mi-
rosław Pampuch.
Nowe auta trafi ą do służby od zaraz.
- Samochód będzie do dyspozycji dzielni-
cowych z terenu gminy i miasta Olsztynek 
– mówi Arkadiusz Wróbel, komendant Ko-
misariatu Policji w Olsztynku.
Wtórował mu Krzysztof Asztemborski, ko-
mendant Komisariatu Policji Dobrym Mie-
ście. 
– Będziemy więcej widywani w terenie, a nie 
w warsztatach samochodowych – cieszy się 
z nowego prezentu Krzysztof Asztemborski, 
komendant Komisariatu Policji w Dobrym 
Mieście.
Do końca roku do komisariatów z powiatu 
olsztyńskiego trafi  jeszcze 7 kolejnych samo-
chodów. Tym razem będą to nieoznakowa-
ne auta. Samorząd Powiatu Olsztyńskiego 
przeznaczył na to kwotę 300 tysięcy złotych. 
Pieniądze pochodzą ze sprzedaży półwyspu 
Lalka. Drugie tyle na zakup samochodów 
dołożyła Komenda Główna Policji.
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Zajęcia będą odbywać się w formie wykła-
dów, prezentacji oraz ćwiczeń praktycznych. 
Ich celem jest również zapoznanie młodzie-
ży z podstawowymi uregulowaniami praw-
nymi określającymi działalność jednostek 
ochrony przeciwpożarowej oraz policji. Za-
jęcia przygotowują do szybkiej oceny sytuacji 
i podejmowania właściwych decyzji w ob-
liczu różnego typu zagrożeń. Dnia 1 wrze-
śnia uczniowie klasy mundurowej, podczas 

inauguracji roku szkolnego, złożyli uroczyste 
ślubowanie. Z rąk Komendanta Miejskiego 
Państwowej Straży Pożarnej, bryg. Andrze-
ja Górzyńskiego, Komendanta Komisariatu 
Policji, podkom. Arkadiusza Wróbla oraz 
Dyrektora Zespołu Szkół, Ewy Orłowskiej 
odebrali identyfi katory oraz pagony młod-
szego kadeta. Podniosłości dodała obecność 
wielu zaproszonych gości, wśród których 
byli między innymi: Komendant Miejski 
PSP w Olsztynie bryg. Andrzej Górzyński, 

mł. bryg. Jarosław Przybułowski – Dowód-
ca JRG 1 w Olsztynie, podkom. Arkadiusz 
Wróbel – Komendant Komisariatu Policji 
w Olsztynku oraz przedstawiciele Rady Po-
wiatu Olsztyńskiego: Jerzy Tytz, Bogumił 
Kuźniewski, Alicja Woźnicka. Niewątpli-
wie ta chwila zapadnie na długo w pamięci 
uczniów klasy mundurowej. Życzymy im 
satysfakcji z wybrania kierunku kształcenia 
i samych sukcesów w nauce!    Red.

Za mundurem…
W I Liceum Ogólnokształcącym w Olsztynku powstała klasa mundurowa

W tym roku, po raz pierwszy 
w historii I Liceum Ogól-
nokształcącego im. Jacka 
Kaczmarskiego w Olsztyn-
ku, w szkole realizowana 
jest innowacja pedagogicz-
na o profi lu policyjno–stra-
żackim. 30 uczniów klasy 
mundurowej uczęszczać bę-
dzie na dodatkowe zajęcia 
mające na celu przybliżenie 
im funkcjonowania jedno-
stek straży pożarnej i po-
licji.

Dnia 1 września uczniowie klasy mundurowej I LO w Olsztynku, podczas inaugu-
racji roku szkolnego, złożyli uroczyste ślubowanie

Edyta Jermakow
ipr@powiat-olsztynski.pl

Dobre wieści zarówno dla pracowników, jak i pa-
cjentów płyną z dobromiejskiego Zespołu Zakładów 
Opieki Zdrowotnej, dla którego organem założyciel-
skim jest Powiat Olsztyński. Szpital kontynuuje dobrą 
passę i po zakończeniu minionego roku na plusie, na-
dal utrzymuje wynik dodatni. 
– Po ośmiu miesiącach roku bieżącego w kasie ZZOZ 
są 84 tysiące na plusie – mówi Wiesław Makowski, 
p.o. dyrektora placówki. – Dobra sytuacja szpitala 
pozwala nam na inwestycję w sprzęt medyczny oraz 
podwyżki wynagrodzeń pracowników.
Podwyżki w wysokości 5 proc. dotychczasowej pensji 
obejmą wszystkich pracowników Zakładu od 1 stycz-
nia 2015. A to nie koniec dobrych wieści… 
– Mając na uwadze zwiększone wydatki w okresie 
świątecznym, chcemy naszym pracownikom przy-
znać jeszcze w grudniu tego roku specjalną premię 
uznaniową – mówi Wiesław Makowski. 
Są też dobre wiadomości dla pacjentów. Do Poradni 
Chirurgicznej trafi ł rektoskop, ułatwiający procedury 
zabiegowe na przewodzie pokarmowym. Zwiększył 
się też zakres rzeczowy badań laboratoryjnych, dzię-
ki czemu pacjenci na przykład z chorą tarczycą nie 
muszą już jeździć na badania do Olsztyna. Szefostwo 
ZZOZ zabezpieczyło środki na defi brylator, który 
w listopadzie trafi  do Działu Pomocy Doraźnej. 
W planach jest jeszcze remont Zakładu Opiekuńczo-
Leczniczego oraz wprowadzenie elektronicznego sys-
temu ewidencji pacjentów.
Szefostwo szpitala myśli też o komforcie i kondycji 
psychicznej swoich pacjentów. Dzięki  Programowi 
Rozwoju Obszarów Wiejskich powstał projekt stwo-
rzenia przy szpitalu obszaru rekreacyjno-wypoczyn-
kowego. 
– Z „ogródka” korzystaliby nie tylko pacjenci z Za-
kładu, ale też osoby starsze z miasta – mówi dyrektor 
Makowski. – Kontakt z przyrodą i innymi ludźmi 
dobrze wpłynie na kondycję emocjonalną naszych 
pensjonariuszy.
Projekt zakłada wyrównanie terenu, a następnie za-
gospodarowanie go klombami kwiatowymi i krzewa-
mi. Powstać ma alejka z drewnianymi ławkami dla 
spacerowiczów i karmnikami dla ptaków oraz plac 
ćwiczeń z barierką gimnastyczną. Projekt składany za 
pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania „Warmiń-
ski Zakątek” czeka na ostateczne rozpatrzenie Urzędu 
Marszałkowskiego. Inwestycja miałaby być sfi nanso-
wana w 80% ze środków unijnych, pozostałych 20% 
pochodziłoby z kasy Zespołu Zakładów Opieki Zdro-
wotnej w Dobrym Mieście.
MBM

Nowy sprzęt i podwyżki 
dla pracowników
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Narodowe Czytanie w Gryźlinach
Powiat Olsztyński włączył się do wielkiej akcji czytania dzieł Henryka Sienkiewicza

Wspólne czytanie powieści 
„W pustyni i w puszczy”, 
konkurs wiedzy o świecie 
i bohaterach dzieł Henryka 
Sienkiewicza, malowanie na 
płótnie i nauka szermierki 
- to wszystko miało miej-
sce podczas „Narodowego 
Czytania w Powiecie Olsz-
tyńskim”, które odbyło się 
6 września w Domu dla 
Dzieci im. M. Lengowskiego 
w Gryźlinach.

Jedną z atrakcji „Narodowego Czytania w Powiecie Olsztyńskim” była lekcja szer-
mierki przeprowadzona przez Sarmatę wśród podopiecznych Domu dla Dzieci w 
Gryźlinach

Głośne czytanie powieści „W pustyni i w puszczy” rozpoczął starosta Mirosław Pampuch 

Wspólne czytanie rozpoczął Mirosław Pam-
puch, starosta olsztyński. Przed sympatycznym 
audytorium wystąpili też: dyrektor Powiato-
wego Centrum Pomocy Rodzinie, Arkadiusz 
Paturej, sekretarz Gminy Stawiguda, Ryszard 
Ziemba, dyrektor Domu dla Dzieci Jolanta 
Guszczanowska, nauczycielka ze Szkoły Pod-
stawowej w Rusi Wioletta Chomentowska 
oraz Natasza i Wiola – mieszkanki Domu dla 
Dzieci.

Wskazywanie wzorców
Cieszę się z tego spotkania – mówił Mirosław 
Pampuch, starosta olsztyński. – Powiat Olsz-
tyński jest organem prowadzącym dla Domu 
dla Dzieci w Gryźlinach, ale sądzę, że naszym 
obowiązkiem jest nie tylko zapewnienie dzie-
ciom dobrych warunków do mieszkania i na-
uki, ale też wskazywanie im dobrych wzorców. 
A gdzież je lepiej znaleźć jak nie w pięknej, bo-
gatej literaturze polskiej. Dziś w sposób szcze-
gólny zachęcamy do czytania książek, które 
również poszerzają naszą wiedzę i wzbogacają 
słownictwo. I mamy nadzieję, że to zaprocen-
tuje w przyszłości, zgodnie z powiedzeniem 
„czym skorupka za młodu nasiąknie, tym na 
starość trąci”.
Czytane fragmenty „W pustyni i w puszczy” 

stały się wspaniałą inspiracją do twórczości 
plastycznej. Jak się okazało, świat z powieści 
Henryka Sienkiewicza jest dzieciom dobrze 
znany. Na każde z pytań konkursowych odpo-
wiedziały prawidłowo, a mowa była i o bitwie 
pod Grunwaldem opisanej w „Krzyżakach”, 
i o potopie szwedzkim z Trylogii, o czasach 
rzymskich z „Quo vadis” oraz Małym Rycerzu 
z „Pana Wołodyjowskiego”. Wśród nagród były 
gadżety ufundowane przez Powiat Olsztyński 
oraz książki Henryka Sienkiewicza przekazane 
przez Książnicę Polską i księgarnię internetową 
czytay.pl, opatrzone pamiątkową dedykacją sta-
rosty olsztyńskiego.

Sarmata uczył szermierki
W Gryźlinach pojawił się też gość z przeszło-
ści – Sarmata, który opowiedział o zwyczajach 

i sposobach walki w XVII wieku. Nie zabra-
kło chętnych do nauki szermierki historycznej; 
w turnieju rycerskim zwyciężył Kamil, ale 
wszyscy chłopcy dzielnie walczyli o zwycięski 
laur.
„Narodowym Czytaniem w Powiecie Olsztyń-
skim” zainteresowały się media m.in. Radio 
Olsztyn i TVP Olsztyn. Kampania „Narodo-
we Czytanie” została zainicjowana 2 lata temu 
przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 
Bronisława Komorowskiego. Wtedy cała Pol-
ska czytała „Pana Tadeusza” Adama Mickiewi-
cza. W ubiegłym roku – dzieła hrabiego Alek-
sandra Fredry, a w bieżącym – Trylogię i inne 
dzieła Henryka Sienkiewicza. Celem akcji jest 
promowanie czytelnictwa, zwrócenie uwagi na 
bogactwo polskiej literatury i potrzebę dbałości 
o polszczyznę.
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Dziesięcioosobowe drużyny walczyły w dwóch 
konkurencjach: bieg sztafetowy na 400 metrów  
i tor przeszkód. Do Olsztynka przyjechali za-
wodnicy, którzy nie ukończyli 16 lat. Drugie 
miejsce w zawodach przypadło dotychczaso-
wym liderom powiatowych zawodów MDP -  
czyli OSP Wrzesina.  Do tej pory drużyna czte-
rokrotnie wygrywała powiatową rywalizację. 
Nie udało się tego osiągnąć za piątym razem. 
Trzecie miejsce przypadło drużynie OSP  Bu-
tryny, a czwarte OSP Jesionowo. Z pierwszym 
miejscem z Olsztynka wyjechały też zawodnicz-

ki OSP Jonkowo, które jako jedyne zgłosiły się 
w kategorii dziewcząt. Ilu z tych młodych ludzi 
wstąpi w szeregi zawodowej straży pożarnej – 
tego nie wiadomo. Pewne jest, że do działań 
w OSP nie trzeba ich namawiać. 
– Spotykamy się dwa razy w tygodniu, nawet 
gdy nie ma zawodów – mówi druh Michał 
Górski z OSP Wrzesina  - Uczymy ich, wspie-
ramy, pokazujemy jak dbać o sprzęt. Pamiętam 
taką zabawną sytuację… Zorganizowałem raz 
spotkanie na godzinę 12.00, tymczasem już 
o 10.00 chłopcy czekali pod moim domem. 

Oni chętnie garną się do straży. 
Starosta Olsztyński, Mirosław Pampuch, który 
pełni również funkcję Prezesa Zarządu Oddzia-
łu Powiatowego Związku OSP RP w Olsztynie 
na koniec pogratulował wszystkim sportowych 
osiągnięć i wręczył zwycięskim drużynom pu-
chary. Organizatorzy imprezy to Komenda 
Miejska PSP w Olsztynie, Zarząd Oddziału 
Powiatowego ZOSP RP w Olsztynie oraz sa-
morząd Miasta Olsztynek. Imprezę fi nanso-
wo wsparły nadleśnictwa: Olsztynek, Jagiełek 
i Nowe Ramuki.    Edyta Jermakow

Młodzi strażacy z Kobułt najlepsi
W Olsztynku odbyły się V Zawody Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych

Pięć drużyn walczyło 
o zwycięstwo w V Zawo-
dach Młodzieżowych Dru-
żyn Pożarniczych Powiatu 
Olsztyńskiego w sobotę  13 
września w Olsztynku. Naj-
lepsi okazali się reprezen-
tanci OSP Kobułty. Samo-
rząd Powiatu Olsztyńskiego 
wsparł imprezę fi nansowo.

Zwycięska drużyna młodzieżowa OSP Kobułty

Magdalena Bujewicz-Mydlak
ipr@powiat-olsztynski.pl

Wpływ sytuacji na Ukrainie na powiat olsztyński, 
sprawy socjalne mieszkańców oraz… kulinaria były 
tematem rozmów podczas spotkania olsztyńskiego 
starosty, Mirosława Pampucha, z przedstawicielami 
Związku Kobiet Wiejskich w powiecie Osnabrück. 
Spotkanie odbyło się 9 września br. w Starostwie Po-
wiatowym w Olsztynie.  Ponad 50-osobowej delegacji 
z Niemiec przewodniczyła Almut Detert, wieloletnia 
szefowa Związku Kobiet Wiejskich. 
– Pierwsze kontakty z Warmińsko-Mazurskim Związ-
kiem Kobiet Wiejskich nawiązaliśmy 16 lat temu. Po 
7 latach, w 2005 roku, współpraca została sformali-
zowana i umocowana stosowną umową. Od tamtej 
pory spotykamy się raz w roku i wymieniamy do-
świadczeniami – mówiła Almut Detert.
Gości z Niemiec interesowały sprawy bieżące, jak 
wpływ konfl iktu na Ukrainie na sytuację w powiecie 
olsztyńskim. Padły też pytania o system szkolnictwa 
i opieki nad małymi dziećmi, rynek mieszkaniowy, 
a nawet o wysokość średnich zarobków w urzędzie. 
W trakcie spotkania przewodnicząca delegacji wrę-
czyła staroście upominek – książkę kucharską z prze-
pisami regionalnej kuchni niemieckiej. Ciekawostką 
jest to, że w jednym z rozdziałów znalazły się receptu-
ry zaproponowane przez członkinie Warmińsko-Ma-
zurskiego Związku Kobiet Wiejskich.
Związek Kobiet Wiejskich w Osnabrück ma długą 
tradycję, bo został założony 150 lat temu. Inicjatywa 
powołania klubu wyszła od byłej mieszkanki daw-
nych Prus Wschodnich. Zgodnie z założeniem, ZKW 
ma służyć kobietom ze środowisk wiejskich, ułatwiać 
im wzajemną pomoc i wspieranie się. Obecnie jest 
organizatorem szkoleń i seminariów, działań integru-
jących młodzież wiejską. Niemiecki ZKW był inicja-
torem utworzenia odpowiednika po stronie polskiej.
MBM

Gmina Kolno uczciła pracę rolników, zgodnie z war-
mińską tradycją. Dnia 7 września odbyły się tu Do-
żynki Gminne, które rozpoczęły się uroczystą Mszą 
Świętą. Na brak atrakcji nie mogli narzekać najmłod-
si – był pokaz olbrzymich baniek mydlanych, klau-
ni, zjeżdżalnia „dżungla” i malowanie twarzy. Nieco 
starsi uczestnicy mogli spróbować sił we wspinaczce 
skałkowej, zawodach sumo, bungee  run, rodeo i se-
gway. Było też coś dla podniebienia – stoiska z babką 
ziemniaczaną z sosem, grochówką, ciastem i smalcem 
domowym przygotowali: Niepubliczna Szkoła w Lu-
trach, Zespół Szkół w Kolnie, OSP Kolno i sołectwo 
Kolno. Była też degustacja pieczonego dzika i pokaz 
pieczenia chleba. Niezapomniane wrażenia pozosta-
wili po sobie wykonawcy nocnego tańca z ogniem. 
Na scenie zaprezentowały się zespoły muzyczne: Ka-
pela u „Ryśka”, grupy GOK-u w Kolnie – Dzieci, 
Igiełki i Agrafi a, zespół „Radex” oraz w charakterze 
gwiazdy z„OKEJ”.
Red. 

Niemieckie kobiety 
wiejskie w starostwie

Dożynki w Kolnie 
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Kobiety wiejskie z Niemiec odwiedziły olsztyń-
skie starostwo 9 września
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Gala za nami, stypendia przyznane!
Fundacja „FZO” przyznała 39 stypendiów zdolnej młodzieży z powiatu

Jesteście dumą i kwiatem 
młodzieży powiatu olsztyń-
skiego - tymi słowami Mi-
rosław Pampuch, starosta 
olsztyński, witał 39 bene-
fi cjentów stypendiów Fun-
dacji „Fundusz Ziemi Olsz-
tyńskiej”. Wyróżnieni mło-
dzi i zdolni mieszkańcy po-
wiatu we wtorek 23 wrze-
śnia uczestniczyli w uroczy-
stej Gali Stypendialnej. Pamiątkowe zdjęcie stypendystów oraz uczestników i gości Gali Stypendialnej

Fundacja po raz dwunasty przyznała sty-
pendia naukowe, artystyczne i sportowe, 
w tym roku na łączną kwotę blisko 50 tysię-
cy złotych. Kim są stypendyści? To uczniowie 
szkół ponadgimnazjalnych i studenci studiów 
dziennych pochodzący z powiatu olsztyńskie-
go. Komisja kwalifi kacyjna przy podejmowa-
niu decyzji brała pod uwagę sytuację mate-
rialną wnioskodawców oraz ich osiągnięcia 
w nauce i sporcie. 
– Im więcej dyplomów i medali, tym le-
piej – mówi Joanna Rogowska, koordynator 
Fundacji. – Poza tym nasi stypendyści mają 
bardzo wysoką średnią ocen na świadectwie 
i w indeksie – uczniowie minimum 4,5, a stu-
denci 4,2.

Wyróżnieni uczniowie będą otrzymywać sty-
pendium w kwocie 350 zł przez cztery, a stu-
denci przez trzy pierwsze miesiące roku szkol-
nego i akademickiego. 
– Mamy świadomość, że początek roku jest 
zawsze najcięższy. Dlatego chcemy teraz 
pomóc przetrwać dojazdy do szkół i zakup 
pomocy dydaktycznych – mówi Joanna Ro-
gowska.

Wiersze, pokazy i samba
Komisja Kwalifi kacyjna Fundacji przyzna-
ła 30 stypendiów naukowych, 4 sportowe 
i 5 artystycznych.  
- To, że tu jesteście, nie jest przypadkiem. To 
dowód Waszego talentu. Mam nadzieję, że 
stypendium pomoże Wam w realizacji zamie-
rzeń i osiąganiu kolejnych sukcesów – mówił 
podczas Gali, starosta Mirosław Pampuch. 
Dowód swego talentu dali benefi cjenci sty-

pendium artystycznego – były wiersze, poka-
zy wokalno-instrumentalne i wystawa prac 
plastycznych. Głośna i energetyczna samba 
w wykonaniu Filipa Zawadzkiego i jego ze-
społu perkusyjnego Warmia Rhythm Team 
dosłownie wstrząsnęła murami sali sesyjnej 
Starostwa Powiatowego, w której odbyła się 
Gala.

To zastrzyk fi nansowy
Jedną ze stypendystek jest Monika Malinow-
ska z Olsztynka. 17-latka dzieli swój czas po-
między olsztyneckie Liceum Ogólnokształcą-
ce a tamtejszą Powiatową Szkołę Muzyczną. 
Jako młoda saksofonistka ma na swoim kon-
cie wielokrotny udział w przeglądach instru-
mentalistów oraz wyróżnienie w konkursie 
regionalnym „ Muzyk – pierwsza klasa”. 
– To duże wsparcie, które przeznaczę głównie 
na udział w kolejnych konkursach. Niestety, 
przeglądy dla instrumentów dętych są orga-
nizowane daleko, a co się z tym wiąże, dość 
kosztowne – mówiła podczas gali utalento-
wana Monika.
Ze stypendium naukowego cieszy się też 
Marlena Jezierska z gminy Barczewo. Jest 
wielokrotną uczestniczką konkursów i olim-
piad szkolnych w dziedzinach matematycz-
no-przyrodniczych.
– Po pierwsze, jest to w jakiś sposób docenie-
nie mojej pracy, a po drugie to znaczący za-
strzyk fi nansowy – mówiła Marlena Jezierska. 
W Gali Stypendialnej wzięli udział burmi-
strzowie i wójtowie miast i gmin, z których 
pochodzą stypendyści. Nie mogło zabraknąć 
Adama Sierzputowskiego, założyciela Funda-
cji „Fundusz Ziemi Olsztyńskiej”, byłego sta-
rosty olsztyńskiego. 
– Jesteście tyle warci, ile możecie dać innym. 
A im więcej będziecie potrafi li, tym więcej bę-
dzie do dzielenia się z innymi – mówił.
O fundatorach stypendiów wspomniała Elż-
bieta Bilińska-Wołodźko, prezes zarządu Fun-
dacji FZO. 
- Gala Stypendialna to wzruszająca chwila. 
Ale nie byłoby jej gdyby nie fundatorzy sty-
pendiów – zaznaczyła prezes Zarządu Funda-
cji FZO. – Dziękuję staroście olsztyńskiemu 
i radnym Powiatu Olsztyńskiego, bo środki 
Fundacji pochodzą z dotacji Powiatu oraz 
wpłat członków Zarządu i Rady Powiatu, 
którzy co miesiąc przekazują na nasze kon-
to część swoich diet. Podobnie czynią Radni 
Gminy Biskupiec. Pozostała, niestety naj-
mniejsza część, pochodzi z 1% odpisu od 
podatku. Fundacja „Fundusz Ziemi Olsztyń-
skiej” istnieje od 12 lat. W ciągu tego czasu 
wsparła 562 stypendystów na łączną kwotę 
747 630 zł.

Magdalena Bujewicz-Mydlak
ipr@powiat-olsztynski.pl
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Głośna i energetyczna samba w wykonaniu Filipa Zawadzkiego i jego ze-
społu perkusyjnego Warmia Rhythm Team dosłownie wstrząsnęła mura-
mi sali sesyjnej starostwa

To, że tu jesteście, nie jest przypadkiem. To dowód Waszego talentu – 
mówił stypendystom starosta Mirosław Pampuch

Główni bohaterowie uroczystości, czyli stypendyści Fundacji FZO – naj-
zdolniejsza młodzież powiatu olsztyńskiego

Bądź ambasadorem dobrych relacji polsko-niemieckich! 
- tymi słowami starosta olsztyński Mirosław Pampuch że-
gnał 22-letniego Marco Beckmanna z Osnabrück, który 
przez ostatnie półtora miesiąca odbywał praktykę studenc-
ką w Biurze Koordynacji Promocji w Starostwie Powiato-
wym w Olsztynie.  Co zaobserwował i jak będzie wspomi-
nał ten czas?
-  Pochodzę z gminy  Ostrecappeln w powiecie  Osnabrück 
– mówi Marco Beckmann. -  Obecnie jestem studentem 
czwartego roku wydziału prawa. Pomysł odbycia prakty-
ki w Polsce zrodził się dzięki współpracy partnerskiej Po-
wiatu Olsztyńskiego i Osnabrück. Gmina Ostrecappeln, 
w której jestem radnym, dąży do zawarcia partnerstwa 
z gminą Olsztynek. Dzięki już istniejącym kontaktom 
z osobami zaangażowanymi w partnerstwo, bez problemu 
otrzymałem zgodę na odbycie praktyki, a następnie znala-
złem sobie zakwaterowanie. W czasie pobytu w Polsce nie 
tylko obserwowałem sposób pracy w powiecie, ale przede 
wszystkim poznałem wielu uprzejmych ludzi, nowych przy-
jaciół i przepiękne okolice. Oprócz samego miasta Olsztyna 
oraz  prawie całego powiatu olsztyńskiego, zwiedziłem też 
Frombork, Gdańsk, Świętą Lipkę, Mikołajki, wybrzeże Mo-
rza Bałtyckiego, a także Wilczy Szaniec. Najwięcej radości 
sprawiały mi spotkania z ludźmi. Wymienić chcę tu moich 
kolegów i koleżanki ze Starostwa Powiatowego w Olsztynie, 
przede wszystkim moją koleżankę z biura – Beatę Zielińską 
oraz Annę Wagner-Rybińską wraz z rodziną, u której miesz-
kałem podczas odbywania praktyki.
Miałem również możliwość poznania wielu osób z Niemiec. 
W Starostwie Powiatowym w Olsztynie dwa razy uczestni-
czyłem w spotkaniu z delegacjami z powiatu Osnabrück. 
W ten sposób po raz pierwszy mogłem w pełni zagłębić 
się w partnerstwo pomiędzy powiatami. Jestem pod wraże-
niem ogromnego zaangażowania osób uczestniczących. Wi-
dać, że nie jest to jedynie zwykłe partnerstwo, ale prawdzi-
wa przyjaźń. Pobyt w Olsztynie jest dla mnie nowym, pozy-
tywnym doświadczeniem życiowym. Sprawił mi wiele rado-
ści i z pewnością pozostanie na długo w mojej pamięci. Je-
stem bardzo wdzięczny za doświadczenie, które mogłem tu 
zdobyć i które będę polecał innym. Z przyjemnością po-
nownie tu wrócę!
Praktykanta z Niemiec pożegnał Mirosław Pampuch, sta-
rosta olsztyński. 
- Mam nadzieję, że czas spędzony w powiecie olsztyńskim 
będziesz dobrze wspominał. Bądź ambasadorem dobrych 
polsko-niemieckich relacji i odwiedź nas jeszcze kiedyś – 
mówił starosta Mirosław Pampuch, wręczając Marco poże-
gnalne upominki.
MBM

Informujemy, że w dniach 6-9 października na terenie miej-
scowości: Olsztyn, Dywity, Klewki, Wójtowo, Łęgajny, 
Barczewo, Ostrzeszewo, Klebark Mały, Klebark Wielki, Sta-
wiguda, Jonkowo, Purda, Dorotowo, Tomaszkowo, Gietrz-
wałd, Naterki i Sząbruk będzie przeprowadzone wzmożone 
nawonienie gazu ziemnego celem wykrycia ewentualnych 
nieszczelności. Jak informuje Polska Spółka Gazownictwa 
sp. z o.o. celem działania jest podniesienie bezpieczeństwa 
przesyłania i rozprowadzania gazu gazociągami średniego 
i niskiego ciśnienia, instalacjami w budynkach i użytkowa-
nia przyborów gazowych. Red. 

Ambasador dobrych relacji

Gaz bardziej wonny
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Od lewej: starosta olsztyński Mirosław Pam-
puch, Anna Wagner-Rybińska, pełnomocnik 
starosty ds. współpracy zagranicznej oraz Mar-
co Beckmann, praktykant z Niemiec
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W skład reprezentacji Powiatowego Cen-
trum Pomocy Rodzinie weszło 28 dzieci 
z rodzin zastępczych oraz rodzinnych domów 
dziecka, będących pod opieką Powiatu Olsz-
tyńskiego. Na kortowskim stadionie AZS 
UWM zawodnicy wzięli udział w konkuren-
cjach lekkoatletycznych w trzech kategoriach 
wiekowych. Pracownicy PCPR zadbali o do-
bre samopoczucie dzieci i kupili im specjalne 
koszulki z nazwą drużyny i spodenki. Zadbali 
też o posiłek regeneracyjny dla drużyny. Wy-
siłek się opłacił…

Marzy o sztukach walki
Daria Kulbacka, 16-latka z Gronit zdobyła 
złoty medal w biegu na 300 m. 
– Bardzo się cieszę z wygranej – mówi. – Jak 
zobaczyłam, że przyjechało tak dużo dzieci, 
to trochę się zdenerwowałam. Przed startem 
zawsze jest trochę stresu, a teraz nie bardzo 
miałam czas na jakieś specjalne przygotowa-
nia. Lubię biegać, mam na koncie kilka suk-
cesów, ale tak naprawdę to marzę, żeby zacząć 
trenować sztuki walki. 
Reprezentacja utworzona z dzieci z rodzin-

nych domów dziecka i rodzin zastępczych 
została wystawiona w Spartakiadzie po raz 
pierwszy. Zdaniem dyrektora Powiatowego 
Centrum Pomocy Rodzinie, Arkadiusza Pa-
tureja, był to strzał w dziesiątkę.
– Cieszę się, że udało się nam stworzyć repre-
zentację – mówi Arkadiusz Paturej. - Zgłosiło 
się 50 chętnych i trzeba było przeprowadzić 
dwa ponad 3-godzinne treningi, po których 
wyselekcjonowano 30-osobową grupę. Dzie-
ci zaprezentowały możliwości we wspaniałym 
stylu. Puchary oczywiście są ważne, ale teraz 
trzeba dalej trenować, żeby w przyszłym roku 
powtórzyć sukces. Marzę o tym, żeby powiat 
olsztyński rozwijał się sportowo.
 
Zdrowy sposób życia
Popularyzowanie zdrowego sposobu życia 
wśród młodych mieszkańców powiatu jest 
ważne dla Mirosława Pampucha, starosty 
olsztyńskiego. 
- Cieszymy się z sukcesu dzieci i gratulujemy 
im sportowego ducha walki i sprawności fi -
zycznej – mówi starosta. 
- Jest to też dla nas wskazówka, że idziemy 
w dobrym kierunku. W Powiatowym Cen-
trum Pomocy Rodzinie utworzyliśmy sta-
nowisko pedagoga sportu, który przekazuje 
rodzinom zastępczym wiedzę na temat zdro-
wego sposobu życia, korzyści jakie płyną z 
uprawiania sportu oraz jak powinna wyglą-

dać zdrowa dieta. 
 Od maja funkcję pedagoga sportu pełni 
w PCPR Tomasz Konefał. 
– Wiele osób myśli, że ośrodki sportowe są 
tylko w dużych miastach – mówi Tomasz 
Konefał. - Zbieram informacje na temat 
możliwości, jakie dzieci mają w bliskim oto-
czeniu, czyli gdzie i jaką dyscyplinę można 
uprawiać. Utrzymuję kontakt z trenerami 
tych dzieci, które już rozpoczęły przygodę 
ze sportem. Ale w bliskim czasie planuję też 
rozmowy z dziećmi na temat czyhających 
zagrożeń w postaci dopalaczy i narkotyków. 
Pracuję też nad zdobyciem biletów na impre-
zy sportowe, żeby dzieci mogły w praktyce 
zobaczyć jak pasjonujący może być sport.

Z wizytą na sesji
Po swoich sukcesach na Spartakiadzie repre-
zentacja rodzin zastępczych została zapro-
szona na sesję Rady Powiatu w Olsztynie. 
Młodzi sportowcy wręczyli Mirosławowi 
Pampuchowi, staroście olsztyńskiemu, upo-
minek – koszulkę Czarnych Koni Powiatu 
Olsztyńskiego. Starosta z kolei miał prezen-
ty dla zawodników – dzieci dostały plecaki 
i gadżety. 
– Powiat Olsztyński stawia na sport, czego 
dowodem są inwestycje sportowe, jak na 
przykład hale sportowe w Dobrym Mieście 
i Biskupcu – mówił starosta.  
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Czarne Konie Powiatu Olsztyńskiego
Po raz pierwszy w historii utworzona została reprezentacja rodzin zastępczych powiatu

Po raz pierwszy w historii 
Spartakiady Placówek Opie-
kuńczo-Wychowawczych wy-
stąpiła reprezentacja rodzin 
zastępczych. „Czarne Ko-
nie Powiatu Olsztyńskiego”, 
bo tak się nazywała zgrana 
ekipa, odniosła wielki suk-
ces zdobywając 3 puchary, 
2 złote medale, 1 srebrny 
i 8 wyróżnień w pierwszej 
dziesiątce.

Na najwyższym podium stanęła złota medalistka Daria Kulbacka, przed nią dyrek-
tor PCPR, Arkadiusz Paturej.
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Zasady konkursu:
1. Pomyśl o tym, co szczególnego zmie-
niło się w Twoim otoczeniu, miejscu za-
mieszkania, w Twoim życiu i życiu Two-
ich najbliższych.
2. Rozwiń myśl i stwórz błyskotliwy 
oraz łatwy w odbiorze materiał fi lmowy, 
w którym zaprezentujesz odpowiedź na 
pytanie zawarte w tytule konkursu.
3.Zgłoś fi lm do konkursu.
4. Film powinien trwać nie mniej niż 

1 i nie więcej niż 3 minuty. Może mieć 
formę zapisu chwili, ciekawej sytuacji, 
zabawnej historii, wywiadu, reportażu, 
inscenizacji, prezentacji multimedialnej 
lub komiksu. Film może być nakręcony 
kamerą cyfrową, telefonem komórko-
wym, aparatem fotografi cznym, łączyć 
obraz fi lmowy lub zdjęcia z techniką 
animacyjną lub być w całości animo-
wany, zawierać podkład muzyczny bądź 
dźwiękowy, napisy lub być niemy, za-
wierać propozycje autorskie.

Konkurs jest organizowany dla uczniów 
szkół gimnazjalnych i ponadgimna-
zjalnych z województwa warmińsko-
mazurskiego. Uczestnicy biorą udział 
w konkursie w zespołach trzyosobo-
wych. Termin nadsyłania prac kon-
kursowych: 10 października 2014 r.! 
Wręczenie nagród i prezentacje fi lmów 
zaplanowano na dzień 29 października 
2014 r.,  w ramach Europejskiego Ty-
godnia Regionów i Miast Open Days 
2014.    JaN

10 lat w UE – konkurs fi lmowy
Nakręć krótki fi lmik i wygraj ciekawe nagrody

Podejmij wyzwanie i opowiedz 
w formie krótkiego fi lmu na 
pytanie:  Co się zmieniło wokół 
Ciebie w okresie ostatnich 10 
lat i wygraj atrakcyjne nagrody! 
Tak zachęca do wzięcia udziału 
w konkursie WARMIA 
I MAZURY – 10 LAT ZMIAN 
W REGIONIE jego główny or-
ganizator – Punkt Informa-
cji Europejskiej Europe Direct 
w Olsztynie. Termin nadsyłania 
prac upływa 10 października.

Termin nadsyłania prac fi lmowych do konkursu upływa 10 października

Magdalena Bujewicz-Mydlak
ipr@powiat-olsztynski.pl

Co ma przystanek autobusowy do sztuki? Otóż, jak się oka-
zuje, sporo… Dowodem tego jest twórczość Anny Wojszel 
z Wipsowa, która postanowiła upiększyć miejsca oczekiwa-
nia podróżnych i na przystanku w Wójtowie wyczarowała 
łąkę! Artystka ma nadzieję, że zainspiruje swoim pomysłem 
innych, w końcu koszt jest niewielki, a efekt fantastyczny.
„Przystanek autobusowy to miejsce nie tylko dla ludzi cze-
kających na autobus, ale także miejsce spotkań młodzieży, 
która nie miała innej, swojej przestrzeni publicznej. Miej-
sce to było najczęściej zdewastowane, zaśmiecone, a na ścia-
nach widniały wulgaryzmy, które były przykrą wizytówką 
danej miejscowości lub młodzieży. Przyzwoitym młodym 
ludziom nie wypadało wystawać na przystanku, jeśli akurat 
nie czekali na autobus. No bo czego można było nauczyć się 
w takim miejscu? Podwórkowej łaciny, inicjacji seksualnej 
lub alkoholowej?
Tak było kiedyś. Przystanki teraz są inne i mogą być inne. 
Sposób na nie znalazła Anna Wojszel z Wipsowa, która za 
sprawą różnych akcji artystycznych zaczęła malować przy-
stanki. Nie chodzi o pomalowanie jednolitym kolorem ale 
o odświeżenie z pomysłem. Każdy artysta poszukuje swo-
jego miejsca, swojego niepowtarzalnego stylu i jedynego 
w swoim rodzaju. Nie jest nigdzie powiedziane, że artysta 
powinien ograniczyć się tylko do kartki i płótna. Ściana jest 
również nośnikiem. Artysta wyraża siebie w taki właśnie 
sposób. A przy tym jego praca cieszy oko przechodniów 
i mieszkańców. Aż chce się wysiąść z autobusu w takiej miej-
scowości. Albo specjalnie przyjechać na przykład do Wipso-
wa gdzie lokalny przystanek wita gości ciepłymi kolorami 
i wspaniałą energią. W Wójtowie np. zakwitła warmińska 
łąka z rumiankami, makami, owadami, motylami, biedron-
kami a nawet ważkami. Za sprawą artystów przystanki mogą 
stać się nie tylko pięknym miejscem ale także miejscem nie-
formalnej edukacji przyrodniczej i lokalnej dzięki współ-
pracy biologów i artystów. Dzięki spotkaniom , wspólnym 
plenerom i opowiadaniom biologów o owadach i lokalnej 
bioróżnorodności, artyści dostrzegają ją i po przetworzeniu 
pojawia się ona w nowym pięknie. W taki sposób spotyka 
się sztuka, przyroda i nauka. Takie przystanki to może także 
wyraz aktywnej dyskusji o lokalnym dziedzictwie kulturo-
wym i przyrodniczym, poszukiwanie współczesnej tożsa-
mości, w tym przypadku warmińskiej. Mam nadzieję, że 
dotychczasowe, nudne przystanki zamienią się w kolorowe, 
tryskające nową energią miejsca i będą wizytówką naszej 
Warmii. Taka „wizytówka” niewiele kosztuje – wystarczy 
pomysł, farby i radość tworzenia.”
Anna Wojszel

Przystanki w powiecie 
zakwitły!
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W Wipsowie lokalny przystanek wita gości cie-
płymi kolorami i wspaniałą energią

Z kolei w Wójtowie na przystanku zakwitła 
warmińska łąka z rumiankami, makami, owa-
dami, motylami, biedronkami a nawet ważkami



7Wydarzenia nr 09(88)
2014

Fo
t:

 A
rc

hi
w

um
 r

ed
ak

cj
i

Klimatyczne dożynki w Świątkach
Kilka tysięcy osób uczestniczyło w Dożynkach Powiatowo-Gminnych w Świątkach!

Ci, którzy zdecydowali się 
odwiedzić Dożynki Powiato-
wo-Gminne w Świątkach, na 
pewno nie żałują. Po raz 
kolejny okazało się, że tutej-
si mieszkańcy są gościnni, 
utalentowani i potrafi ą się 
wspaniale bawić. W wyda-
rzeniu, które odbyło się 14 
września wzięło udział kilka 
tysięcy osób!

Po mszy świętej utworzył się korowód dożynkowy, któremu przewodzili szczudla-
rze z fl agami – powiatową i gminną

Dożynki Powiatowo-Gminne w Świątkach odwiedziły tłumy ludzi

Wielka atrakcją imprezy w Świątkach była I Powiatowa Parada Wozów Strażac-
kich

Pamiątkowe zdjęcie z rolnikami wyróżnionymi odznaką „Zasłużony dla rolnictwa”

Uroczystość rozpoczęła się w przepięknie 
udekorowanym kościele tradycyjną mszą 
świętą w intencji rolników i płodów ziemi. 
Po nabożeństwie utworzył się korowód do-
żynkowy, któremu przewodzili szczudlarze 
z fl agami – powiatową i gminną. Za nimi 
szli gospodarze dożynek – starosta olsz-
tyński, Mirosław Pampuch i wójt gminy 
Świątki, Janusz Sypiański, którym towa-
rzyszyli przedstawiciele władzy samorządo-
wej, parlamentarzyści, członkowie rządu 
RP oraz szefowie Państwowej Straży Po-
żarnej i Regionalnej Dyrekcji Lasów Pań-
stwowych. Korowód był wyjątkowo dłu-
gi, bo wzięło w nim udział 15 lśniących 
czerwienią pojazdów strażackich w ramach 
I Powiatowej Parady Wozów Strażackich.

Niski pokłon dla rolników
Główne obchody odbyły się w skąpanym 
w późnoletnim słońcu Parku Wiejskim, 
nad którym unosiły się zapachy ziół, świe-
żych wypieków, kawy i regionalnych przy-
smaków przygotowanych przez sołectwa 
i prezentowanych na ich pięknie udeko-
rowanych ziołami, kwiatami i owocami 
stoiskach. Zgodnie z tradycją Starostwie 

Dożynek – Iwona Gozdawa-Gołębiowska 
i Marek Wyrębiak, przekazali chleb jako 
symbol pracy rąk ludzkich staroście olsz-
tyńskiemu i wójtowi gminy Świątki, a ci 
przyrzekli dzielić go sprawiedliwie.
- Dużą część powiatu olsztyńskiego zajmu-
ją tereny rolnicze. To dzięki pracującym na 
nich ludziom możemy się cieszyć produk-
tami najwyższej jakości – mówił Mirosław 
Pampuch, starosta olsztyński. - Dziś świę-
tujemy bogactwo urodzaju i Waszą ciężką 
pracę, szanowni rolnicy. Nisko chylę czoła 
przed Wami i Waszym trudem. Wszyst-
kim zaś uczestnikom Dożynek życzę: na 
dziś – dobrej zabawy, a na symboliczne 
jutro – spiżarni bogato zaopatrzonych 

w najlepsze warmińskie produkty. 

Odznaczenia i wyróżnienia
Starosta wyróżnił statuetkami rolników, 
którzy swoją efektywną pracą wnoszą naj-
większy wkład w rozwój powiatu olsztyń-
skiego. Nagrodzeni zostali: Ewa i Wojciech 
Jończyk, Genowefa i Krzysztof Olewińscy, 
Małgorzata i Ryszard Nienartowicz, Elż-
bieta i Zdzisław Korowaj, Katarzyna i Da-
niel Maliccy, Marek Wasilewski, Monika 
i Marek Popis, Natalia i Otton Wielen-
gowscy, Krystyna i Leonard Ploteczki, Ali-
cja i Kazimierz Socha, Gertruda i Zygfryd 
Chrzon, Ewa i Bogdan Zadroga, Ewa i Je-
rzy Lobert, Krzysztof Kierski, Anna i Wal-
demar Certa, Teresa i Ryszard Wagner, Ur-
szula i Mirosław Wilkowscy, Mariola i Jó-
zef Gawryś, Elżbieta i Jan Piaseccy, Justy-
na i Janusz Komuda, Elżbieta i Leon Bor-
czak, Krystyna i Henryk Krasuccy, Graży-
na i Andrzej Werescy, Jadwiga i Jan Par-
fi nowicz, Anna i Grzegorz Maliszewscy, 
Wioleta i Józef Łuksza, Grażyna i Anto-
ni Nikiel, Ewa i Jan Dziadkiewicz, Stefan 
Kaszubski, Ewa i Wojciech Tomaszewscy, 
Adriaan Peter Wisie, Małgorzata i Paweł 
Policht, Elwira i Włodzimierz Pontus, Bo-
gusława i Janusz Rojek, Czesława i Bog-
dan Sender.
Urszula Pasławska, Podsekretarz Stanu 
w Ministerstwie Skarbu Państwa, także 
wyróżniła najlepszych rolników z powiatu 
odznaką „Zasłużony dla rolnictwa”.

Najładniejszy wieniec z Tuławek
Na najbardziej klimatycznych Dożynkach 
nie mogło zabraknąć tradycyjnych wień-
ców, nad którymi mieszkańcy poszczegól-
nych gmin pochylali głowy przez długie 
miesiące. Komisja konkursowa oceniała 
wieńce pod względem ilości i różnorodno-
ści użytych materiałów, ogólnego kształ-
tu i kompozycji, walorów artystycznych 
oraz pracochłonności. Wieńce były prze-
piękne, w zdecydowanej większości wyko-

Magdalena Bujewicz-Mydlak
ipr@powiat-olsztynski.pl

nane z kłosów zboża, ziół, ziaren, warzyw, owoców, w nie-
których znalazł się nawet słoik miodu i butelka tradycyj-
nego napoju. Wieńce w kształcie korony, ołtarza, korony 
a nawet łodzi… Komisja nie miała łatwego zadania, tym 
bardziej, że wieńce były pełne niespodzianek, nie zawsze 
korzystnych w efekcie dla twórców. Nawet najpiękniejszy 
wieniec mógł stracić na punktacji z powodu użycia plasti-
kowej siatki, styropianu, czy plastikowej podstawy. Osta-
tecznie największą ilość punktów zdobył wieniec pocho-
dzący z Tuławek w gminie Dywity. 

Smakowity kuch warmiński
Dużym zainteresowaniem cieszył się konkurs na kuch, czy-
li warmińską drożdżówkę. Komisja oceniając wypieki bra-
ła pod uwagę pulchność i wyrośnięcie ciasta, dekorację, za-
pach i smak, a także to, czy do wypieku dodano chemicz-
ne składniki, czy tylko tradycyjne, jak dawnej na Warmii. 
– Mam wciąż na końcu języka smak kucha, którego ro-
biła moja ciocia. Warmińska drożdżówka nie mogła być 
zbyt słodka, bo słodyczy miała dostarczać kruszonka. 
No i ciasto nie mogło być sypkie, tylko o ładnej, zwar-
tej konsystencji – mówił Edward Cyfus, członek komisji. 
– Problem z konsystencją wynika z zastosowania niezła mści-
wej mąki – tłumaczył  Tomasz Derdoń, właściciel kawiarni 
„Moja”. – Współczesne gospodynie często sięgają po mąkę 
tortową, gdy tymczasem jest ona zarezerwowana do wypie-
ków wykwintnych. Prawdziwa drożdżówka powinna być 
pieczona z mąki o niskim przemiale, najlepszy jest typ 650. 
Wśród osiemnastu zgłoszonych do konkursu drożdżówek 
były typowe „keksówki”, warkocze, z nadzieniem jagodo-
wym, malinowym, rodzynkami a nawet z kandyzowaną 
żurawiną. Przy niektórych wypiekach stały, jako dodatki 
smakowe, słoiczki z kremową śmietaną i konfi turą. Naj-
wyżej oceniony został kuch Dobrosławy Sztajnborn (Kali-
sty), na II miejscu znalazła się drożdżówka Iwony Stankie-

Duże zainteresowanie wzbudził konkurs na 
kuch warmiński, do którego przystąpiło ze swo-
imi wypiekami aż 18 osób

wicz (Brzydowo), a na III – Haliny Dudały (Włodowo). 
Wyróżnienie trafi ło do Łukasza Grabkowskiego (Gołogó-
ra), Sabiny Zych (Świątki) i Marty Górskiej (Ostróda).

Parada wozów strażackich
Nie lada atrakcją i to nie tylko dla najmłodszych chłop-
ców były wozy strażackie ustawione na niemal całej dłu-
gości parku. Znalazły się wśród nich pochodząca sprzed 
100 lat bryczka, pierwszy polski samochód strażacki Star 
26 oraz bardziej nowoczesne wozy, w tym ciężkie ratow-
niczo-gaśnicze, wodno-pianowe, z podnośnikiem hydrau-
licznym…Uczestnicy Dożynek mogli wziąć udział w wielu 
konkursach, np. na Super Babę i Super Chłopa albo w rzu-
caniu pomidorami do celu, czyli… pana.  Na scenie pre-
zentowały się zespoły folklorystyczne i folkowe. Pojawili się 
też Sarmaci, by przy tekście „Potopu” Henryka Sienkiewi-
cza stoczyć walkę na szable. To oczywiście w ramach Na-
rodowego Czytania Trylogii, akcji pod patronatem Prezy-
denta RP. Impreza zakończyła się późnym wieczorem przy 
dźwiękach muzyki. Organizatorami dożynek byli: Powiat 
Olsztyński, Urząd Gminy i Gminna Biblioteka Publicz-
na w Świątkach.
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Dożynki piwne na olsztyńskim zamku
Sezon piwowarski na Warmii uroczyście otwarty!

Odszpuntowanie beczki 
z młodym piwem, warze-
nie „na żywo” historycznego 
piwa Rosanke, podsumowa-
nie Warmińskiego Festiwalu 
Dziedzictwa Browarniczego 
– to tylko niektóre z elemen-
tów Dożynek Piwnych, które 
Powiat Olsztyński zorganizo-
wał 27 września na olsztyń-
skim zamku wspólnie z Mu-
zeum Warmii i Mazur.

W czasie spotkania na zamku Andrzej Olkowski z zarządu Browaru Kormoran opo-
wiadał, jak olsztyński browar swoją działalnością, a przede wszystkim warzonymi 
piwami, chce pełnić funkcję ambasadora Warmii i Mazur

Termin spotkania, które zintegrowa-
ło około 200 osób środowiska piwowar-
skiego w regionie, nie był przypadkowy. 
Zgodnie bowiem z tradycją, na świętego 
Michała (29 września)  piwowarzy rozpo-
czynają swą pracę. Otwarcie sezonu piwo-
warskiego to kontynuacja działań multi-
dyscyplinarnego projektu - Warmiński Fe-
stiwal Dziedzictwa Browarniczego, orga-
nizowanego przez Powiat Olsztyński. 
– Festiwal stał się elementem, który 
wszystkie inicjatywy browarnicze w regio-
nie pobudził i „pozlepiał” ze sobą – powie-
dział na początku spotkania Paweł Błaże-
wicz, historyk i piwowar z Muzeum War-
mii i Mazur.

Browarnictwo ruszyło
Mirosław Pampuch, starosta olsztyński, 
nie krył satysfakcji z rozwoju festiwalu i 
jego wpływu na zachowanie dziedzictwa 
kulturowego Warmii. 
- Sukces festiwalu wynika z jego wyjątko-
wości, a więc połączenia kultury, dobrej 
zabawy i tradycji – mówił starosta. - Na 
owoce nie trzeba było długo czekać – 

w miastach, w których istniały tradycje 
browarnicze, gdzie były browary – tyle 
że nieczynne – coś się zaczęło zmieniać. 
W Braniewie w październiku rusza pro-
dukcja piwa, a zatrudnienie znalazło tam 
70 osób. To nie wszystko, bo już niedługo 
Biskupiec będzie miastem z czynnym bro-
warem i własnym piwem. Mogę zapew-
nić, że samorząd powiatu na swoim tere-
nie będzie wspierał działania browarnicze.
Starosta podziękował Jackowi Niedzwiec-
kiemu, kierownikowi biura koordynacji 
promocji w Starostwie Powiatowym w 
Olsztynie, za pomysł stworzenia Warmiń-
skiego Festiwalu Dziedzictwa Browarni-
czego. Wręczył też podziękowania part-
nerom i sponsorom festiwalu za pomoc 
w organizacji WFDB.

Fafernuchy i nowolatka
W Dożynkach Piwnych wzięli udział mię-
dzy innymi Marek Jakubiak, prezes grupy 
Browary Regionalne Jakubiak, a od nie-
dawna właściciel browaru w Biskupcu, 
Andrzej Olkowski, z zarządu Browaru 
Kormoran, Andrzej Piątkowski, właściciel 

pierwszego w regionie browaru restaura-
cyjnego „Zamkowy Młyn” w Olsztynie, 
Kamil Kozłowski, wiceburmistrz Biskup-
ca, Anna Zienkiewicz, dyrektor Braniew-
skiego Centrum Kultury, piwowarzy 
domowi, znawcy tematyki piwowarskiej 
oraz smakosze bursztynowego napoju. 
Marek Jakubiak przybliżył plany związa-
ne z ponownym uruchomieniem zakładu 
w Biskupcu, gdzie będzie browar oraz 
muzeum interaktywne. Z kolei Andrzej 
Olkowski opowiedział, jak olsztyń-
ski browar swoją działalnością, a przede 
wszystkim warzonymi piwami, chce peł-
nić funkcję ambasadora Warmii i Mazur. 
Podczas Dożynek Piwnych nie mogło za-
braknąć degustacji młodego piwa Marco-
wego. Były też warmińskie przekąski piw-
ne – fafernuchy i nowolatki przygotowane 
przez Annę Fetlińską, zwyciężczynię tego-
rocznego konkursu na te tradycyjne przy-
smaki (organizowany podczas WFDB 
w Olsztynie).
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Nic w tym dziwnego, bo właśnie ci mło-
dzi ludzie udali się z wizytą do Laborato-
rium  Dydaktyczno-Badawczego Katedry 
Hodowli Owiec i Kóz  Wydziału Bioinży-
nierii Zwierząt Uniwersytetu Warmińsko-
Mazurskiego w Olsztynie. Grupę mło-
dzieży pod opieką nauczycielek - Hanny 
Zygmuntowicz i Anny Bontal oraz dy-
rektor szkoły Joanny Maziuk, powitali: 
Dziekan Wydziału prof. dr hab. Wiesław 
Sobotka, Prodziekan ds. studenckich dr 
hab. Wojciech Kozera  oraz Andrzej Mil-

kiewicz – dyrektor Oddziału Terenowe-
go  Agencji Rynku Rolnego w Olsztynie. 
Uczniowie ze Smolajn wysłuchali wykła-
du prof. dr hab. Stanisława Milewskiego 
„Pozyskiwanie wysokiej jakości produk-
tów owczych i kozich”. Zapoznali się 
z rasami mlecznymi kóz i owiec, ich wy-
dajnością mleczną i właściwościami mleka, 
przetwórstwem mleka owczego i koziego, 
a także z wartością rzeźną i parametrami 
jakościowymi mięsa pozyskiwanego z ras 

mięsnych owiec i kóz. Zwiedzili też labo-
ratorium badawcze oraz jego  wyposaże-
nie, a także bazę doświadczalną i zwierzęta 
służące dydaktyce i badaniom Katedry 
Hodowli Owiec i Kóz. Gospodarzami 
laboratorium byli dr hab. Zenon Tański 
i mgr inż. Jerzy Dzida. Wizytę  zakoń-
czyła degustacja wyrobów mleczarskich 
i serowarskich z mleka koziego. Według 
relacji uczestników, wszystko smakowało 
wyśmienicie…   Red.

Uczyli się o owcach i kozach
Uczniowie ze Smolajn z wizytą na olsztyńskiej uczelni

Pozyskiwanie i przetwór-
stwo mleka owczego i kozie-
go, pozyskiwanie jagnięciny 
i koźlęciny oraz walory proz-
drowotne produktów kozich 
i owczych - taką problema-
tyką zajmowali się ostatnio 
uczniowie Technikum Rolni-
czego z Zespołu Szkół Rolni-
czych w Smolajnach. W czasie wizyty na UWM w Olsztynie uczniowie zapoznali się m.in. z rasami 

mlecznymi kóz i owiec, ich wydajnością mleczną i właściwościami mleka

Magdalena Bujewicz-Mydlak
ipr@powiat-olsztynski.pl

Stowarzyszenie „Nasze Gady” zostało wyróżnione Odznaką 
Ministra Sportu i Turystyki „Za Zasługi dla Turystyki”. Od-
znaka jest szczególnym, honorowym wyróżnieniem nadawa-
nym w uznaniu zasług dla rozwoju polskiej turystyki i umac-
nianiu współpracy międzynarodowej. 
Uroczystość odznaczenia obyła się 19 września w Giżycku-
Wilkasach podczas konferencji „Turystyka i rozwój społecz-
ności”, zorganizowanej w ramach Wojewódzkich Obchodów 
Światowego Dnia Turystyki. „Nasze Gady” zostały rekomen-
dowane do nagrody przez starostę olsztyńskiego, Mirosława 
Pampucha. Stowarzyszenie „Nasze Gady” istnieje od 2005 
roku. Od 2007 roku prowadzi działania na rzecz turystyki i 
dziedzictwa kulturowego, organizując co roku imprezę edu-
kacyjną p.n. Festyn Archeologiczny w Gadach, który ściąga 
do tej małej miejscowości gromady turystów. Podczas Festy-
nu prezentowane są wydobyte z niepamięci skarby dziedzic-
twa kulturowego wczesnego średniowiecza i dawnej Warmii.
Od 2009 r. Stowarzyszenie jest Sekretariatem Grupy Partner-
skiej Gniazdo Warmińskie, należącej do  Krajowej Sieci Grup 
Partnerskich. Jako taki realizuje przyjęte przez Partnerstwo 
dwa ogólnopolskie programy: Szlak Turystyki Dziedzictwa 
Kulturowego i Przyrodniczego GREENWAY oraz towarzyszą-
cy mu program Produkt Lokalny-Marka Lokalna.
Zielony szlak GREENWAY  przemierzany jest pieszo, rowe-
rem, kajakiem, konno i biegiem wzdłuż naturalnych kory-
tarzy, historycznych tras handlowych, rzek, kolei. Zarządza-
ny przez miejscowe społeczności pobudza zrównoważony roz-
woju regionu i podnosi jakość życia mieszkańców. Tworzy 
ramy dla realizacji  projektów związanych z ochroną przyrody 
i krajobrazu, zachowaniem dziedzictwa kulturowego, ochro-
ną tradycyjnych zawodów, turystyką przyjazną dla środowi-
ska i zrównoważonym małym biznesem, związanym głównie 
z obsługą ruchu turystycznego. Budowany od 2009 roku szlak 
o nazwie „Warmia znana i nieznana”  prowadzi od lasu Miej-
skiego w Olsztynie przez leżące w 5 gminach przepiękne war-
mińskie wsie na północ od Olsztyna i w części zinwentaryzo-
wanej dochodzi do Barczewa. Stamtąd pobiegnie dalej, albo-
wiem przygoda z dziedzictwem kulturowym Warmii zachęca 
coraz więcej osób do jego poznawania. Przy szlaku zobaczyć 
można  wczesnośredniowieczne obiekty archeologiczne- gro-
dziska,  gródki strażnicze, wały podłużne, pozostawione przez 
mieszkające tu plemiona pruskie, zabytki z późniejszych epok 
historycznych, pomniki przyrody, rezerwaty oraz miejsca przy-
jazne turystom jak np. pracownie i  galerie artystyczne.
W trakcie powstawania szlaku turystycznego jego poszczegól-
ne odcinki zostały opisane w wydanych przez Stowarzysze-
nie „Nasze Gady” przewodnikach: 1. turystyki archeologicz-
nej: „Terra Gunelauke” (2008 r), „Na kresach Galindii”(2009 
r.) i „Mała Barcja”(2010 r.) oraz w e-booku „Początki Olszty-
na” (2013 r.). Wszystkie te wydawnictwa są bezpłatne i bez-
płatnie do pobrania ze stron internetowych: naszegady.pl, gro-
dziska.eu oraz z wielu innych stron organizacji zajmujących 
się turystyką; 
2. w dwuczęściowym przewodniku turystyki dziedzictwa 
„Warmia znana i nieznana” (2011 r. i 2012 r.) opisującym tra-
sę biegnącą przez najpiękniej położonych 18 wsi warmińskich. 
Przewodnik ma swoją stronę internetową o tytule warmiazna-
nainieznana.pl, z której można go bezpłatnie pobrać. Strona ta 
jest stale wzbogacana poprzez umieszczanie na niej galerii zdjęć 
nadsyłanych przez mieszkańców  i coraz to nowych informacji 
o historii poszczególnych miejscowości. Dzięki takiej formie 
publikacji można ona mieć nieskończoną objętość i zawrzeć 
wszystkie wypowiedzi – zarówno osób mieszkających obecnie, 
jak i tych, którzy stad wyjechali.   MBM

Nasze Gady na medal!

Fo
t:

 A
rc

hi
w

um
 r

ed
ak

cj
i

Szefową nagrodzonego stowarzyszenia „Nasze 
Gady” jest Teresa Kosińska 


