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BUDŻET POWIATU NA 2018 UCHWALONY
BEZPIECZNIEJ
PRZEZ PIOTRASZEWO

POWIAT ZWIĘKSZA
DOSTEPNOŚĆ GEO-USŁUG

Dobiegła końca przebudowa drogi
powiatowej w Piotraszewie w gminie
Dobre Miasto. To drugi etap inwestycji realizowanej tu przez Powiat Olsztyński i Gminę Dobre Miasto, przy
wykorzystaniu dotacji z budżetu państwa.

Oszczędność czasu i pieniędzy
zakłada kolejny projekt geodezyjno-kartograficzny „e-mapa 2”, który
Powiat zrealizuje za środki unijne.

SZYBCIEJ

DO OBWODNICY

Powiat Olsztyński i gmina Purda szykują się do rozpoczęcia dużej inwestycji drogowej na trasie od Klebarka
Wielkiego przez Klebark Mały do krajowej „16″. Wartość projektu została
oszacowana na ponad 6 mln zł.

TO BYŁ
DOBRY ROK
Grudzień to czas podsumowań mijającego roku. Jak go
wykorzystali samorządowcy i co się zmieniło w powiecie, rozmawiamy ze starostą olsztyńskim Małgorzatą
Chyziak.
Redakcja: Mija kolejny rok kadencji samorządowej. Jaki był o czas
dla powiatu?
Starosta olsztyński Małgorzata Chyziak: Uważam, że dobry. Udało nam się zrealizować bądź rozpocząć wiele ważnych inwestycji,
które zostały zaplanowane pod koniec ubiegłego roku. Po raz kolejny
okazało się też, że droga obrana na początku kadencji, czyli nacisk na
współpracę ze wszystkimi samorządami gmin, odnosi skutek. Efektem jest choćby rozpęd w inwestycjach powiatowo-gminnych, a także
wysokość dotacji zewnętrznych na ich realizację. Na zadania realizowane od 2015 r. do 2019 r. powiat Olsztyński przeznaczył blisko
150 mln zł.
Red.: Jakie inwestycje pochłaniają najwięcej środków?
M.Ch.: Drogowe. To największa bolączka każdego samorządu.
Przy około 850 km dróg powiatowych, którymi zarządzamy, środki
we własnym budżecie pozwalają na remont niewielkiej ich części.
W bieżącym roku z 35 mln zł na inwestycje aż 27 mln zł przeznaczyliśmy na drogi, do tej pory udało nam się zmodernizować 20 km
dróg. Składając wnioski o dofinansowanie inwestycji, porozumienie
z gminami o partycypowaniu finansowym w formule 50/50 zapewnia
nam większy wkład własny, a przez to podnosi wartość projektów.
Wystandaryzowana szerokość dróg, chodników, nowoczesne oświetlenie, sztuczne wyspy spowalniające prędkość pojazdów przy wjazdach do wsi… To wszystko wpływa na komfort kierowców, ale też
bezpieczeństwo zarówno podróżujących, jak i mieszkańców.
Red.: Bezpieczeństwo to nie tylko drogi…
M.Ch.: Owszem, dlatego inwestujemy też w służby mundurowe. W roku bieżącym przeznaczyliśmy na ten cel 214 tys. zł. Dotacja Powiatu pozwoliła m.in. na zakup smartfonów i komputerów
dla dzielnicowych, co nie tylko ułatwi mieszkańcom kontakt z danym
funkcjonariuszem, ale też podniesie mobilność samych służb. Radni
podjęli również decyzję o przekazaniu środków na zakup dla policji
dwóch psów tropiących. Pieniądze trafiły także do straży pożarnej,
w ramach zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej. Strażacy kupują za to zestawy ratownictwa technicznego, pompy
do usuwania wody z zalanych pomieszczeń, skokochrony, wentylator
oddymiający. Dofinansowaliśmy też m.in. remont i zakup samochodów ratowniczo-gaśniczych dla Ochotniczych Straży Pożarnych.
Przekazaliśmy również Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie 60 tys. zł na modernizację systemu łączności w powiecie.
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Red.: Rok 2017 przyniósł sporo zmian narzuconych przez rząd.
Jak reforma systemu opieki zdrowotnej wygląda w powiecie olsztyńskim?
M.Ch.: Powiat jest organem prowadzącym dla Szpitala Powiatowego im. Mikulicza w Biskupcu i Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej
w Dobrym Mieście. Obie jednostki znalazły się w sieci szpitali. Reforma wymusza jednak podniesienie standardu wielu placówek w kraju,
tymczasem finansowanie NFZ-u nie jest wystarczające w stosunku
do potrzeb. W przypadku szpitala w Biskupcu chodzi o dużą inwestycję, która obejmie modernizację i rozbudowę bloku operacyjnego,
centralnej sterylizatorni oraz Oddziału Anestezjologii i Intensywnej
Terapii. Nasz wniosek o dofinansowanie inwestycji ze środków unijnych został oceniony pozytywnie, jednak znalazł się pod tzw. kreską.
To oznacza, że konieczne jest większe niż początkowo planowano
zaangażowanie finansowe samorządu. Szacujemy, że potrzeba nam
blisko 17 mln zł, przy czym w 2018 roku byłoby do zainwestowania
10 mln zł, pozostała kwota w roku kolejnym. Taką propozycję przedstawiłam radnym, budżet na 2018 rok będzie uchwalany w połowie
grudnia. Moim zdaniem to bardzo ważna inwestycja, która będzie
służyć pacjentom przez kolejnych 20 lat. Warto przy tym zauważyć,
że szpital w Biskupcu ma znaczenie ponadlokalne. Z jego usług korzystają pacjenci z całego województwa, w tym z Olsztyna, w którym
funkcjonuje przecież kilka szpitali.
Staramy się wspierać nasze placówki także doraźnie, choćby pozyskując dotację wojewody na 464 tys. zł. Środki umożliwiły
zakup karetki i specjalistycznego sprzętu dla zespołów ratownictwa
medycznego. Podpisaliśmy także porozumienie w zakresie pozyskiwania kadr lekarskich z Ukrainy do szpitali powiatowych, co powinno pomóc w dostępie do lekarzy specjalistów w powiecie.
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W POWIECIE

POWIAT ZWIĘKSZA
DOSTĘPNOŚĆ GEO-USŁUG
Oszczędność czasu, wysiłku i pieniędzy. To główne założenia projektu „e-mapa 2”, którego
realizację rozpoczyna Powiat Olsztyński.
Wartość inwestycji to ponad 8,2 mln zł. Aż 85 %
tej kwoty samorząd pozyskał ze środków unijnych, zajmując w konkursie RPO 8. miejsce wśród 43 podmiotów zakwalifikowanych do dofinansowania. 30 listopada starosta
olsztyński podpisała umowę z marszałkiem województwa
warmińsko-mazurskiego. Beneficjentami programu zostały też m.in. gminy z naszego powiatu: Dywity, Biskupiec,
Purda, Dobre Miasto, Stawiguda, Świątki i Olsztynek.
Powiat Olsztyński zrealizował w 2014 roku projekt „e-mapa” owocujący m.in. utworzeniem geoportalu geodezyjnego, przetworzeniem danych analogowych
do postaci numerycznej oraz założeniem ewidencji budynków i lokali. Funkcjonalność bazy danych okazała się
jednak ograniczona, szczególnie w zakresie udostępniania,
aktualizowania i wymiany danych. Inwestycja sprzed 3 lat
była pierwszym krokiem, za którym idzie kolejny, niosący
ulepszenie i rozszerzenie dostępu do usług publicznych.
Temu ma służyć nowy projekt geodezyjno-kartograficzny „e-mapa 2 – rozwój e-usług powiatu olsztyńskiego”, realizowany w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego na lata 2014-2020 w zakresie zintegrowanej
informacji geodezyjnej i kartograficznej Warmii i Mazur.
- Obowiązkiem samorządu i urzędu jest unowocześnianie
usług, dlatego dążymy do utworzenia baz danych przestrzennych w sposób ujednolicony z innymi rejestrami
danych. Celem jest też stworzenie możliwości szybkiego
i sprawnego dostępu do nich przez 24 godziny na dobę,
7 dni w tygodniu - wyjaśnia starosta olsztyński Małgorzata
Chyziak.
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Ideą projektu jest poszerzenie grupy odbiorcy docelowego. Beneficjentami będą bowiem zarówno osoby fizyczne, projektanci, rzeczoznawcy majątkowi, notariusze,
komornicy, potencjalni inwestorzy, jak też administracja
rządowa, samorządowa i skarbowa. Zakłada się też nowoczesne podejście do udostępniania danych. – Chodzi
o dostęp do e-usług niezależnie od wykorzystywanego
przez klienta systemu operacyjnego (technologii), a także
urządzenia (komputer PC, laptop, tablet, smartfon) oraz
miejsca (warunkiem jest dostęp do sieci Internet). Po wdrożeniu projektu klient nie tylko będzie mógł uzyskać dane
z bazy, ale także wypełnić elektronicznie wniosek, przesłać
go do urzędu, a nawet uiścić opłatę, bez konieczności wychodzenia z domu – tłumaczy Anna Kowalewska, geodeta
powiatowy.
Zdaniem starosty korzyści z realizacji „e-mapy
2” szybko zauważą zarówno przedsiębiorcy, jak i zwykli
mieszkańcy. – Żyjemy w czasach cyfryzacji i informatyzacji, które ułatwiają rozwój w niemal każdym sektorze.
Nasz projekt będzie więc pomostem pomiędzy administracją a obywatelem. Plusy będą widoczne w postaci zaoszczędzonego czasu i wysiłku, mniejszej ilości dokumentów,
krótszego czasu obsługi. To wszystko przełoży się też
na niższe koszty funkcjonowania administracji, a zaoszczędzone środki będzie można przeznaczyć na kolejne inwestycje – przekonuje Małgorzata Chyziak.
Rozpoczęcie projektu zaplanowane zostało na marzec 2018 r., zaś zakończenie na koniec maja 2019 r. Koszt
całkowity wyniesie ponad 8,2 zł, z czego dofinansowanie
to około 6,9 mln zł, a wkład własny Powiatu – 1,2 mln zł.
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BARCZEWO

wręczył obraz Józefa Piłsudskiego. W uroczystości wystąpili: dr
Ilona Dulisz, Ewa Alchimowicz-Wójcik z towarzyszeniem Lucyny Żołnierek-Frenszkowskiej i Jacek Wójcik.

ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI
11 listopada odbyła się uroczystość z okazji 99 rocznicy
Odzyskania przez Polskę Niepodległości.
Oficjalne obchody rozpoczęły się w Kościele Św. Anny
i Św. Szczepana w Barczewie. W uroczystości z pocztem sztandarowym udział wzięła Służba Więzienna, Straż Miejska, Ochotnicza Straż Pożarna, Zespół Szkół oraz Szkoła Podstawowa nr 1.
Nie zabrakło także harcerzy oraz strażaków z jednostek OSP Barczewo, OSP Bartołty Wielkie, OSP Barczewko i OSP Ramsowo.
Po wstąpieniu pocztu sztandarowego rozpoczęto mszę za ojczyznę. Druga część uroczystości odbyła się w Skarbcu Kultury Europejskiej. Po przemówieniu burmistrza Lecha Jana Niktowskiego, dyrektor Zakładu Karnego w Barczewie ppłk Marek Kulwicki

KONCERT
VANESY HARBEK
16 listopada 2017 roku w Skarbcu Kultury Europejskiej w Barczewie, odbył się koncert Vanesy Harbek,
która zagrała w towarzystwie Krzysztofa Pumy Piaseckiego, Łukasza Gorczyca oraz Tomka Dominika.

GALA BSB
BARCZEWO BIEGA
1 grudnia br. w Skarbcu Kultury Europejskiej w
Barczewie odbyła się Pierwsza Gala BSB Barczewo Biega, podczas którego odbyło się podsumowanie działalności
stowarzyszenia.

BISKUPIEC

SZKOŁA
IM. FLAGI POLSKI
Szkoła Podstawowa w Kobułtach zyskała imię i sztandar. 24 listopada br. odbyły się uroczystości związane
z nadaniem placówce imienia.
Na wniosek Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców
i Samorządu Uczniowskiego Rada Miejska w Biskupcu podjęła 12 września 2017 r. uchwałę w sprawie nadania imienia
Flagi Polski Szkole Podstawowej w Kobułtach. Uchwała weszła
w życie z dniem jej podjęcia, ale uroczystości nadania imienia
i przekazania sztandaru odbyły się 24 listopada.
Wybór imienia poprzedziło głosowanie, w które zaangażowana była cała szkolna społeczność. Oprócz
Flagi Polski patronami szkoły mogli zostać: Jan Paweł II,
Adam Mickiewicz i Mikołaj Kopernik.
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Dyrektor szkoły Urszula Dziąba wraz z zastępcą burmistrza Biskupca Katarzyną Nowakowską odsłoniły tablicę z nazwą szkoły. Podstawówka w Kobułtach otrzymała także tego dnia
sztandar.
– Nadanie imienia szkole to moment szczególny. Podsumowuje
pewien etap rozwoju placówki i pokazuje, jakie wartości są ważne dla szkolnej społeczności – napisał w liście adresowanym do
dyrektor szkoły burmistrz Biskupca Kamil Kozłowski. Urszula
Dziąba mówiła natomiast, że to zaszczyt prowadzić placówkę
pod takim godłem. Wszyscy zabierający głos w czasie uroczystości podkreślali, że miano Flagi Polski jest uniwersalne i jednoczące, pod którym bezdyskusyjnie może podpisać się każdy Polak.
Uroczystości nadania imienia szkole zwieńczyły występy artystyczne jej uczniów.
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DOBRE MIASTO

ŻURAW POWRÓCIŁ
DO DOBREGO MIASTA
Rok 2017 ożywił gminę Dobre Miasto nowymi
inwestycjami.
Inwestycje te, uwzględniają potrzeby mieszkańców od
malucha do seniora, m.in. poprzez budowę nowego Przedszkola Publicznego, remont budynku przy ul. Olsztyńskiej 3, w którym obecnie znajduje przychodnia lekarska, remont Miejskiego
Ośrodka Pomocy Społecznej oraz remont budynków przy ul. Górnej 9a i Górnej 24 - zostaną przeznaczone na integrację społeczną.
W gminie poprawi się również sfera bezpieczeństwa
poprzez rozbudowę budynku Ochotniczej Straży Pożarnej a także zakup specjalistycznego samochodu ratowniczo – gaśniczego
wraz z wyposażeniem na potrzeby OSP Dobre Miasto. Centrum
miasta nabierze nowego wyglądu poprzez budowę traktów spacerowych, a kąpielisko miejskie nad jeziorem Limajno stanie się

nowoczesnym kompleksem turystycznym.
Ponadto jeszcze w tym roku na terenie gminy zakończone zostaną inwestycje: budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Praslity, rozbudowa budynku szkoły w Głotowie, przebudowa
drogi gminnej na odcinku Barcikowo – Knopin, budowa ulicy
Krasickiego oraz przebudowa ulic Armii Krajowej i Artylerzystów w Dobrym Mieście, a także przebudowa drogi wewnętrznej
w miejscowości Stary Dwór i Cerkiewnik.
Większość tych inwestycji realizowanych jest w ramach
pozyskanych środków z Unii Europejskiej.

DYWITY

CYFROWY URZĄD

Gmina Dywity pozyskała 2 miliony złotych dofinansowania unijnego na projekt: „Cyfrowe usługi w zakresie
udostępniania informacji publicznej Gminy Dywity”.
Jego wartość wyniesie prawie 2,5 mln zł, z czego 400
tys. zł to wkład własny gminy. Projekt zakłada budowę
szerokich rozwiązań e-administracji w gminie Dywity
dla mieszkańców i przedsiębiorców.
Wdrożony zostanie Cyfrowy Urząd (CU) wraz z portalem płatności, komunikacji społecznej, e-Radą oraz e-Sołtysem,
a także Elektroniczny Obieg Dokumentów (EOD) i Zintegrowany
System Informatyczny (ZSI). Wdrożenie EOD umożliwi przyjmowanie dokumentów elektronicznych od interesantów oraz przetworzenie ich przez pracowników. Platforma CU, przyczyni się do
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wdrożenia usług elektronicznych, m.in. wypełnienie formularzy,
podpisanie ich profilem zaufanym, wysłanie do urzędu, a także
otrzymanie informacji zwrotnej o przebiegu załatwienia sprawy.
Wdrożenie ZSI zautomatyzuje procesy finansowo-księgowe.
Usługi dostępne będą dla wszystkich zainteresowanych obywateli i przedsiębiorców. Wnioskodawca udostępni za pomocą API
informacje sektora publicznego obejmujące: dane transportowe,
środowiskowe, wskaźniki demograficzne.
– Ten projekt to będzie cyfrowa rewolucja w naszym urzędzie,
która ułatwi życie i załatwianie spraw naszym mieszkańcom
i przedsiębiorcom – mówi Daniel Zadworny, sekretarz gminy Dywity.
Pieniądze unijne z RPO Warmia i Mazury na cyfryzację i e-usługi otrzymały 43 samorządy z regionu. Wniosek gminy
Dywity został oceniony bardzo wysoko, zajął trzecie miejsce po
ocenie merytorycznej.
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GIETRZWAŁD

NOWE POJAZDY
DLA OSP
– Takiej chwili długo drugi raz w tej gminie nie będzie
– zgodnie powtarzali zebrani pod gietrzwałdzkim Sanktuarium na uroczystości poświęcenia i przekazania
nowych samochodów ratowniczo-gaśniczych dla OSP
w Gietrzwałdzie i OSP w Sząbruku. To była chłodna
i wietrzna niedziela 19 listopada, ale radość i duma rozgrzewała od środka.
Uroczystość rozpoczęła się zbiórką pocztów sztandarowych przed Bazyliką Sanktuarium Matki Bożej Gietrzwałdzkiej
i uroczystą Mszą Świętą. Po mszy nastąpił przemarsz na plac
przed Domem Pielgrzyma, gdzie odbyła się ceremonia przekazania i poświęcenia nowych aut.
– Dzień 19 listopada 2017 r. zapisze się w strażackich
annałach jako dzień szczególny – mówił speaker uroczystości Tomasz Czerwiński, Prezes OSP w Gietrzwałdzie – Dwie jednostki

z naszej gminy otrzymują w użytkowanie fabrycznie nowe samochody ratowniczo-gaśnicze. Obydwa na podwoziu Scania, obydwa z silnikiem 360 KM o napędzie uterenowionym. Pojazdy
wyposażone są w wyciągarki, działka wodno-pianowe oraz sprzęt
łączności i oświetleniowy.
Głównym źródłem finansowania obu pojazdów był Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, który finansuje Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020. Samorząd województwa jest dysponentem
tych środków i odpowiada za realizację regionalnego programu.
Otrzymanie tych dwóch dotacji jest dużym sukcesem, ponieważ środków programu starczyło tylko na 11 takich samochodów
w województwie. Z tego dwie trafiły do gminy Gietrzwałd
i aż w sumie 5 do gmin powiatu olsztyńskiego. Na uroczystości
obecny był Andrzej Abako, wicestarosta olsztyński. Powiat dofinansował zakup samochodu dla OSP w Sząbruku kwotą piętnastu
tysięcy złotych.

JEZIORANY

XVII
DZIEŃ PAPIESKI
Dzień Papieski w kościele rzymskokatolickim w Polsce
obchodzony jest od 2001 roku i uznawany, jako dzień
wdzięczności oraz łączności duchowej z Ojcem Świętym
Janem Pawłem II. Co roku przypada w każdą niedzielę
przed 16 października – rocznicę wyboru kardynała Karola
Wojtyły na następcę Świętego Piotra.
W niedzielę 15 października Miejski Ośrodek Kultury
w Jezioranach po wieczornej mszy św. w kościele p.w. św. Bartłomieja zorganizował koncert ewangelizacyjny w wykonaniu członków Stowarzyszenia „…by świat usłyszał”.
– Celem inicjatywy była ewangelizacja wszystkich,

6

którzy przyszli na koncert. Ewangelizacja, która nie opiera się na
„prawieniu kazań”, lecz na dawaniu świadectwa własną postawą
i życiem. Poruszamy zagadnienia wiary, otwarcie i odważnie
przyznając się do niej – mówił jeden z przedstawicieli Stowarzyszenia.
Poprzez organizację koncertów, członkowie „…by świat
usłyszał” pragną także zapoczątkować stworzenie oferty kulturalnej dla młodych ludzi, która byłaby oparta na wartościach nam
bliskim i takich, które stanowią dobry fundament dla budowania
dorosłego życia. Zgromadzeni uczestnicy wydarzenia z pewnością zrozumieli przesłanie zespołu, po czym z aplauzem wspólnie
odśpiewali ulubioną pieśń Jana Pawła II, jaką była „Barka”, a następnie zakończono tegoroczny XVII Dzień Papieski.
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JONKOWO

WICEMISTRZOSTWO
EUROPY DLA JONKOWA
W dniach 25-26 listopada 2017 r. zawodnicy z Akademii
Sztuk Walki Jonkowo Patrycja Block i Filip Zakrzewski
reprezentowali Polskę i nasz region na XVI Mistrzostwach Europy Open w Karate Kyokushin, które odbyły
się w Bukareszcie w Rumunii.
W zawodach startowało ponad 600 zawodników
z całej Europy. Podopieczni sensei Marka Bębenka po raz
pierwszy wzięli udział w tak prestiżowej imprezie.
Pierwszy na macie do walki stanął Filip. Jego przeciwnikiem był Węgier - Milan Zaborszky. Pojedynek był
bardzo zacięty a reprezentant Polski pokazał w niej wielkiego ducha walki ostatecznie wygrywając decyzją sędziów
stosunkiem głosów 3-1. W kolejnym pojedynku rywalem
zawodnika z ASW Jonkowo był Rumun - Kano Ionut Paraschiv. Stawką był awans do półfinału i walka o medale. Tym
razem po bardzo wyrównanej walce, Polak musiał uznać
wyższość zawodnika z Rumunii. Ostatecznie Rumun zajął
w tej kategorii wiekowej trzecie miejsce.
Patrycja na swój pierwszy pojedynek na mistrzo-

stwach Europy musiała czekać kilka godzin. Cierpliwość
jednak się opłaciła. W pierwszej walce spotkała się z zawodniczką z Iranu. Od samego początku prowadziła walkę
pod swoje dyktando realizując wcześniej założoną taktykę.
W finale zmierzyła się z reprezentantką Węgier - Jazmin
Halasz. Pomimo bardzo dobrej postawy Patrycji rywalka
okazała się lepsza i sędziowie jednogłośnie orzekli zwycięstwo Węgierki. Reprezentantka Polski i Jonkowa zdobyła
w swojej konkurencji srebrny medal.
Zawodnicy z Akademii Sztuk Walki Jonkowo pokazali wielkiego ducha walki godnie reprezentując barwy
Polski.
Zawody odbywały się według światowych przepisów Międzynarodowej Organizacji Karate Kyokushin
z zastosowaniem obowiązkowych ochraniaczy na tułów,
głowę, golenie i ręce. Są one w pełni bezpieczne dla startujących w nich dzieci i młodzieży.

KOLNO

AKTYWNI
SENIORZY

SZKÓŁKA KOLARSKA

Przy Centrum Kultury w Bęsi zawiązała się grupa Aktywni Seniorzy. W zebraniu organizacyjnym uczestniczyło
9 mieszkanek sołectwa, podczas którego wybrano liderkę – Henrykę Scierzyńską.

W ramach Ludowego Klubu Kolarskiego „Warmia” Biskupiec, w listopadzie br. przy Szkole Podstawowej
w Kolnie powstała szkółka kolarska, prowadzona przez
Elę Bancerz.

Na spotkaniu 7 listopada br. omówiono tematy warsztatów oraz spotkań, którymi grupa jest zainteresowana. Wachlarz
zainteresowań jest dość szeroki. – Pragniemy stworzyć cykliczne
spotkania kulinarne, ale także chcemy podzielić się swoimi umiejętnościami z młodszymi mieszkańcami Bęsi w dziedzinach tj.
śpiew, robótki ręczne, czy prace plastyczne. Spotykać się będziemy raz w tygodniu w czwartki – mówi przewodnicząca grupy,
Henryka Scierzyńska.

– Dziś mam koszulki i kaski, ale w ciągu tygodnia powinny dotrzeć do Was rowery. Życzę wam owocnych treningów
oraz wytrwałości w tym wymagającym ciężkiej pracy sporcie.
Pamiętajcie, że sukces nie przychodzi od razu – mówił do młodych kolarzy Dariusz Jaskulski, prezes biskupieckiego Klubu
„Warmia”.
Wielu sukcesów życzył także wójt Kolna Henryk Duda
wraz z dyrektor szkoły Ewą Dutką.
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OLSZTYNEK

PROSTO Z NASZYCH GMIN

DOFINANSOWANIE
UNIJNE
30 listopada br. w Centrum Wdrażania i Promocji Innowacji
w Olsztynie burmistrz Olsztynka Artur Wrochna wraz
ze skarbnikiem gminy Lucyną Łukaszewicz w obecności
przedstawicieli Urzędu Marszałkowskiego województwa warmińsko-mazurskiego - marszałka Gustawa Marka Brzezina
oraz członka zarządu Mirona Sycza podpisali umowy na dofinansowanie 3 projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko - Mazurskiego
na lata 2014-2020.
Projekty planowane do realizacji w gminie Olsztynek to:
„Rozwój dziedzictwa naturalnego i kulturowego regionu poprzez
remont i modernizację zabytkowej wieży ciśnień”, „Zagospodarowanie plaży miejskiej” oraz „Wdrożenie e-usług w Gminie Olsztynek”. Zostaną one dofinansowane środkami RPO Województwa na
kwotę blisko 7,5 mln złotych. Dwa pierwsze projekty zrealizowane
będą z Ponadlokalnego Programu Rewitalizacji Miast Cittaslow,
natomiast trzeci w ramach osi priorytetowej „Cyfrowy region”.
W ramach programu rozwoju dziedzictwa naturalnego
zaplanowano remont i modernizację zabytkowej wieży ciśnień oraz

stworzenie 19 miejsc parkingowych wraz z miejscem dla osoby
niepełnosprawnej.
Projekt „Zagospodarowanie plaży miejskiej” zakłada
rozbiórkę pozostałego budynku, który niegdyś pełnił funkcję przebieralni oraz rozbiórkę starego, drewnianego pomostu, w miejsce
którego powstać mają dwa nowe pomosty pływające: cumowniczy zakończony punktem widokowym oraz kąpielowy. Na terenie
plaży powstanie magazyn sprzętu pływającego wraz z budynkiem
obsługi plaży.
W ramach trzeciego programu przewidziano stworzenie
portalu miejskiego, dostawę i wdrożenie e-portalu GIS - interaktywnych map dostosowanych treścią do potrzeb użytkowników,
zawierających różne informacje dotyczące działalności gminy.

PURDA

NOWE INWESTYCJE
Wraz z początkiem roku 2018 w gminie Purda rozpoczną
się nowe duże inwestycje.
Na pierwszy plan wysuwa się modernizacja trzech budynków użyteczności publicznej, która jest możliwa dzięki dofinansowaniu projektu pn. „Modernizacja energetyczna budynków
użyteczności publicznej: Butryny 15, Purda 12A, Klebark 11A”.
W ramach prac planowane jest m.in. docieplenie ścian, stropodachów, dachów, wymiana okien i drzwi jak również modernizacja lub wymiana instalacji. Wymienione zostaną źródła ciepła,
nastąpi montaż oświetlenia LED oraz instalacji fotowoltaicznej
w Klebarku Wielkim.
Równie ważnymi inwestycyjnymi dla gminy i jej mieszkańców są e-usługi. Z RPO WiM, działanie 3.1 Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego oraz wysoka jakość e-usług
publicznych, gmina pozyskała fundusze na realizację dwóch dużych projektów o wartości ponad 3,7 mln zł, w ramach których
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przeprowadzona zostanie cyfryzacja administracji poprzez m.in.:
wdrożenie Zintegrowanych Systemów Informatycznych w zakresie przechowywania i przetwarzania danych, wprowadzony zostanie elektroniczny odczyt wodomierzy oraz system zgłaszania awarii, uruchomiona zostanie platforma e-usług mieszkańca na której
dostępnych będzie aż 29 usług świadczonych elektronicznie.
Planów na 2018 rok wójt gminy Purda Piotr Płoski ma
dużo.
– Mamy dużo planów na 2018 rok. Za nami spotkania
konsultacyjne w sprawie przeznaczenia terenów w miejscowym
planie zagospodarowania przestrzennego. Dzięki zaangażowaniu
mieszkańców, możemy razem zdecydować co powstanie w naszej
gminie. Padły różne propozycje. Uczestnicy konsultacji zaproponowali m.in. tereny rekreacyjne nad jeziorem Linowskim, tereny usługowe oraz sklepy wielkopowierzchniowe, a także funkcję mieszkaniową jednorodzinną. Obszar obejmuje około 180 ha
i znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie budowanej obwodnicy
Olsztyna – mówił wójt gminy – Piotr Płoski.
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STAWIGUDA

GMINA
Z DOFINANSOWANIEM RPO
30 listopada br. w Olsztynie przedstawiciele lokalnych samorządów podpisywali umowy z marszałkiem województwa warmińsko-mazurskiego, Gustawem Markiem Brzezinem. Wśród
beneficjentów znalazła się m.in. gmina Stawiguda.
Dofinansowanych zostanie 49 projektów na łączną kwotę
200 mln zł. Umowy dotyczą działań z zakresów: cyfrowy region,
efektywność energetyczna, infrastruktura transportowa, kultura
i dziedzictwo, rewitalizacja oraz kadry dla gospodarki.
Projekt gminy Stawiguda nosi nazwę „Wdrożenie telemetrii i inteligentnych e-usług dla mieszkańców Gminy Stawiguda”.

ZŁOTE
GODY
W mikołajkowym nastroju odbyła się uroczystość Jubileuszu 50-lecia pożycia małżeńskiego 4 par z terenu gminy
Świątki.
6 grudnia wójt gminy Świątki, Sławomir Kowalczyk
serdecznie pogratulował jubilatom życząc im szczęścia, pociechy
z dzieci i wnuków oraz doczekania w dostatku i zdrowiu Dębowych. W czasie uroczystości jubilaci uroczyście odnowili przyrzeczenie małżeńskie.
Uroczystość uświetnił występ dzieci z Zespołu Szkolno
– Przedszkolnego w Świątkach pod kierunkiem Danuty Wycech.
Młodzi wychowankowie placówki wręczyły także jubilatom zrobione wcześniej własnoręcznie prezenty.
Na wniosek wójta Sławomira Kowalczyka, Prezydent
RP Andrzej Duda odznaczył jubilatów medalem za długoletnie
pożycie małżeńskie. Obchodzącym złote gody wójt wręczył również list gratulacyjny od wojewody warmińsko – mazurskiego
Artura Chojeckiego oraz drobny upominek w postaci koca z mikrofibry z logo gminy Świątki.
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– Tym razem podpisujemy umowę na wdrożenie telemetrii na terenie naszej gminy. Jest to usługa związana głównie
z gospodarką wodno-ściekową, czyli służy do pokazania ile dany
mieszkaniec zużywa wody miesięcznie. Usługa jest związana z wymianą wodomierzy na sieciach wodociągowych, jak również pozwala na odczyt bezpośredni, żeby ułatwić mieszkańcom podawanie informacji do Urzędu Gminy – powiedziała Irena Derdoń, wójt
gminy Stawiguda. – Planujemy tym projektem objąć całą gminę.
Całkowita wartość tego projektu wynosi prawie 3 miliony złotych,
a kwota dofinansowania wyniesie niecałe 2 miliony. Wykonanie
projektu planujemy zrealizować do końca przyszłego roku budżetowego – dodała.

ŚWIĄTKI

BIBLIOTEKA
WYRÓŻNIONA
Gminna Biblioteka Publiczna w Świątkach zajęła III miejsce w kraju oraz zdobyła tytuł „Najlepszej Biblioteki
w województwie warmińsko-mazurskim”.
30 listopada 2017 r. w Pałacu Krasińskich w Warszawie
odbyła się uroczysta gala VII edycji Rankingu Bibliotek. Przedstawiciele samorządów i bibliotek z pierwszej dziesiątki Rankingu oraz liderzy każdego z województw odebrali pamiątkowe
dyplomy z rąk organizatorów – Dariusza Jaworskiego, dyrektora
Instytutu Książki i Marcina Piaseckiego, redaktora zarządzającego „Rzeczpospolitej”.
W gali Rankingu Bibliotek udział wzięli również Wiceminister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Magdalena Gawin
oraz Wiceminister Edukacji Narodowej Maciej Kopeć.
W Rankingu wzięło udział 650 bibliotek z gmin wiejskich, miejsko-wiejskich i gmin miejskich (z wyłączeniem miast
na prawach powiatu).
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W POWIECIE

URZĄD
Z CERTYFIKATEM
Starostwo Powiatowe w Olsztynie ponownie otrzymało
Certyfikat Jakości ISO. Poświadczenie zostało przyznane
na 3 lata, czyli do listopada 2020 r.
W listopadzie urząd został oceniony przez audytorów
z Polskiego Rejestru Statków z Gdańska, który stwierdzili
zgodność stosowanego w starostwie Systemu Zarządzania
Jakością z normami ISO 9001:2015. Certyfikacja obejmuje realizowanie zadań własnych określonych w Ustawie
o samorządzie powiatowym oraz zadań z zakresu administracji rządowej zleconych innymi ustawami. Zgodnie z regułą
co roku będzie przeprowadzany nadzór tego, jak urząd doskonali się w zakresie dbałości o obsługę klienta.

- To dla nas satysfakcjonujące, że system procedur
stosowany w Starostwie Powiatowym w Olsztynie jest wysoko oceniany przez zewnętrznych audytorów. Na pewno
jednak nie osiądziemy na laurach. Naszym celem jest zapewnienie mieszkańcom powiatu jak najlepszej obsługi, tak by
w optymalnie krótkim czasie pozytywnie mogli załatwić
swoje sprawy. Będziemy dokładać wszelkich starań, by ciągle podnosić jakość naszych usług – zapewnia starosta Małgorzata Chyziak.

TO BYŁ DOBRY ROK
Ciąg dalszy artykułu ze strony 2 >>>
Red.: Powiat Olsztyński prowadzi też szkoły ponadgimnazjalne. Jakie
inwestycje na polu oświaty przyniósł bieżący rok?
M.Ch.: Pod koniec kwietnia ruszyła budowa hali widowiskowo-sportowej przy Zespole Szkół w Biskupcu. Jej koszt ma wynieść 8 mln zł,
ale będą z niej korzystać nie tylko uczniowie, ale też inni mieszkańcy
gminy. To inwestycja, o którą zabiegaliśmy już od kilku lat, ale dopiero
ten rok przyniósł dotację 1,6 mln zł z Ministerstwa Sportu i Turystyki. 4,2 mln zł zabezpiecza Powiat, dokłada się też gmina Biskupiec
kwotą prawie 2,3 mln zł. Prace są bardzo zaawansowane. Liczę na to,
że w nowym roku szkolnym pierwszy dzwonek zabrzmi już w wybudowanej hali.
Red.: Zmiany widać też w placówkach o specjalnych potrzebach…
M.Ch.: Tak. W Żardenikach powstało pierwsze na terenie powiatu
olsztyńskiego przedszkole specjalne dla dzieci z niepełnosprawnością
intelektualną ze sprzężeniami. Z kolei w Publicznym Specjalnym Katolickim Ośrodku Edukacyjno-Wychowawczym w Kruzach ze środków
Powiatu została zamontowana platforma schodowa.
Red: Mówimy o inwestycjach, a jak Powiat podchodzi do inicjatyw
gmin i samych mieszkańców?
M.Ch.: Mieszkańcy są najważniejsi, dlatego myślimy o ich rozwoju
i potrzebach. Na stypendia dla uzdolnionej młodzieży przekazaliśmy
blisko 50 tys. zł, nagradzamy też wyróżniających się zawodników,
trenerów i działaczy sportowych, czy to podczas Gali Sportu Powiatu
Olsztyńskiego, czy Balu Sportowca Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Wspieramy samorządy w organizacji imprez kulturalno-sportowych, przeznaczając na ten cel 120 tys. zł. W 2017 r. wsparliśmy tak-
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że kwotą ponad 80 tys. zł blisko 100 inicjatyw stowarzyszeń, klubów
i innych mniejszych organizacji.
Red.: Co planuje Powiat w 2018 roku?
M.Ch.: Ważnymi zadaniami są te realizowane w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych. Będziemy kontynuować przebudowę
10 km drogi w gminie Jonkowo. Koszt wyniesie 10 mln zł. Przed nami
też duża inwestycja, która obejmie trzy gminy: Gietrzwałd, Dywity
i Barczewo. Tu wyremontujemy ponad 30 km dróg za kwotę ponad
30 mln zł. Na pewno ruszymy z dwoma dużymi zadaniami, na realizację których udało nam się pozyskać 12 mln zł z Regionalnego Programu Operacyjnego. Chodzi o projekt „e-mapa 2 - rozwój e-usług
powiatu olsztyńskiego”, który zakłada utworzenie bazy informacji
przestrzennych. Skorzystają z niej m.in. osoby fizyczne, projektanci,
rzeczoznawcy majątkowi, notariusze, inwestorzy, jak też administracja
rządowa, samorządowa i skarbowa. Zakłada się też nowoczesne podejście do udostępniania danych. Po wdrożeniu projektu klient nie tylko
będzie mógł uzyskać dane z bazy, ale także wypełnić elektronicznie
wniosek, przesłać go do urzędu, a nawet uiścić opłatę, bez konieczności wychodzenia z domu. To wpłynie na oszczędność czasu, wysiłku
i pieniędzy. Drugim projektem realizowanym ze środków RPO WiM
będzie przebudowa drogi powiatowej w taki sposób, by połączyć Klebark Wielki z krajową „16”. Tu znowu duże znaczenie odegrała współpraca z samorządem gminnym. Wkład własny w wysokości 1 mln zł
zostanie zabezpieczony po połowie przez Powiat i gminę Purda. Dotacja wynosi 5,1 mln zł.
To oczywiście jedynie część tego, co zaplanowaliśmy
do realizacji. Przed nami rok intensywnej pracy na rzecz wszystkich
mieszkańców powiatu olsztyńskiego.
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BUDŻET POWIATU
NA 2018 UCHWALONY

Rekordowo wysoki, bo sięgający 150 mln zł po stronie wydatków budżet Powiatu Olsztyńskiego
uchwalili radni podczas przedświątecznej Sesji Rady Powiatu w Olsztynie. Pula środków przeznaczonych na inwestycje jest prawie o połowę większa niż w 2017 roku.

Przed przyjęciem budżetu została uchwalona
Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Olsztyńskiego
na lata 2018-2034. Nie obyło się bez dyskusji. Zastrzeżenie kilku radnych budził punkt zakładający finansowanie
ze środków Powiatu modernizacji Szpitala Powiatowego
im. Jana Mikulicza w Biskupcu. Ostatecznie większością głosów uchwała została przegłosowana. Podobnie
jak budżet. Tu za przyjęciem uchwały głosowało 18 radnych,
przy 1 głosie sprzeciwu i 1 wstrzymującym się.
Dochody budżetu Powiatu kształtują się w wysokości 140 mln zł. Wydatki mają wynieść 150 mln zł, przy czym
na inwestycje radni przeznaczyli aż 48,5 mln zł. To o połowę
więcej niż w roku bieżącym. – Planując budżet staraliśmy
się jak najwięcej środków wygospodarować na modernizację
dróg powiatowych. Na ten cel przeznaczamy 65% wydatków
majątkowych, co stanowi kwotę 31,7 mln zł – mówi starosta
Małgorzata Chyziak. – Na wysokiej pozycji pod względem
ilości środków są zadania związane z pomocą społeczną i rodziną, czyli te realizowane przez domy pomocy społecznej,
domy dla dzieci, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie itp.
Tu trafi 42 % wydatków bieżących, czyli 43 mln zł. Z kolei
na oświatę mamy 30,7 mln zł – wylicza starosta.
Wśród największych zadań inwestycyjnych znala-
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zły się m.in. przebudowa dróg w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych (Piotraszewo i Węgój),
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (Kruzy, Dworzec)
oraz Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (Jonkowo,
Klebark Wielki do DK 16), a także projekt „e-mapa 2″, budowa hali sportowej w Biskupcu, utworzenie Regionalnego
Centrum Zarządzania Kryzysowego i rozbudowa bloku operacyjnego, centralnej sterylizatorni i oddziału anestezjologii
i intensywnej terapii w szpitalu powiatowym w Biskupcu.
Deficyt w budżecie został przewidziany
na 10,6 mln zł, ma on zostać pokryty z kredytu. Regionalna Izba Obrachunkowa pozytywnie zaopiniowała projekt
uchwały budżetowej, oceniając go m.in. pod względem
zgodności z prawem. – Dochowano staranności w planowaniu dochodów. Budżet zakłada zachowanie płynności
w oparciu o zaliczkowanie z budżetu unijnego – czytał przewodniczący Jerzy Laskowski.
Starosta
olsztyński
podziękowała
radnym
za przyjęcie zaplanowanego przez Zarząd budżetu
Powiatu na 2018 rok. – To dobrze, że dyskutujemy i mamy
różne zdania. Ważne jest jednak, żebyśmy myśląc o dobru
powiatu spotykali się gdzieś pośrodku i wspólnie ustalali
priorytety – podsumowała głosowanie Małgorzata Chyziak.
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SZYBCIEJ
DO OBWODNICY
Powiat Olsztyński i gmina Purda szykują się do rozpoczęcia dużej inwestycji drogowej na trasie od Klebarka Wielkiego przez Klebark Mały do krajowej „16″. Wartość projektu została oszacowana na ponad 6 mln zł.
83,75 % kwoty, czyli 5,1 mln zł, udało się pozyskać
z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020. Po 0,5 mln zł wniosą ze swoich budżetów Powiat i Gmina, zabezpieczając tym samym wkład
własny do projektu. Zadanie będzie realizowane w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w Miejskim Obszarze Funkcjonalnym Olsztyna.
- Każda inwestycja drogowa ma ogromne znaczenie dla
poprawy bezpieczeństwa i zwiększenia komfortu podróżujących,
zarówno kierowców, jak również rowerzystów i pieszych. Dzięki tej realizacji powstanie w pełni funkcjonalna droga, a co za tym

idzie, poprawi się dostępność komunikacyjna w danej części gminy
i skróci się czas dojazdu na przykład do Olsztyna – mówi starosta
olsztyński Małgorzata Chyziak. – Inwestycja obejmie budowę drogi powiatowej o długości 1,2 km i poszerzenie drogi od Klebarka
Wielkiego do krajowej „16″ o długości prawie 3 km. Powstanie
tzw. obwodnica Klebarka Małego. Z myślą o pieszych wybudowane zostaną chodniki na odcinku Klebark Mały – Klebark Wielki
(1,3 km) i w obrębie pętli autobusowej w Klebarku Wielkim (273
m). Infrastruktura drogowa wzbogaci się też o oświetlenie uliczne i zatoki autobusowe. Wybudowane bądź przebudowane zostaną
przepusty, podziemny system odwodnienia, rowy przydrożne, zjazdy na posesje przyległe do drogi. Odnowione i uzupełnione będzie
też oznakowanie – wylicza starosta.
Realizacja projektu rozpocznie się w połowie stycznia
2018 r. Koniec inwestycji planowany jest na wiosnę 2019 r.

DZIELNICOWI
BARDZIEJ MOBILNI
29 nowoczesnych, wodo- i wstrząsoodpornych smartfonów oraz 4 komputery do obsługi systemu zarządzania
bezpieczeństwem publicznym – to sprzęt, którym będą się
posługiwać dzielnicowi z powiatu olsztyńskiego. Zakup
umożliwiła dotacja w wysokości 48 tysięcy zł z budżetu
Powiatu Olsztyńskiego.
Starosta Olsztyński Małgorzata Chyziak w listopadzie przekazała aparaty funkcjonariuszom z Biskupca,
Barczewa, Olsztynka i Dobrego Miasta. - Bardzo się cieszę,
że udało się nam znaleźć w budżecie Powiatu środki na wyposażenie Państwa w smartfony. Mam nadzieję, że będą
Wam dobrze służyły w codziennej pracy, która często bywa
niedoceniana, a jest przecież trudna i bardzo ważna. Dzielnicowy to taki policjant pierwszego kontaktu, który ma najlepsze rozeznanie w swoim rewirze służbowym, zarówno jeśli
chodzi o mieszkańców, jak i potencjalne zagrożenia - mówiła do dzielnicowych starosta Małgorzata Chyziak.
Rolę nowoczesnych aparatów podkreślił I Zastęp-
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ca Komendanta Miejskiego Policji w Olsztynie. – Komunikacja pomiędzy policją a społeczeństwem jest niezmiernie
ważna. Dodatkowo te telefony są przystosowane do tego,
by funkcjonariusze już wkrótce mogli się łączyć w Systemie
Wspomagania Służb i korzystali z Krajowej Mapy Zagrożeń. Dzięki temu dzielnicowi będą mieli możliwość przekazać informacje i zdjęcia z miejsca zdarzenia bezpośrednio
dyżurnemu i kierownictwu odpowiedzialnemu za podjęcie
decyzji. Z kolei dyżurny będzie mógł zlokalizować policjanta w czasie rzeczywistym, dzięki czemu po pierwsze funkcjonariusz będzie bardziej bezpieczny, a po drugie dyżurny
będzie mógł skierować na miejsce służby, które są najbliżej
zdarzenia – tłumaczył funkcjonalność programu kom. Marek Dumka.
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BEZPIECZNIEJ
PRZEZ PIOTRASZEWO

Dobiegła końca przebudowa drogi powiatowej w Piotraszewie w gminie Dobre Miasto. To drugi etap inwestycji realizowanej tu przez Powiat
Olsztyński i Gminę Dobre Miasto, przy wykorzystaniu dotacji z budżetu
państwa.
Pierwsza część prac wykonana w ubiegłym roku
objęła 4,5 kilometra drogi od wojewódzkiej 507 do granic
Piotraszewa. W roku bieżącym udało się zmodernizować
ponad 1 km drogi w samej wsi. To narzuciło konkretne
myślenie nie tylko o wygodzie i bezpieczeństwie kierowców, ale także samych mieszkańców wsi. – Po pięciu miesiącach prac oblicze drogi zmieniło się całkowicie. Jezdnia
została poszerzona do 5,5 m, pobocze z kruszywa ma teraz
0.76 m, zostały przebudowane zjazdy. Ważnym elementem
inwestycji jest wykonanie chodnika, którego wcześniej
w Piotraszewie po prostu nie było. Teraz mamy szeroki na
1,5 m pas z kostki betonowej, odseparowany od jezdni zielenią. To nie tylko wygląda estetycznie, ale przede wszystkim podnosi bezpieczeństwo pieszych. W tym celu zostały
też zamontowane sztuczne wyspy spowalniające prędkość
pojazdów przy wjazdach do wsi. Będzie też lepsza widoczność, bo zamontowaliśmy dodatkowe oświetlenie LED –
wymienia starosta Małgorzata Chyziak.
Zakres prac objął też malowanie znaków poziomych, budowę odcinka kanalizacji deszczowej w celu
poprawy odprowadzania wody z jezdni, przesunięcie i za-
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bezpieczenie kabla teletechnicznego oraz remont istniejących przepustów. Koszt inwestycji zamknął się w kwocie
2 mln 192 tys. zł, z czego 1 mln 44 tys. zł wynosiła dotacja
z budżetu państwa w ramach zadania pn. ,,Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata
2016-2019″, samorządy Powiatu Olsztyńskiego i Gminy
Dobre Miasto wniosły zaś po 574 tys. zł.
Z remontu cieszy się sołtys Piotraszewa Ryszard
Piwowarek, zapowiadając kolejne zmiany we wsi. – Droga jest dobrze zrobiona, kierowcy jeżdżą teraz swobodnie
i nie muszą już omijać dziur. Przy takiej drodze warto zainwestować, dlatego niedługo będzie budowana nowa świetlica, chcemy też zasadzić drzewka.
Zdaniem zastępcy burmistrza Dobrego Miasta
droga w Piotraszewie jest ważną dla gminy inwestycją.
– Oprócz mieszkańców Piotraszewa z drogi korzystają też
inni użytkownicy. We wsi znajduje się instytucja pożytku publicznego, czyli Środowiskowy Dom Samopomocy
„7 Niebo”, jest też kościół. Cieszę się też z chodnika,
bo teraz rodzice mogą już być spokojni, gdy ich dzieci
będą wracały same do domu - mówi Beata Harań.
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PRZYJACIEL WARMII
Z LAWENDOWEGO POLA
Joanna Posoch, założycielka Lawendowego Pola w Nowym Kawkowie, otrzymała honorowy tytuł „Przyjaciela
Warmii”. Takie wyróżnienie przyznaje kapituła konkursu
organizowanego przez Stowarzyszenie „Dom Warmiński”.
O nadanie tytułu wnioskowała starosta olsztyński Małgorzata Chyziak. Uroczyste wręczenie statuetki Mikołaja Kopernika i listów gratulacyjnych odbyło się 15 grudnia podczas przedświątecznej sesji Rady Powiatu w Olsztynie.
- Szczerze cieszę się z decyzji kapituły. Pani Joanna jest przykładem osoby, która na Warmii odnalazła „swoje
miejsce na Ziemi”, przyczyniając się do jej wykorzystania
w sposób zrównoważony, promując zdrowy tryb życia i zyskując coraz większą popularność wśród turystów z całej
Polski. Mam nadzieję, że to wyróżnienie będzie dodatkową
motywacją w dalszej działalności na rzecz zarówno lokalnej
społeczności, jak i kulturowego oraz przyrodniczego dziedzictwa Warmii – powiedziała starosta.
Wręczenie statuetki poprzedziła laudacja wygłoszona przez przewodniczącego Rady Powiatu w Olsztynie.
- Joanna Posoch jest absolwentką studiów etnograficznych,
byłą właścicielką jednej z pierwszych w Polsce firm brokerskich. W 1999 r. porzuciła Warszawę, by rozpocząć nowy

etap życia – na Warmii, w Nowym Kawkowie (gmina Jonkowo, powiat olsztyński), gdzie założyła plantację lawendy.
Obecnie Lawendowe Pole to gospodarstwo agroturystyczne,
Lawendowe Muzeum Żywe im. Jacka Olędzkiego oraz Fundacja o tej samej nazwie, a także Tajemniczy Ogród, czyli
mini-ogród botaniczny roślin zapomnianych, manufaktura
zielarska i miejsce, w którym można wziąć udział w warsztatach alchemicznych.
Na wzór czasów minionych Joanna Posoch stworzyła miejsce, w którym etnologia spotyka się z botaniką.
Muzeum zostało urządzone w drewnianym budynku tzw.
łemkowskiej chyży, przeniesionej na Warmię z okolic Rzeszowa. Na poddaszu znajduje się suszarnia bukietów lawendy, a na parterze pomieszczenia wystawowe i sala, w której od połowy czerwca odbywają się warsztaty kierowane
do osób szukających oderwania od pośpiechu dzisiejszego
świata i powrotu do archaicznych czasów wspólnotowej pracy. Tu można poznać dawne techniki rękodzielnicze, a także
zasady prowadzenia ekologicznej kuchni. Turyści odwiedzający warmińskie muzeum mogą nauczyć się, jak uprawiać
lawendę i wykorzystywać jej zalety spożywcze i kosmetyczne, zbawienne dla zdrowia – mówił Jerzy Laskowski.

OTWARCIE PRZEDSZKOLA
POD SŁOŃCEM
Środa 22 listopada 2017 r. zapisała się w historii Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Żardenikach
w szczególny sposób.
Tego dnia bowiem odbyło się uroczyste otwarcie
pierwszego w powiecie przedszkola specjalnego. Gości witała dyrektor Anna Chyżyńska, towarzyszyła jej uczennica
klasy III gimnazjum Patrycja Marciniak, posługując się ge-
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stami komunikacji niewerbalnej MAKATON.
Uroczystość rozpoczęła się częścią artystyczną
przygotowaną przez wychowanków SOSW. Uczniowie zagrali spektakl „Jaś i Małgosia”, a także śpiewali piosenki,
wspierając się gestami komunikacji alternatywnej. Następnie goście uroczyście przecięli wstęgę i oficjalnie otworzyli
Przedszkole pod Słońcem. Powiat Olsztyński reprezentował
wicestarosta Andrzej Abako.
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PODRĘCZNY INFORMATOR STAROSTWA
11-040 Dobre Miasto
ul. Olsztyńska 19
tel. 89 615 19 35

Starostwo Powiatowe w Olsztynie
Plac Bema 5, 10-516, Olsztyn
tel: 89 527 21 30, 521 05 19
fax: 89 527 24 14
Stanowisko Obsługi Interesanta pracuje
w poniedziałek od 7.00 do 16.30
od wtorku do piątku od 7.00 do 15.00
starostwo@powiat-olsztynski.pl
UWAGA !
Godziny przyjmowania interesantów
Wydziału Komunikacji są zróżnicowane
Wydział Komunikacji i Transportu
Starostwo Powiatowe w Olsztynie
godziny przyjęć interesantów:
poniedziałek: 07.30 - 16.00
wtorek - piątek: 07.30 - 14.30

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

Powiatowe Centrum Pomocy
Rodzinie w Olsztynie
10-175 Olsztyn
ul. Bałtycka 65
tel. 89 544 38 00
fax 89 544 38 11
pcpr@powiat-olsztynski.pl
pcpr-powiatolsztynski.pl

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

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

10-516 Olsztyn
Plac Bema 5
- Rehabilitacja społeczna,
- Powiatowy Zespół ds. Orzekania
o Niepełnosprawności,
- Punkt konsultacyjny dla osób uzależnionych, współuzależnionych
i ofiar przemocy
tel. 89 523 28 00
tel. 89 523 28 04
fax 89 523 28 02

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

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

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

Dom Pomocy Społecznej
w Jezioranach
11-320 Jeziorany
ul. Kajki 49
tel./fax 89 718 16 64
Zespół Szkół w Dobrym Mieście dpsjeziorany@o2.pl
11-040 Dobre Miasto
www.dpsjeziorany.pl
ul. Fabryczna 6
tel: 89 61 61 254
Dom Pomocy Społecznej „Zacisze”
zszdm@zszdm.edu.pl
w Olsztynku
www.zszdm.edu.pl
11-015 Olsztynek
ul. Park 5
Zespół Szkół Rolniczych
tel. 89 519 50 20
im. I.B. Krasickiego w Smolajnach fax 89 519 10 70
11-040 Dobre Miasto
dpsol@poczta.onet.pl
Smolajny 43
dps.zacisze.prv.pl
tel. 89 616 13 19
zsr43@wp.pl
Dom Dla Dzieci „Zgoda”
www.smolajny.pl
w Olsztynku
11-015 Olsztynek
Zespół Szkół Podstawowo-Gim- ul. Sienkiewicza 26
nazjalnych dla Dzieci Przewlekle tel./fax 89 519 26 13
Chorych przy Wojewódzkim Szpitalu Rehabilitacyjnym w Ameryce
Dom Dla Dzieci „Pod skrzydłami”
11-015 Olsztynek
w Olsztynku
Ameryka 21
11-015 Olsztynek
tel: 89 519 48 29
ul. Sienkiewicza 26/2
sekretariat@zspg-ameryka.pl
tel./fax 89 519 26 13
www.zspg-ameryka.pl
Dom Dla Dzieci „Keja”
Powiatowa Szkoła Muzyczna
w Biskupcu
I stopnia w Dywitach
11-300 Biskupiec
11-001 Dywity
Aleja Broni 1C
ul. Spółdzielcza 4
tel. /fax 89 715 22 29
tel. 89 523 72 11
sekretariat@psmdywity.org
Dom Dla Dzieci
psmdywity.org
im. Michała Lengowskiego
w Gryźlinach
Dom Pomocy Społecznej
11-034 Stawiguda
w Grazymach
Gryźliny 64
11-036 Gietrzwałd
tel. 89 519 18 24
Grazymy 1
fax 89 519 34 67
tel. 89 513 14 61
kom. 695 131 461
www.dpsgrazymy.pl

Powiatowa Służba Drogowa
10-429 Olsztyn
ul. Cementowa 3
tel. 89 535 66 30
fax 89 535 66 40
psd@powiat-olsztynski.pl
www.psd.olsztyn.pl
11-015 Olsztynek
ul. Sielska 2A
kom. 605 442 305
11-010 Barczewo
ul. Kościuszki 80
tel. 89 514 86 56
kom. 601 052 643
11-040 Dobre Miasto
ul. Fabryczna 34
tel. 89 616-12-59
kom. 601-200-579
Powiatowa Poradnia
Psychologiczno -Pedagogiczna
10-516 Olsztyn
Plac Bema 5
tel. 89 527 03 46
pppp.olsztyn@poczta.fm
11-300 Biskupiec
ul. Armii Krajowej 1B
tel. 89 571 21 67
11-015 Olsztynek
ul. Klikowicza 4
tel. 89 519 23 08
11-010 Barczewo
ul. Północna 14
tel. 89 514 85 25

Barczewo

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

Biskupiec

Dobre Miasto

Dywity

Gietrzwałd

Urząd Pracy
Powiatu Olsztyńskiego
10-450 Olsztyn
Al. Piłsudskiego 64B
tel. 89 537 28 00
fax 89 537 28 01
uppo@olsztyn.uppo.gov.pl
olsztyn.uppo.gov.pl
uppo.olsztyn.ibip.pl/public
11-300 Biskupiec
ul. Chrobrego 26
tel. 89 525 40 70
fax 89 525 40 71
biskupiec@olsztyn.uppo.gov.pl
11-040 Dobre Miasto
Plac 1 Sierpnia 1
tel. 89 537 31 00
fax 89 537 31 01
dobre.miasto@olsztyn.uppo.gov.pl
Szpital Powiatowy
im. J. Mikulicza w Biskupcu
11-300 Biskupiec
ul. Armii Krajowej 8
tel. 89 715 62 07
fax 89 715 62 08
info@szpital-biskupiec.pl
www.szpital-biskupiec.pl
Zespół Zakładów Opieki
Zdrowotnej w Dobrym Mieście
11-040 Dobre Miasto
ul. Grunwaldzka 10 B
tel./fax 89 616 12 16
szpital_dobre_miasto@op.pl
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