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KOLEJNY ŚLAD WĘGIERSKI NA WARMII
POWIAT W PARTNERSTWIE TRZEBA

AKTYWIZUJEMY

Z ABSOLUTORIUM

COŚ OD SIEBIE DAĆ

I USAMODZIELNIAMY

Absolutorium dla zarządu, zmiany
w budżecie, sytuacja szpitali i inwestycje drogowe były głównymi tematami XXVI Sesji Rady Powiatu w Olsztynie, która odbyła się 22 czerwca br.

Maj bieżącego roku był wyjątkowo
wypełniony spotkaniami partnerskimi z udziałem Powiatu Olsztyńskiego i Powiatu Osnabrück. Po wizycie
polskiej delegacji w Steinfurt i Osnabrück, przyszedł czas na przyjazd
przyjaciół z Niemiec na Warmię.

Z myślą o osobach opuszczających
pieczę zastępczą i wstępujących
w dorosłość, Powiatowe Centrum
Pomocy Rodzinie pozyskało środki
na realizację specjalnego programu.

Z POWIATOWEGO KALENDARZA

15.07 – II Wilimski Festiwal Jadła i Ryby Wędzonej – Wilimy w gm. Biskupiec; Kino plenerowe w Purdzie; XXIV Festyn
Gminny „Stawigudiada 2017” (wystąpi Mezo i ABC).

SZANOWNI
CZYTELNICY

16.07 – Tajemnice ciesiołki, jak dawniej budowano - skansen w Olsztynku.
20.07 – Międzynarodowy Dzień Folkloru – występy zespołów folklorystycznych z Europy, Azji i Ameryki
- gm. Dobre Miasto.

21.07 – X Międzynarodowe Święto Folkloru w Biskupcu;
Dobre Kino pod Chmurką w Dobrym Mieście.
22.07 – Kino Letnie Pod Chmurką – Park Miejski w Biskupcu; „Legendy Polskiego Rocka” - Dżem, Harlem, Night
Trippers – boisko przy basenie w Dobrym Mieście; 23 Międzynarodowe Prezentacje Folklorystyczne „Lato w Mojdach
2017” - gm. Stawiguda.

23.07 - Lipcowy Rajd Rowerowy w Biskupcu.
29.07 – 10-lecie powstania MotoBraci – Amfiteatr w Barczewie; Festyn w Witramowie - gm. Olsztynek.

29-30.07 - XXI Dni Biskupca/Regaty o Żeglarski Puchar
Burmistrza Biskupca.

4-5.08 – Festiwal Rockowy ERROR - Amfiteatr w Barczewie.

5.08 – Święto Jezioran – Amfiteatr Miejski; Turniej Siatko-

Ostatnie tygodnie w powiecie olsztyńskim obfitowały
w wydarzenia międzynarodowe. Wśród nich znalazła się chwila upamiętnienia dawnych mieszkańców gminy Stawiguda
o korzeniach węgierskich. Otwarcie Traktu Rodu Kalnassy było
kolejną nicią zacieśniającą nasze więzy z Bratankami z Południa. Gościliśmy też niemieckich przyjaciół z Powiatu Osnabrück, z którymi wypracowaliśmy nową inicjatywę - Forum
Kobiet. Zachęcam do lektury artykułów na temat naszej współpracy międzynarodowej.
Piszemy też o ciekawych imprezach kulturalnych i sportowych, organizowanych przez gminy przy wsparciu powiatu. Zachęcam do udziału w kolejnych, a tych w wakacje nie zabraknie.
Skoro zaś mowa o lecie, życzę Państwu pięknej pogody i udanego
wypoczynku.

Starosta Olsztyński
Małgorzata Chyziak

wej Piłki Plażowej o Puchar Dyrektora MDK - Olsztynek.

8.08 – Mistrzowie Świata Sztuki - wernisaż wystawy „Kobieta” - gm. Dobre Miasto; Potańcówka w Jezioranach.

12.08 – XI Warmińska Uczta Pierogowa - Biesowo, gm. Biskupiec; Regaty Samotne Leszcze - Rukławki, gm. Biskupiec.

14.08 – Potańcówka w Jezioranach.
17-19.08 - „Powiatowe kino pod gwiazdami”
- Kolno Świątki Purda.

19.08 – Spływ kajakowy w gm. Purda; Festyn z okazji święta wsi Pluski - gm. Stawiguda.
19-20.08 – Regaty o Błękitną Wstęgę Jeziora Dadaj - Rukławki, gm. Biskupiec.

25.08 – Festiwal muzyki tanecznej w Biskupcu.
26.08 – Koncert zespołu Pro Musica Antiqua w Cerkiewniku
- gm. Dobre Miasto; Konkurs kulinarny „O Garniec Kłobuka”
- GOK w Dywitach; Dyskoteka miejska - zakończenie wakacji
w Jezioranach; Pożegnanie Wakacji, prezentacja aktywności
jesiennych i zabawa taneczna - Olsztynek.

27.08 – Kino pod chmurką w Jezioranach; Poznaj zwierzęta
w skansenie - MBL w Olsztynku.
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www.powiat-olsztynski.pl

www.facebook.com

FUNDACJA
WYZNACZYŁA DATĘ
SKŁADANIA WNIOSKÓW
14 – 31 sierpnia 2017r. to termin składania wniosków o przyznanie stypendiów dla uzdolnionej młodzieży z powiatu olsztyńskiego. Z pomocy programu stypendialnego Fundacji
w formie stypendiów ubiegać się mogą absolwenci gimnazjów,
młodzież szkół średnich oraz studenci studiów dziennych,
którzy nie ukończyli 25-go roku życia.
Choć do sierpnia pozostało jeszcze trochę czasu, to przypominamy, że do składanych wniosków należy dołączyć zaświadczenia o dochodach z trzech ostatnich miesięcy od daty złożenia
dokumentów, czyli z maja, czerwca i lipca 2017 roku!
Więcej informacji na facebooku – Fundacja Fundusz Ziemi Olsztyńskiej.
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W POWIECIE

KOLEJNY ŚLAD WĘGIERSKI NA WARMII

„Łączenie Północy z Południem”, „doskonała promocja gminy i powiatu”, „przywracanie pamięci” – to część określeń, jakie padły 31 maja 2017 podczas otwarcia Traktu Rodu Kalnassy
w Gągławkach. Chodzi o drogę wychodzącą z centrum wsi w kierunku Bartąga. Dlaczego właśnie tam? Ponieważ tę właśnie drogę w XVIII w. przemierzali, jadąc do swego majątku, członkowie węgierskiego szlacheckiego rodu Kalnassy.
- Wieś Gągławki została założona w 1348 r. W XVII
i XVIII w. dobra te dzierżawił ród polskiej szlachty Gadlawskich,
a następnie węgierski szlachecki ród Kalnassy. Papież Klemens XII
w 1733 r. zmienił dla Gągławek prawo, umożliwiając Kalnassym
nabycie majątku na własność. W owym czasie gospodarzyła tu
Anna Kalnassy, a od 1738 r. porucznik polskiego króla Andrzej
Kalnassy, pochowany po śmierci pod posadzką kościoła w Bartągu. Z tego rodu pochodził także Joachim Kalnassy, sekretarz
biskupa Ignacego Krasickiego – rys historyczny przedstawił Andrzej Małyszko, pasjonat historii, członek Stowarzyszenia Miłośników Rusi nad Łyną.
Gości powitała starosta olsztyński Małgorzata Chyziak. - Żeby wiedzieć, kim jesteśmy, musimy znać prawdę
o miejscu, w którym żyjemy, a historia Warmii jest barwna i pamięta obecność wielu narodów. Z Węgrami jest szczególnie związana, co potwierdzają liczne dowody pamięci. Teraz wachlarz
polsko-węgierskich śladów poszerza się o Trakt Rodu Kalnassy
w Gągławkach. Wierzę, że to doskonała promocja zarówno gminy, jak i powiatu – powiedziała starosta. Do uczestników uroczystości zwróciła się również wójt gminy Stawiguda.
- Cieszę się, że mogę uczestniczyć w uhonorowaniu byłych mieszkańców Gągławek, nadając jednej z dróg miano Traktu Rodu Kalnassy. To część historii gminy – mówiła Irena Derdoń. Nie zabrakło głosu mieszkańców Gągławek. - Jesteśmy dumni, że Kalnassy
uznali naszą miejscowość za godną tego, by się tu osiedlić. Będziemy
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pielęgnować to miejsce i tę historię – zapowiedziała Teresa Prusinowska. Andrzej Siemieniuk, prezes Stowarzyszenia Miłośników
Rusi nad Łyną, wspomniał z kolei o innej inicjatywie upamiętnienia śladów polsko-węgierskich w postaci wydania publikacji
z pieśniami polsko-węgierskimi Ferdynanda Gregoroviusa.
Gościem honorowym uroczystości był konsul w Ambasadzie Węgier w Polsce Pál Attila Illés, któremu towarzyszył radca Ambasady Otto Sipos z żoną. – Dzieje naszych krajów łączą się
od początku ich istnienia. To wspólnota niezależna od trendów
politycznych. Na początku XXI w. ważne jest, by kontynuować
tę piękną tradycję. Buduje się nowy okres Unii Europejskiej
i dobre relacje są nam potrzebne. Już nie mówimy tylko o łączeniu Zachodu ze Wschodem, a raczej Północy z Południem – mówił konsul.
Po przemówieniach uczestnicy uroczystości przeszli pod tablicę upamiętniającą pobyt Kalnassy w Gągławkach.
Przewodził im poczet sztandarowy ze Szkoły Podstawowej
w Rusi. Nie zabrakło przecięcia wstęgi, ani pamiątkowego zdjęcia.
Na część artystyczną zaprosiły dzieci z Przedszkola w Bartągu,
poczęstunek zaś przygotowały panie z Koła Gospodyń Wiejskich
„Baby Ruśkie” z Rusi i sołectwa Gągławki.
Organizatorami uroczystości byli: Powiat Olsztyński,
Gmina Stawiguda, Sołectwo Gągławki, Węgierski Instytut Kultury w Warszawie i Stowarzyszenie Miłośników Rusi nad Łyną.
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BARCZEWO

PROSTO Z NASZYCH GMIN

SKARBIEC
KULTURY EUROPEJSKIEJ
NAGRODZONY
Skarbiec Kultury Europejskiej został doceniony na arenie krajowej oraz międzynarodowej – w ciągu miesiąca
zdobył wyróżnienie w konkursie Generalnego Konserwatora Zabytków „Zabytek Zadbany 2017” oraz statuetkę podczas Międzynarodowego Zgromadzenia Ogólnego Cittaslow w Goolvie w Australii.
Celem konkursu „Zabytek Zadbany 2017” było wypromowanie obiektów zabytkowych odznaczających się estetycznym
utrzymaniem. Skarbiec Kultury Europejskiej otrzymał wyróżnienie jako jedyny obiekt w województwie warmińsko – mazurskim.

BISKUPIEC

PARLEZA
WIELKA
I LIPOWO
Z KANALIZACJĄ

W pierwszym kwartale przyszłego roku powinny zakończyć się prace, na które gmina Biskupiec otrzymała prawie 2 mln zł dofinansowania.
12 czerwca w Olsztynie marszałek województwa Gustaw Marek Brzezin podpisał 23 umowy na działania usprawniające instalacje kanalizacyjne lub wodociągowe. 31,5 mln zł dofinansowania przeznaczonego na ten cel pochodzi ze środków unijnych
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.
Gmina Biskupiec była autorem jednego ze 111 projektów, które zgłoszono do dofinansowania. Ostatecznie znalazła się
na drugim miejscu pod względem otrzymanej dotacji. „Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią kontenerową
oraz przebudową sieci wodociągowej w miejscowości Parleza
Wielka i Lipowo w obrębie 28 w gminie Biskupiec” dostanie
1,9 mln zł dofinansowania. Umowę podpisał burmistrz Biskupca
Kamil Kozłowski i skarbnik gminy Elżbieta Kaczmarczyk.
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Kolejną nagrodę barczewski Skarbiec otrzymał jako jedno
z dwóch polskich miast w międzynarodowym konkursie „Chiocciola Orange”, skierowanym do miast przynależących do międzynarodowej sieci Cittaslow. Nagroda została przyznana w kategorii
„polityka infrastrukturalna”.
Komisja Konkursowa jako uzasadnienie wyboru wskazała że „projekt odnowy i rewitalizacji post-ewangelickiego
kościoła i ogrodu Franciszkanów wokół niego, stanowi bardzo
ważny przykład neogotyckiej architektury zarówno w Polsce jak
i Europie. W idealnym stylu zgodnie z ideą Cittaslow, Barczewo
zrekonstruowało „cząstkę duszy” swojego miasta. Niezależnie
od wartości architektonicznych, przedstawia ono teraz ogromną
wartość jako obiekt różnego zastosowania (wydarzenia kulturalne, muzyczne, wystawy sztuki lokalnej).”

RZYMSKIE
WAKACJE
SENIORÓW
XVI Piknik na Powitanie Lata upłynął seniorom pod znakiem tog i włoskich piosenek.
Imprezę, której organizatorem był Dom Dziennego Pobytu „Senior-WIGOR” w Biskupcu, zorganizowano już po raz 16.
28 czerwca b.r. na Słonecznym Brzegu w Rukławkach bawili się
– oprócz gospodarzy – goście ze Szczytna, Jezioran, Bartoszyc
i Barczewa. Tradycyjnie impreza ma swój motyw przewodni.
Tym razem był nim Rzym. I w wydaniu starożytnym, olimpijskim, i bardziej współczesnym z hitami z San Remo.
Jury, w którym zasiedli przedstawiciele wszystkich
zespołów oraz burmistrz, wiceburmistrz i skarbnik Biskupca oceniało występy przyznając punkty w trzech kategoriach: za zgodność z tematem, strój i śpiew. Po występach seniorzy zmagali się
jeszcze z quizem i innymi konkursami. Impreza zakończyła się
wręczaniem nagród (zwyciężyli seniorzy z Bartoszyc) i potańcówką.
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DOBRE MIASTO

KOPERTY ŻYCIA
Gmina Dobre Miasto rozpoczęła akcję edukacyjną
promującą tzw. Koperty życia.
Przedsięwzięcie skierowane jest do seniorów, osób
mieszkających samotnie oraz przewlekle chorych i polega na ściśle określonym sposobie przechowywania podstawowej informacji medycznej na temat zdrowia danej osoby. Dzięki czytelnemu
oznakowaniu graficznemu dokumentacja w łatwy sposób jest dostępna dla służb medycznych udzielających pomocy.
Koperta życia przechowywana jest w lodówce i zawiera
kartę informacyjną z opisem choroby, listą zażywanych leków,
danymi chorego oraz kontaktem do lekarza prowadzącego i najbliższych członków rodziny. Na lodówce naklejana jest specjalna informacja, która sygnalizuje, że chory korzysta z „Koperty
życia”. Pracownicy pogotowia potwierdzają, że niejednokrotnie
informacje zawarte w kopercie życia pomogły w podjęciu odpowiednich działań ratujących ludzkie życie.
Osoby zainteresowane „Kopertą życia” nie ponoszą
żadnych kosztów. Bezpłatny zestaw Dobromiejskiej Koperty
Życia można odebrać w Punkcie Obsługi Interesanta Urzędu
Miejskiego, MOPSie oraz ośrodkach zdrowia na terenie gminy.

NOC
MUZEÓW
Pod koniec maja 2017 r. na dobromiejskim przedmurzu
miała miejsce kolejna Noc Muzeów. Wśród tegorocznych atrakcji
znalazły się m.in.: wystawa fotografii sprzed II wojny światowej
ze zbiorów dobromieszczan, ekspozycja sensacyjnych odkryć
archeologicznych z epoki brązu, jakich dokonano w 2014 r.
w miejscowości Kosyń, interaktywne czytanie Legend Warmińskich, malowanie makiety kamienicy i warsztaty pisania gęsim
piórem. Rekonstruktorzy z Grupy Historycznej Guttstadt przygotowali również pokazy musztry wojsk napoleońskich i artyleryjskiej obsługi armaty.

RAJD ROTOR
9 czerwca podczas pierwszego etapu 41 Rotor Rajdu,
motocykliści na swoich zabytkowych maszynach odwiedzili
Dobre Miasto. Na przedmurzu ul. Sowińskiego, wzięli udział
w konkurencjach sprawnościowych, m.in. w jeździe na czas
i rzucanie lotką do tarczy w czasie jazdy. Przybyłych gości
powitano słodkim poczęstunkiem z dobromiejskiej Jutrzenki oraz
tradycyjną grochówką.

NOWY SYSTEM
KOMUNIKACJI

DYWITY

1 lipca ruszyły trzy nowe linie dojazdowe na terenie
gminy Dywity, oznaczone literą D i cyframi 1, 2 i 3.
Autobusy dojazdowe z promocyjną ceną biletu w wysokości 1 zł będą skoordynowane z odjazdami i przyjazdami linii
podmiejskich nr 108, 110 lub 112 na przystankach przesiadkowych
w Dywitach i Słupach, co pozwoli mieszkańcom mniejszych miejscowości łatwiej i szybciej dojechać do Olsztyna, a także sprawi,
że poruszanie się po samej gminie będzie wygodniejsze.
W gminie Dywity zacznie działać kompleksowy system
komunikacyjny z trzema nowymi liniami dojazdowymi, które
pozwolą mieszkańcom mniejszych i trudniej dostępnych wsi
szybciej i łatwiej dojechać do Olsztyna.
– Uruchamiamy trzy nowe linie dojazdowe: D-1, D-2
i D-3, które dowiozą mieszkańców mniejszych miejscowości
do przystanków przesiadkowych w Dywitach i Słupach, gdzie
będą już na nich czekać autobusy trzech głównych linii podmiejskich 108, 110 i 112, które dowiozą ich do Olsztyna – mówi Jacek
Szydło, wójt gminy Dywity. - System komunikacyjny pozwoli także wygodniej poruszać się po samej gminie. Cały czas pracujemy
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nad zwiększeniem dostępności komunikacyjnej mieszkańców wsi
z bardziej oddalonych miejscowości.
Trasy nowych linii dojazdowych:
Linia D-1 - trasa: Bukwałd - Barkweda Brąswałd - Dywity Różnowo - Dąbrówka Wielka,
Linia D-2- trasa: Dywity - Ługwałd - Spręcowo - Sętal
- Nowe Włóki - Tuławki - Gradki - w okresie roku szkolnego
z wybiegami do Jesionowa i Podleśnej.
Linia D -3 - trasa: Słupy - Gady- Tuławki - Gradki
- Frączki - w okresie roku szkolnego z wybiegami
do Studzianki.
W okresie letnim linie dojazdowe będą obsługiwane przez
autobusy MINI, a w okresie roku szkolnego przez autobusy
MINI i MIDI.
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ZDJĘCIE
NA BRĄZ
III miejsce w ogólnopolskim konkursie fotograficznym zorganizowanym przez Biuro ds. Proobronnych
Ministerstwa Obrony Narodowej, zajął st. strzelec
Dariusz Całka z Jednostki Strzeleckiej 1028 Gietrzwałd
im. płk Zygmunta Szendzielarza ps. Łupaszka.
Zdjęcie zostało wykonane podczas Przyrzeczenia Strzeleckiego, które strzelcy z JS 1028 Gietrzwałd złożyli
11 listopada 2016 roku. Zobowiązani symboliką patrona jednostki
płk Zygmunta Szendzielarza ps. Łupaszka, młodzi strzelcy składali przyrzeczenie jak partyzanci, przy kaplicy leśnej w Nowym
Młynie k/Gietrzwałdu. Przyrzeczenie odbierali od dowódcy jednostki st. chor. ZS Wojciecha Gudaczewskiego, a błogosławił
ks. Paweł Rzosiński – kapelan jednostki.
Nagroda została wręczona przez Antoniego Macierewicza, Ministra Obrony Narodowej podczas Targów Proobronnych
– Pro Defence w Ostródzie.

GIETRZWAŁD

PIELGRZYMKA STRAŻAKÓW

Złote hełmy, galowe mundury, poczty sztandarowe
i orkiestra – warmińsko-mazurscy strażacy z państwowych i ochotniczych straży pożarnych zainaugurowali
wojewódzkie obchody Dnia Strażaka.
Co roku uroczystości rozpoczynała msza święta
w Gietrzwałdzie. Tym razem było jednak nieco inaczej.
Przed mszą strażacy postanowili odbyć symboliczną pielgrzymkę do Sanktuarium Matki Bożej Gietrzwałdzkiej. Komendant Wojewódzki PSP st. brygadier
Mirosław Hołubowicz zdradza, że zainspirował ich do tego
ks. arcybiskup Józef Górzyński, a strażacy podchwycili
pomysł. Wraz ze swoimi rodzinami przyjechali do Gietrzwałdu
z całego województwa. Pielgrzymka odbywała się w intencji
spokojnej i pomyślnej służby.

JEZIORANY

REMONT
DRÓG
W połowie lipca b. r. w gminie Jeziorany nastąpi oficjalne
otwarcie jednego z przebudowywanych w ostatnim czasie
odcinków dróg - we Franknowie na działce nr 205.
Umowę na przebudowę wybranych fragmentów nawierzchni, burmistrz Jezioran podpisał pod koniec maja b. r.,
w ramach działania - budowa lub modernizacja dróg lokalnych
„Wspieranie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem
lub rozbudową wszystkich rodzajów infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego
Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020”.
– Przebudowa odcinka obejmie drogę gminną we Franknowie o długości 612 mb, a jej koszt wyniesie ponad 365 tys. zł
brutto. Podpisałem także umowy na remont 2 dodatkowych odcin-
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ków: Franknowo – Polkajmy i Franknowo – Kramarzewo, których
realizacja powinna zakończyć się w listopadzie tego roku – mówił
burmistrz Jezioran Leszek Boczkowski.
Franknowo – Polkajmy
Zadanie to polega na remoncie drogi gminnej publicznej nr 163001N Franknowo - Polkajmy o długości 3198 m
oraz na budowie drogi o długości 111 m. Z kolei koszt wykonania
tego przedsięwzięcia wyniesie nieco ponad 1 mln 45 tys. zł brutto.
Franknowo – Kramarzewo
Kolejne zadanie dotyczy przebudowy gminnej drogi publicznej nr 163001N Franknowo – Kramarzewo na dwóch odcinkach o długościach 2787 m i 230 m, których koszt łącznie wyniesie
952 tys. zł brutto.
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JONKOWO

KOLEJNE ZŁOTO
KARATEKÓW
Młodzi zawodnicy Akademii Sztuk Walki Jonkowo Patrycja Block i Filip Zakrzewski wywalczyli złote medale
w II Międzynarodowym Turnieju Karate Kyokushin. Zawody odbyły się 10 czerwca w Białymstoku. W sumie
wzięło w nich udział 212 zawodników z 24 klubów z Polski, Białorusi, Rosji i Mołdawii.
Patrycja Block stoczyła 2 walki w kategorii kumite
kadetek młodszych, w wieku 10-11 lat, do 45 kg. W drodze po zwycięstwo pokonała kolejno: Natalię Kloc z Białegostoku i Michalinę Fic z Gdyni. Pierwszą walkę zakończyła przed czasem przez Ippon - zdobywając cały punkt
po skutecznym i celnym zastosowaniu kopnięcia mawashi geri jodan (kopnięcie okrężne na głowę). Finał wygrała dzięki tej samej technice, tym razem przez wazari (pół
punktu).
Z kolei Filip Zakrzewski stoczył 3 walki w kategorii kumite kadetów młodszych, w wieku 10-11 lat,
do 45 kg. Wszystkie walki wygrał zdobywając w nich

pół punktu, czyli wazari. W pierwszej rundzie pokonał
przeciwnika z Zambrowa - Mateusza Choromańskiego,
po kopnięciu mawashi geri jodan. Kolejna walka z Fabianem Masiewiczem z Augustowa trwała niespełna pół
minuty. W tym czasie Filip dwukrotnie zdobył wazari,
co dało łącznie cały punkt Ippon, po serii kopnięć na udo
- mawashi geri gedan i następnie na głowę. W finale pokonał Jakuba Zalewskiego z Zambrowa zdobywając wazari
po serii kopnięć na udo.
Warto przypomnieć, że w samym pierwszym półroczu tego roku reprezentanci Akademii Sztuk Walki Jonkowo w 6 turniejach ogólnopolskich i międzynarodowych
(Czechy, Białoruś, Francja) zdobyli łącznie 14 medali,
w tym 6 złotych, 4 srebrne i 4 brązowe. W sumie w minionym sezonie startowym 2016/2017 w 11 turniejach
wywalczyli 31 medali, w tym 14 złotych, 9 srebrnych
i 8 brązowych.

KOLNO

ZMIANY
W OSP LUTRY
Wójt gminy Kolno 14 czerwca b. r. podpisał z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z siedzibą w Olsztynie, umowę dofinansowania zadania „Podniesienie potencjału technicznego Ochotniczej
Straży Pożarnej w Lutrach poprzez zakup specjalistycznego wyposażenia ratowniczego wyposażenie-uzbrojenie
osobiste strażaka” kwotą 4 tys. zł.
Całkowity koszt wyniesie 5 925 zł. W ramach zadania
przewiduje się zakup specjalistycznego obuwia strażackiego - buty
strażackie gumowe typu Strażak-1. Wyrób spełnia wymagania
norm zharmonizowanych: PN-EN 15090:2008 typ F2I, PN-EN
50321.
Buty są odporne na przebicie prądem o napięciu
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do 1 kV, cholewy odporne na płomień i promieniowanie cieplne,
podeszwy odporne na działanie podwyższonych temperatur, podnoski stalowe odporne na uderzenie z energią do 200 J, wkładki
stalowe odporne na przebicie z siłą do 1100 N, podeszwy odporne
na działanie olejów, absorpcja energii w części piętowej powyżej
20 J, podeszwy z urzeźbieniem zabezpieczającym przed poślizgnięciem, wyjmowane wkłady ocieplające z włókniny wełnianej.
– Mamy nadzieję, że dzięki temu wyposażeniu praca
strażaków będzie bezpieczniejsza – mówił Tomasz Milewicz, prezes OSP Lutry.
Z kolei w niedzielę, 2 lipca b. r. w Lutrach otwarta została nowa remiza strażacka. – Cieszę się, że Ochotnicza Straż
Pożarna w naszej gminie wciąż się rozwija. Oby nowy budynek,
jak i wyposażenie dobrze służyły naszym gminnym ochotnikom –
powiedział wójt gminy Kolno Henryk Duda.
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PROSTO Z NASZYCH GMIN

OLSZTYNEK

120 LAT OSP!
25 strażaków z gminy Olsztynek otrzymało medale i odznaczenia podczas Powiatowych Obchodów Dnia Strażaka połączonych z jubileuszem 120-lecia jednostki OSP w Olsztynku,
które odbyły się 6 maja.
- Działalność Ochotniczej Straży Pożarnej w Olsztynku
to historia kilku pokoleń strażaków ochotników, ich uczestnictwa
i poświęcenia w akcjach ratowniczych, wielce zasłużonych nie tylko dla miasta i całej gminy, ale także często całego województwa
- mówił Artur Wrochna, dh i prezes ZMG ZOSP RP. – Ich odwaga
i profesjonalizm w dzisiejszym świecie to dobry przykład pełnego
poświęceń działania na rzecz drugiego człowieka.
Strażacy wyróżnieni zostali wieloma odznaczeniami
m.in.: Złotym Znakiem Związku OSP, medalem Honorowym im.
Bolesława Chomicza, Złotym, Srebrnym i Brązowym Medalem

za „Zasługi dla Pożarnictwa”, Brązowym Krzyżem Zasługi
oraz najwyższym pożarniczym odznaczeniem, czyli Medalem
Józefa Tuliszkowskiego.
Uroczystości rozpoczęły się uroczystym przemarszem
uczestników do kościoła, po czym wszyscy zebrali się na placu św. Piotra, tu odbyły się główne obchody, podczas których
wręczono medale i odznaczenia dla najlepszych druhów. Jubileusz uświetniła parada Strażackiej Orkiestry Dętej z Płośnicy
oraz festyn przygotowany przez OSP połączony z pokazem ratownictwa medycznego i sprzętu będącego na wyposażeniu jednostki
OSP.
W 2016 roku OSP Olsztynek do działań ratowniczo-gaśniczych wyjeżdżała 233 razy w tym: 72 pożarów, 156 - MZ (miejscowe zagrożenia), 5 alarmów fałszywych. Do OSP w Olsztynku
należy 68 druhów, w tym czynny udział w działaniach ratowniczo
gaśniczych bierze 40 strażaków. Od kilku lat OSP w Olsztynku jest
Jednostką Operacyjno Techniczną Kategorii I (najwyższa).

FUNDUSZE
SOŁECKIE

Fundusz Sołecki to nie tylko pieniądze na lampy, czy
remonty dróg, ale również drobniejsze zakupy niemniej potrzebne. Sołectwa myśląc o swoich mieszkańcach przeznaczają dostępne fundusze między innymi
na doposażenie swoich zasobów.
W ten oto sposób sołectwa Zgniłocha, Prejłowo oraz Trękusek postanowiły przeznaczyć część przysługujących im kwot
na zakup namiotów festynowych. W ramach Funduszy Sołeckich
zostało zakupionych 5 dużych namiotów. Są one bardzo praktyczne ze względu na łatwość i szybkość montażu. W kilka osób ustawienie zajmuje niespełna parę minut dzięki tak zwanym stelażom
harmonijkowym. Złożenie konstrukcji również jest bardzo proste
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PURDA

i nie nastręcza problemów.
– Liczymy, że dzięki takim namiotom sołectwa łatwiej
i przyjemniej będą mogły zorganizować festyny, czy imprezy plenerowe. Jak widać mieszkańcy myślą również o integracji swoich
środowisk, co sprzyja współpracy oraz dobrym relacjom. Cieszymy się ze wspólnych zakupów – powiedział Przemysław Grenda,
sołtys Prejłowa.
Dodajmy na koniec, że Sołectwa: Ostrzeszewo, Nowa
Kaletka oraz Prejłowo w ramach Funduszy Sołeckich uzupełniły swój park maszynowy o kosiarkę i kosy spalinowe do trawy.
– Dzięki tym zakupom poprawi się zapewne estetyka w miejscowościach naszej gminy. Wszystkie te zakupy w większym, czy
mniejszym stopniu wpływają na poprawę życia naszych mieszkańców – mówił wójt Purdy Piotr Płoski.

WIEŚCI Z POWIATU - NR 108 / 2017

STAWIGUDA

NOWE INWESTYCJE
W GMINIE
Marszałek
Województwa
Warmińsko-Mazurskiego,
Gustaw Marek Brzezin i wójt gminy Stawiguda Irena Derdoń podpisali umowę o dofinansowanie projektu „Poprawa
ekomobilności na terenie Gminy Stawiguda”. Koszt inwestycji to ponad 16 mln złotych, z czego 13,5 mln zł zostanie
dofinansowane z RPO WM 2014-2020, w ramach alokacji
ZIT. Inwestycja obejmie rozwój infrastruktury drogowej
i rowerowej oraz zakup taboru komunikacyjnego.
Projekt realizowany na terenie gminy Stawiguda zakłada poprawę zrównoważonej mobilności mieszkańców gminy poprzez realizację następujących celów: rozbudowa drogi gminnej
wraz z traktem pieszo-rowerowym na odcinku od skrzyżowania
z drogą 598 poprzez ul. Przyrodniczą, Jeziorną do działki nr 289/5
w obrębie Bartąg; budowa traktów pieszych i pieszo-rowerowych
w gminie Stawiguda – trakty pieszo-rowerowe mają być zbudowane

w miejscowościach: Bartąg (wzdłuż ulic: Nagietkowej, Akacjowej,
Kwiatowej, Rumiankowej), Dorotowo do Majd oraz w Tomaszkowie od drogi krajowej 51 do końca miejscowości oraz wzdłuż ulicy
Żurawiej i Myśliwskiej; trakty piesze zaplanowane są w Bartągu
wzdłuż ulic: Fiołkowej, Liliowej i Jaśminowej oraz wzdłuż ul. Gietrzwałdzkiej, od skrzyżowania z drogą powiatową na Ruś do stacji
PKP; zakup 4 sztuk jednostek taboru pasażerskiego – ten aspekt
projektu zakłada uruchomienie linii autobusowych pomiędzy poszczególnymi miejscowościami gminy Stawiguda oraz Olsztynem.
Podpisano też umowy o przyznaniu pomocy dla operacji z zakresu gospodarki wodno-ściekowej w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem
lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym
inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego PROW 2014-2020. Gmina Stawiguda otrzymała dofinansowanie na budowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Gągławkach
i Kręsku.

ŚWIĄTKI

NOC KUPAŁY
Mieszkańcy wsi Skolity w gminie Świątki w dniach
23-25 czerwca b. r. obchodzili Skolicką Noc Kupały nad
Jeziorem Skolickim.
Była to impreza eko non profit, na świeżym powietrzu, organizowana zrywem mieszkańców wsi, w najkrótszą noc
w roku. Miała na celu przybliżenie obyczajów naszych przodków
oraz promocję wsi i gminy. Inicjatorzy poprosili Ochotniczą Straż
Pożarną o wsparcie w zabezpieczeniu i przygotowaniu imprezy,
Urząd Gminy w Świątkach w promocji wsi i Gminną Bibliotekę
Publiczną w Świątkach, która przygotowała między innymi strefę
czytania książek dla dzieci.
Mieszkańcy wsi przygotowali swojskie pierogi i muzyczne występy. Ze swym projektem Hoboud wystąpił główny człon zespołu Shannon. Wieczorem do tańca zagrali DJ-e.
– To warmińskie pieśni w nowej aranżacji, śpiewane gwa-
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rą warmińską – mówił Piotr Nazarczuk, pomysłodawca imprezy.
Oprócz występów artystycznych, na miejscu czekało wiele innych
atrakcji, tj. rękodzieło, performance, warsztaty, czy strefa dla dzieci. 24 czerwca zapłonęło kilka ognisk, w tym jedno duże, 3-metrowe oraz ognisko na wodzie. Wstępem na imprezę był wianek
dla dziewcząt i kobiet, dla panów zaś lampion do puszczenia
na wodę.
Magiczne zwyczaje miały zapewnić świętującym zdrowie i urodzaj. Mieszkańcy Skolit wierzą, że udało im się w tych
dniach zaczarować rzeczywistość.
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POWIAT Z ABSOLUTORIUM
Absolutorium dla zarządu, zmiany w budżecie, sytuacja szpitali i inwestycje drogowe były
głównymi tematami XXVI Sesji Rady Powiatu w Olsztynie, która odbyła się 22 czerwca br.
– Wykonanie budżetu w 2016 roku przebiegało prawidłowo, bez problemów z zabezpieczeniem płynności finansowej
powiatu. Dochody zostały zrealizowane w 100% i w pełni
pokryły wydatki. W części dotyczącej dochodów bieżących
odnotowano wyższe wykonanie o 0,5%, czyli o ponad 7 tys. zł.
Jeżeli chodzi o kwotę zaplanowanych wydatków, odnotowano
niższe wykonanie o 4%, czyli około 3,4 mln zł, które wynikało z łagodnej zimy oraz oszczędności powstałych na ogrzewaniu budynków i zużyciu energii elektrycznej. Na środki
inwestycyjne przeznaczono 11,5 mln zł, z czego 10 mln zł
spożytkowane zostało na drogi. Budżet 2016 roku zamykamy nadwyżką 5,25 mln zł – mówiła Lucyna Kozikowska,
skarbnik Powiatu.
Radni, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem
z wykonania budżetu, pozytywną opinią Regionalnej
Izby Obrachunkowej oraz Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu, podjęli uchwałę w sprawie udzielenia Zarządowi
absolutorium. 18 radnych głosowało - za, a 4 wstrzymało się
od głosu.
– Cieszę się z absolutorium. Chcę podkreślić, że praca
nad budżetem trwa cały rok i jest to praca zespołowa. Dlatego
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podziękowania należą się radnym, wszystkim dyrektorom
wydziałów i jednostek powiatowych, jak również pani skarbnik – podsumowała starosta olsztyński Małgorzata Chyziak.
Podczas czerwcowej Sesji radni podjęli uchwałę
w sprawie rozdysponowania dodatkowych środków wygospodarowanych przez Powiat. Chodzi o kwotę 2,4 mln zł,
z której do każdej z dwunastu gmin trafi po około 200 tys. zł.
W przeważającej mierze radni, burmistrzowie i wójtowie,
z którymi Powiat prowadził rozmowy, zdecydowali
o przeznaczeniu pieniędzy na drogi, m.in. częściową ich przebudowę, wymianę nawierzchni lub poszerzenie poboczy.
Ponadto Rada Powiatu podjęła uchwały o wszczęciu procedury założenia dwóch oddziałów przedszkolnych
na terenie powiatu - przy szkołach podstawowych
specjalnych w Zespole Szkół Podstawowo-Gimnazjalnych
w Ameryce oraz w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Żardenikach.
Podczas obrad przedstawione zostały również
sprawozdania z funkcjonowania szpitali powiatowych oraz
informacje o stanie bezpieczeństwa sanitarnego i weterynaryjnego powiatu olsztyńskiego.
WIEŚCI Z POWIATU - NR 108 / 2017

W POWIECIE

W PARTNERSTWIE
TRZEBA COŚ OD SIEBIE DAĆ
Maj bieżącego roku był wyjątkowo wypełniony spotkaniami partnerskimi z udziałem Powiatu Olsztyńskiego i Powiatu Osnabrück. Po wizycie polskiej delegacji w Steinfurt i Osnabrück, gdzie 4 i 5 maja odbyła się Międzynarodowa Konferencja Partnerska pn.”Zmiany
demograficzne we współczesnej Europie - identyfikacja zagrożeń oraz wykorzystywanie
szans”, przyszedł czas na przyjazd przyjaciół z Niemiec na Warmię.
W dniach 16-17 maja odbyło się pierwsze spotkanie
Polsko-Niemieckiego Forum Kobiet. W gronie delegatek znalazły się m.in. Irmgard Vokelsang - przewodnicząca Towarzystwa
Niemiecko-Polskiego, Monika Schulte - pełnomocnik ds. równouprawnienia w Powiecie Osnabrück oraz przedstawicielki samorządu Powiatu Olsztyńskiego z Alicją Wąsik, jako pomysłodawcą
Forum, na czele. – Kobiety stanowią dużą grupę zarówno po stronie polskiej jak i niemieckiej, dlatego wydało mi się zasadnym,
aby taka współpraca powstała pomiędzy naszymi dwoma powiatami. Jako przedstawicielki tej samej płci mamy podobne problemy i powinnyśmy szukać ich praktycznych rozwiązań. Głównymi
tematami naszych rozmów były rola kobiet w biznesie i polityce
oraz problemy ze znalezieniem pracy po urlopie wychowawczym
- mówiła radna. Spotkanie zaowocowało konkretnymi planami
na przyszłość, wyznaczony został harmonogram spotkań, które
mają oscylować wokół tematu przemocy w rodzinie.
Ostatnie polsko-niemieckie spotkanie odbyło się
27 maja. Wzięli w nim udział m.in. wicestarosta Powiatu Osnabrück Stefan Muhle, II wicestarostowie Christiane Rottmann
i Michael Wessler, a także dyrektor Caritas Diecezji Osnabrück
Franz Loth. - Przyjeżdżamy tu od 15 lat. Są to spotkania częściowo towarzyskie, ale to właśnie one tworzą okazję do rozmów
o projektach, które możemy wspólnie realizować - mówił Stefan
Muhle.
Z delegacją Powiatu Osnabrück na Warmię przybyli
przedstawiciele Caritas Diecezji Osnabrück. - Myślimy o tym,
co jeszcze moglibyśmy zrobić dla naszego partnerstwa. Spotka-
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liśmy w Polsce niesamowitych ludzi. W ciągu tych lat zawiązały
się prawdziwe przyjaźnie i to jest bardzo duża wartość. Żyjemy bowiem w czasach, w których wartości nie spadają z nieba.
W partnerstwie trzeba coś od siebie dać - mówił dyrektor Caritas,
Franz Loth.
Spotkanie w starostwie stało się okazją do podsumowań dotychczasowej współpracy polsko-niemieckiej. Ważnym głosem w dyskusji była wypowiedź Reinholda Kassinga,
uczestniczącego w budowaniu partnerstwa w pierwszych latach.
- Zaraz po wojnie Niemcy zaczęli nawiązywać partnerstwa z krajami zachodnimi, potem nasz wzrok padł na sąsiadów ze wschodu.
Gdy w Polsce zostały utworzone powiaty, pomyśleliśmy, że samorządy będą najlepszym poziomem do współpracy. Naszą
intencją było poznać się. Teraz, z perspektywy czasu widzę,
że to była dobra droga, nie zaprzepaściliśmy niczego - mówił
Reinhold Kassing.
Goście z Niemiec w trakcie pobytu w powiecie olsztyńskim
m.in. odwiedzili Gospodarstwo Rybackie w Rusi, uczestniczyli
w uroczystości 25-lecia Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób
z Niepełnosprawnością Intelektualną w Biskupcu oraz w festiwalu chóralnym w Bartągu.
- Nasza przyjaźń i wzajemna życzliwość są dobrym gruntem
do rozmów, wymiany myśli i pomysłów na kolejne inicjatywy uzupełniające wachlarz polsko-niemieckiej współpracy.
Ze swojej strony zapewniam, że jesteście tu zawsze mile
widziani – podsumowała spotkanie
starosta olsztyński
Małgorzata Chyziak.
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DEBATA O PRAWACH PACJENTA

Na infolinię Rzecznika Praw Pacjenta w ubiegłym
roku zadzwoniło ponad 50 tysięcy osób ze skargami
na placówki zdrowotne. Tymczasem, jak się okazuje, 87 % zgłaszanych spraw uznawanych jest za nieuzasadnione. Ludzie chcą dochodzić swoich praw,
ale nie zawsze mają wystarczającą wiedzę na ich temat.
Pracownicy służby zdrowia często nie wiedzą, gdzie
- Gdy człowiek dowiaduje się o chorobie, wali mu się
świat na głowę. Dlatego tak ważne jest, żeby pacjent znał swoje
prawa, bo wtedy, mimo trudnej sytuacji, może poczuć się spokojnie
i dobrze w szpitalu. Dla samorządu Powiatu Olsztyńskiego to
istotny temat, bo mamy dwa powiatowe szpitale, a naszym celem
jest świadczenie usług medycznych na jak najwyższym poziomie,
również w zakresie respektowania praw pacjenta. Bo w całym
procesie leczenia to przecież pacjent jest najważniejszy - mówi
wicestarosta Andrzej Abako, witając uczestników szkolenia.
Co budzi najwięcej zastrzeżeń pacjentów? - Najczęściej
ludzie dzwonią do nas w sprawach rejestracji w przychodniach,
systemu kolejkowego, dostępu do dokumentacji medycznej,
udzielania zgód na wykonywanie zabiegów, czy przyjmowania
do szpitala psychiatrycznego bez zgody pacjenta - opowiada Olga
Kozieł z Wydziału Prawnego w BRPP. - Czasem pacjent nie zna
swoich praw, ale i obowiązków, co prowadzi do nieporozumień.
Dlatego też część wniosków kończy się zdobyciem informacji.
Pakiet wiedzy daje pacjentowi narzędzia i argumenty do rozmowy z przedstawicielami służby zdrowia - dodaje.
Rzecznik prowadzi dwa rodzaje postępowania
- dotyczące indywidualnych oraz zbiorowych prawa pacjenta.
- Gdy w wyniku postępowania indywidualnego zostanie wydane rozstrzygnięcie o naruszeniu praw pacjenta, do podmiotu
medycznego kierowane są zalecenia mające zabezpieczyć pacjentów na przyszłość przed podobnymi praktykami. W tym przypadku nie ma możliwości nałożenia kary finansowej w związku
ze stwierdzonym naruszeniem praw pacjenta. Kara pieniężna wynikająca z art. 88 kodeksu postępowania administracyjnego może
być natomiast nałożona, jeśli podmiot nie złoży wyjaśnień, o które
- w ramach danego postępowania - wystąpił Rzecznik. W przypadku wydania decyzji stwierdzającej stosowanie przez podmiot
praktyk naruszających zbiorowe prawa pacjenta, Rzecznik wzywa do zaprzestania stosowania nieprawidłowych praktyk. Jeśli
podmiot nie zastosuje się do pierwszej decyzji w sprawie, Rzecz-
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przebiega granica ich powinności. To prowadzi do nieporozumień. Stąd pomysł Rzecznika Praw Pacjenta
na szkolenia organizowane dla dyrektorów i pełnomocników ds. praw pacjenta w polskich szpitalach. Dla placówek z województwa warmińsko-mazurskiego spotkanie
zostało zorganizowane w Starostwie Powiatowym
w Olsztynie.
nik wydaje drugą, w której może już nałożyć na podmiot medyczny karę pieniężną określoną w Ustawie o prawach pacjenta
i Rzeczniku Praw Pacjenta, w wysokości do 500 tys. zł. Natomiast
za niezasadną odmowę udzielenia wyjaśnień w postępowaniach,
na podmiot leczniczy może zostać nałożona kara pieniężna określona w art. 69 Ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw
Pacjenta w wysokości do 50 tys. zł - tłumaczy Agnieszka Chmielewska, dyrektor Wydział Dialogu Społecznego i Komunikacji
w Biurze Rzecznika Praw Pacjenta.
Tematy poruszane w trakcie szkolenia w starostwie,
wywołały dyskusję wśród uczestników szkolenia. Padały zarówno pytania, jak i zastrzeżenia. Dyrektor Powiatowego Szpitala
im. Jana Mikulicza w Biskupcu ocenia, że wiedza na temat praw
pacjenta jest w społeczeństwie coraz wyższa. - Ta świadomość
rośnie i to jest pozytywne. Placówki zdrowotne też zdają sobie
sprawę, że muszą do pacjenta podchodzić inaczej niż kiedyś. Czasem jednak pacjent twierdzi, że przeczytał coś w internecie, a jest
leczony inaczej. A każdy człowiek jest inny i każdy proces leczenia przebiega inaczej. Dlatego boję się o zachowanie równowagi
pomiędzy dbałością o faktyczne respektowanie praw a roszczeniową pozycją ze strony pacjenta - mówi Marek Pietras.
11 maja weszła w życie znowelizowana Ustawa
o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Jak oceniają
specjaliści, nowy kształt dokumentu jest korzystny dla pacjenta.
- Zostały doprecyzowane między innymi sprawy dotyczące dostępu do dokumentacji medycznej, wyjaśnione pojęcia takie jak
„odpis”, „wyciąg” i „kserokopia”, co ma duże znaczenia, ponieważ każda z tych rzeczy ma ustalony inny cennik. Ustalona też
została kwestia uzyskania dokumentacji osoby zmarłej, która
za życia wskazała, kto jest uprawniony do jej pobrania - wyjaśnia
Olga Kozieł.
Głównym organizatorem szkolenia w Starostwie
Powiatowym w Olsztynie było Biuro Rzecznika Praw Pacjenta.
Partnerem i współorganizatorem zaś Związek Powiatów Polskich.
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W POWIECIE

AKTYWIZUJEMY
I USAMODZIELNIAMY
Z myślą o osobach opuszczających pieczę zastępczą
i wstępujących w dorosłość, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie pozyskało środki na realizację specjalnego
programu.
Adresatami są wychowankowie pieczy zastępczej
w wieku 15-16 lat, przygotowujący się do usamodzielnienia
oraz osoby w wieku 17-25 lat, realizujące Indywidualne, Programy
Usamodzielnienia. – Wychowankowie opuszczający pieczę zastępczą mają ograniczone możliwości rozwoju osobistego i zawodowego. W zderzeniu z dorosłością i koniecznością odnalezienia się
na rynku pracy, wielu młodych ludzi wymaga wsparcia społecznego. Chodzi m.in. o podniesienie poczucia własnej wartości,
co pomoże w podejmowaniu wyzwań związanych z nauką
oraz nabyciem kompetencji umożliwiających przygotowanie
do wymogów rynku pracy – mówi Arkadiusz Paturej, dyrektor

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.
Działania w ramach programu „Aktywizujemy i usamodzielniamy” zostały zaplanowane na dziewięć bloków tematycznych: wsparcie indywidualne w zakresie podniesienia kompetencji
życiowych i umiejętności społecznych, rozwój osobisty, trening
zastępowania agresji, trening kompetencji wychowawczych, planowanie swojej kariery zawodowej, indywidualne poradnictwo
zawodowe, szkolenia, staże, mieszkania treningowe, promocja
zdrowia i aktywnego stylu życia.
Z programu ma skorzystać 55 osób z terenu Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Olsztyna, czyli z gmin: Barczewo,
Purda, Stawiguda, Gietrzwałd, Jonkowo, Dywity oraz samego
Olsztyna. Wartość projektu to 1 mln zł, z czego ponad 800 tys. zł
pochodzi z Europejskiego Funduszu Społecznego, pozostała kwota została wygenerowana ze środków PCPR

ZDROWO
I AKTYWNIE
Prawie 200 osób uczestniczyło w II Sportowym Pikniku Rodzin Zastępczych Powiatu Olsztyńskiego, który
odbył się 27 maja na stadionie Koleżeńskiego Klubu
Sportowego Warmia w Olsztynie. Głównym celem imprezy było promowanie wśród dzieci i młodzieży aktywnego
oraz zdrowego stylu życia.
Uczestnicy festynu mogli spróbować swoich sił
w podnoszeniu ciężarów, obejrzeć prezentacje przygotowane
przez członków Uczniowskiego Klubu Sportów Walki PIRS Powiatu Olsztyńskiego oraz MMA ze Szkoły Sztuk Walki Arrachion
Olsztyn, a także poznać zasady gry w rugby i potrenować rzuty
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jajowatą piłką z zawodnikami Rugby Team Olsztyn. Nie zabrakło
też turnieju piłki nożnej, warsztatów teatralnych, licznych konkursów, fotobudki, dmuchanych zjeżdżalni, strzelania z łuku do celu,
a także poczęstunku.
Nad bezpieczeństwem czuwali ratownicy medyczni
z Fundacji Ratujmy Życie. Zarówno dzieci, jak i dorośli mogli
nauczyć się udzielania pierwszej pomocy oraz założyć narkoi alkogogle symulujące skutki zażywania szkodliwych substancji.
Impreza zakończyła się pokazem Ochotniczej Straży
Pożarnej Olsztyn – Gutkowo, który w tak piękny i słoneczny dzień
przyniósł wszystkim „chłodne orzeźwienie”.
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W POWIECIE

NAJLEPSI SPORTOWCY POWIATU UHONOROWANI!

W nowoczesnej hali sportowej w Kolnie odbyła się III Gala Sportu Powiatu Olsztyńskiego,
podczas której uhonorowanych zostało ponad 40 najlepszych sportowców powiatu 2016 roku.
Gospodarzem imprezy był wicestarosta olsztyński
Andrzej Abako. – Rola aktywności fizycznej jest bardzo
ważna w ogólnym rozwoju człowieka, zwłaszcza młodego.
Dlatego cieszę się, że przybywa młodych ludzi, chcących
uprawiać sport, który wiąże się nie tylko ze wzmacnianiem
tężyzny, ale też z walką z własnymi słabościami, nauką
uczciwej rywalizacji, kształtowaniem kręgosłupa moral-
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nego oraz wzmacnianiem siły woli i inwestycją w umiejętności interpersonalne. To wszystko będzie procentowało
w dorosłym życiu, gdy niejednokrotnie trzeba będzie mierzyć się z sytuacjami stresowymi. Jestem pełen podziwu
dla Waszego zapału, talentu i wytrwałości. Odnosząc sukcesy sportowe, niesiecie w świat wieść, że w powiecie
olsztyńskim mieszkają fajni i zdolni ludzie – mówił.
W roku bieżącym tytuł Sportowca Roku Powiatu
Olsztyńskiego 2016 komisja przyznała czterem zawodnikom. Są to: Wiktor Augustowski z Klubu Sportowego Egida Barczewo, taekwondo-kickboxing (kategoria I – dzieci
do lat 13); Dawid Burczak z LKK „Warmia” Biskupiec,
kolarstwo (kategoria II – młodzież w wieku 14-18 lat);
Małgorzata Jasińska z ALE CIPOLLINI, kolarstwo szusowe (kategoria III – Open – powyżej 18 r.ż.) oraz Przemysław Kowalski z Integracyjnego Klubu Sportowego
„SMOK” Orneta, lekkoatletyka: rzut oszczepem, dyskiem,
pchnięcie kulą (kategoria IV – osoby niepełnosprawne).
Trenerem Roku Powiatu Olsztyńskiego 2016
został ubiegłoroczny laureat tytułu, Bartosz Zabłotny
ze Stowarzyszenia „Klub Sportowy Egida”, taekwondo
GTF, kickboxing.
Podczas III Gali Sportu Powiatu Olsztyńskiego wyróżnionych i uhonorowanych zostało dodatkowo
31 sportowców.
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W POWIECIE

DODATKOWE ŚRODKI NA DROGI

Powiat Olsztyński wygospodarował w budżecie dodatkowe 2,4 mln zł.
Po wysłuchaniu propozycji samorządowców z powiatu i gmin, Zarząd podjął decyzję
o przeznaczeniu środków na drogi.
- Na inwestycje drogowe w 2017 roku mamy około
27 mln zł. Dodatkowe środki pozwolą zrobić jeszcze więcej niż
zostało zaplanowane – ocenia z zadowoleniem Artur Bal, dyrektor Powiatowej Służby Drogowej w Olsztynie. Pieniądze trafią
do wszystkich dwunastu gmin. O tym, w których miejscowościach
będą realizowane inwestycje, była mowa podczas spotkania
w Starostwie Powiatowym w Olsztynie. Wzięli w nim udział radni
powiatowi, wójtowie, burmistrzowie i Zarząd Powiatu. Zgłaszane
propozycje były analizowane pod kątem zasadności i możliwości
finansowych. Ostatecznie samorządowcy doszli do porozumienia.
Niektórzy z wójtów i burmistrzów wyrazili też chęć partycypacji
w kosztach, co pozwoli na zwiększenie zasięgu inwestycji.
Konieczność porozumienia pomiędzy samorządami
starosta Małgorzata Chyziak podkreśla od początku kadencji.
– To, co zaplanowaliśmy ponad rok temu, odniosło skutek. Efektem współpracy jest choćby rozpęd w inwestycjach powiatowogminnych, a także wysokość dotacji zewnętrznych na ich realizację. Naszą ideą jest więc kontynuacja dobrych praktyk, czyli
uważne wsłuchiwanie się w głos mieszkańców powiatu, którzy
swoje potrzeby zgłaszają do radnych powiatowych i gminnych,
wójtów oraz burmistrzów.
Do każdej z dwunastu gmin trafi około 200 tys. zł,
które pozwolą m.in. na częściową przebudowę dróg,
wymianę
nawierzchni
lub
poszerzenie
poboczy.
W porządku obrad sesji Rady Powiatu w Olsztynie znalazły się
uchwały dotyczące propozycji rozdysponowania środków
w następującej formule:
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– remont nawierzchni odcinka drogi powiatowej nr 1425 N relacji
DK 51 (Biesal) – Guzowy Młyn (gm. Gietrzwałd)
– poszerzenie istniejącej nawierzchni do 5 metrów w ciągu drogi
powiatowej 1260N relacji Królikowo-Drwęck (gm. Olsztynek)
– przebudowa odcinka drogi 1468N relacji DK 53 – Marcinkowo
oraz w miejscowości Prejłowo – etap I (gm. Purda)
– remont drogi powiatowej 1441N w miejscowości Wymój
(gm. Stawiguda)
– przebudowa drogi powiatowej nr 1467N na odcinku Barczewo
– Silice – etap II (gm. Barczewo)
– przebudowa drogi powiatowej 1454N w miejscowości Stryjewo
(gm. Biskupiec)
– przebudowa drogi powiatowej 1422N w miejscowości
Franknowo (gm. Jeziorany)
– remont drogi powiatowej 1497N relacji DW 593 – Kolno
(gm. Kolno)
– przebudowa drogi powiatowej 1428N od DK 51 do miejscowości Kłódka poprzez utwardzenie pobocza – etap I, a także
opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie ścieżki
rowerowej wzdłuż drogi powiatowej 1447N na odcinku Knopin
– Swobodna (gm. Dobre Miasto)
– remont nawierzchni drogi powiatowej 1449N relacji Wadąg
– Słupy (gm. Dywity)
– przebudowa drogi powiatowej 1203N w miejscowości Nowe
Kawkowo – etap I (gm. Jonkowo)
– utwardzenie poboczy wzdłuż dróg powiatowych na terenie
gm. Świątki.
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KINO
LAUREATEM
PRO ROCK’A

Aż 34 zespoły z całej Polski zgłosiły się do tegorocznej edycji Olsztyneckich Konfrontacji Rockowych PRO ROCK 2017,
organizowanych przez Miejski Dom Kultury w Olsztynku.
Do udziału w przesłuchaniach zakwalifikowało się 10 grup,
które 1 maja zagrały na scenie sali widowiskowej Gimnazjum im. Noblistów Polskich. Impreza została dofinansowana
przez Powiat Olsztyński.
PRO ROCK jest imprezą, która od lat przyciąga zarówno młode kapele, jak i te bardziej doświadczone zespoły nie tylko
z naszego regionu, ale też z całej Polski. W tym roku do konfrontacji zakwalifikowały się grupy z Olsztyna, Działdowa, Nidzicy, Grudziądza, Warszawy, Gdańska, Nowego Miasta Lubawskiego oraz
Łodzi. Po przesłuchaniach jury przyznało wyróżnienia zespołowe
i indywidualne. Nagrodę główną zdobył zespół KINO z Olsztyna –
mówi Przemysław Lenart z MDK Olsztynek.

Wyniki konkursu: wyróżnienie dla najlepszego wokalisty – Greg Ramirez Garcia (zespół VERMIS Łódź); wyróżnienie
dla najlepszego gitarzysty – Radosław Sułkowski (zespół DRUNK
RIDERS Grudziądz); wyróżnienie dla najlepszego basisty – Tomasz Zieliński (zespół KINO Olsztyn); wyróżnienie dla najlepszego perkusisty – Marcin Lindemann (zespół MEAN THAI! Olsztyn).
Sesja FOTO ufundowana została przez studio „PAN FOTOGRAF Michał Zdnowicz” – zespół REGGAESIDE (Nowe Miasto Lubawskie). Nagranie Singla w BAT STUDIO – zespół KINO
(Olsztyn).
Wyróżnienie II – nagroda finansowa – zespół EXPLOZER (Gdańsk)
Wyróżnienie I – nagroda finansowa – zespół REGGAESIDE
(Nowe Miasto Lubawskie). NAGRODA GŁÓWNA – finansowa
przypadła zespołowi KINO z Olsztyna.
W uroczystości wręczenia nagród wziął udział wicestarosta olsztyński. – Olsztyneckie Konfrontacje Rockowe są jedną
z 12 imprez w powiecie olsztyńskim, których zasięg wykracza
poza gminę i sam powiat, dlatego chętnie wspieramy je finansowo.
Cieszymy się, że gminy zaproponowały wydarzenia różnorodne,
a jednym z nich jest PRO ROCK – ocenia Andrzej Abako.

XXXII EDYCJA WYŚCIGU
W Lutrach miała miejsce kolejna edycja wyścigu kolarskiego
„Dookoła Jeziora Luterskiego” - jednej z największych tego
rodzaju imprez w regionie. Zawodnicy rywalizowali w wyścigu
indywidualnym na czas oraz w jeździe ze startu wspólnego.
Obok rywalizacji sportowej odbyło się wiele wydarzeń
towarzyszących, które związane były głównie z XIX WarmińskoMazurskimi Dniami Rodziny.
Pierwszego dnia imprezy kolarze rywalizowali podczas
jazdy indywidualnej na czas. Poniżej przedstawiamy zwycięzców
w poszczególnych kategoriach wiekowych: Młodzik – Wyrzykowski Dominik (WMKS Olsztyn), Młodziczka – Szczepańska Nikola
(LKK „Warmia” Biskupiec), Junior młodszy – Kozin Aleksandr
(Kaliningrad), Juniorka młodsza – Niedźwiecka Kamila (WMKS
Olsztyn), Junior – Chodań Maciej (LKK „Warmia” Biskupiec),
U23 – Okuniewski Sebastian (ALKS „STAL” OCETIX IGLOTEX
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GRUD), Juniorka – Jackiewicz Aleksandra (UKS „WYGODA”
BIAŁYSTOK).
Wyścig ze startu wspólnego odbył się drugiego dnia.
W wielu kategoriach wiekowych walka była wyrównana, a o zwycięstwie decydowały ułamki sekund. Poniżej zwycięzcy poszczególnych kategori: Żak – Gutkowski Kamil (UKK Prostki – szkółka
kolarska), Żaczka – Chyża Aleksandra (WMKS Olsztyn – szkółka),
Młodzik – Orehov Maxim (Kaliningrad), Młodziczka – Prusińska
Sara (LKK „Warmia” Biskupiec), Junior młodszy – Zholud Vadim
(Kaliningrad), Juniorka młodsza – Niedźwiedzka Kamila (WMKS
Olsztyn), Junior – Albanowski Kajetan (ALKS „Stal” OCETIX
IGLOTEX), U23 – Brzozowski Adrian (ALKS „Stal” OCETIX
IGLOTEX), Juniorka – Jackiewicz Aleksandra (UKS „WYGODA”
Białystok), Masters – Badura Patryk (Michelin BLOOM NET),
Masters kobiety – Lachowicz Michalina (UKK Prostki), Handbike
– Król Bogdan (IKS SMON Orneta).
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PRZEGLĄD
KAPEL

Ponad 30 grup z całego województwa wzięło udział
w XXXIII Wojewódzkim Przeglądzie Kapel i Zespołów
Śpiewaczych. Tegoroczna edycja odbyła się w dniach
24-25 czerwca 2017 roku. Ponad 350 uczestników przeglądu
jak co roku przeszło korowodem z Miejskiego Ośrodka
Kultury do Amfiteatru w Jezioranach.
– Jest to jedyna taka impreza w naszym regionie o tak długoletniej tradycji i takim prestiżu. Cechuje ją fantastyczny klimat,
a przy tym stwarza ona biorącym w niej udział zespołom okazję do zaprezentowania szerokiej rzeszy publiczności najcenniejszych wartości polskiej kultury ludowej, jakimi są folklor
muzyczny i śpiewaczy oraz zwyczaje i obrzędy ludowe – mówił
burmistrz Jezioran Leszek Boczkowski.

Przegląd jest spotkaniem zespołów mających
nie tylko możliwość wzięcia udziału w konkursie, ale także czas
na wymianę doświadczeń i wiedzy o folklorze warmińskim
i mazurskim. Ważną zaletą Przeglądu jest udział w nim zarówno
zespołów z dużym doświadczeniem, jak i grup młodzieżowych,
które mogą obserwować żywą tradycję i samemu ją tworzyć.
– W przeglądzie oprócz dorosłych, wystąpiły także grupy dziecięce, takie jak zespół Bum Cyk Cyk z Ełku. Nie zabrakło także nowych kapel, takich jak zespół Barczewianie, który
w tym roku w przeglądzie wystąpił po raz pierwszy – mówił
jeden z organizatorów.
W sobotę zaprezentowały się zespoły śpiewacze,
a drugiego dnia, w niedzielę, dołączyli do nich tancerze i kapele
instrumentalne. Wszystkich występujących, jak co roku, oceniało profesjonalne jury. Wojewódzkiemu Przeglądowi Kapel
i Zespołów Śpiewaczych towarzyszył jarmark ludowy.

II FESTIWAL
BALONOWY
Niedosyt połączony jednak z nutą zadowolenia - to uczucia,
jakie towarzyszyły II Festiwalowi Balonowemu, który odbył się
na stadionie w Dywitach w sobotę 24 czerwca 2017 roku.
– Latania balonem tym razem, ze względu na zbyt duży
wiatr, nie było, lecz zobowiązujemy się zorganizować je w lipcu
lub sierpniu. Balon choć został postawiony, to za chwilę
ze względu na zbyt duże podmuchy i względy bezpieczeństwa musiał zostać położony na ziemi – mówił Michał
Setlak z Przeglądu Lotniczego
Mimo to na II Festiwalu Balonowym działo się wiele
ciekawych rzeczy. Na żyroskopie (astrotraining), który obraca się
we wszystkich płaszczyznach można było doznać przeciążeń, jakie są udziałem astronautów, czy pilotów myśliwców.
Z kolei dzięki współpracy z Obserwatorium Astronomicznym
w Truszczynach, na festiwalu funkcjonowało stanowisko z trzema teleskopami, przez które można było dokładnie obejrzeć
słońce. Na murawie postawiony został szybowiec Pirat AeroWIEŚCI Z POWIATU - NR 108 / 2017

klubu Warmińsko-Mazurskiego, za którego sterami uczestnicy
dywickiego festiwalu robili sobie zdjęcia. Duża dawka adrenaliny towarzyszyła też osobom, które zdecydowały się wystrzelić
z ludzkiej katapulty na elastycznych linach na wysokość nawet
do 15 metrów w górę. Nie zabrakło także atrakcji dla najmłodszych. Organizatorzy zaplanowali dla nich liczne animacje,
tj. zabawy z prawdziwym spadochronem, czy malowanie twarzy.
– Festiwal Balonowy to wydarzenie dla wszystkich
osób kochających wolność, lotnictwo, astronomię i… dreszczyk emocji – mówił Jacek Szydło, wójt gminy Dywity.
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DŻEZTIWAL 2017
Wystawy fotografii, rzeźbiarstwa i malarstwa oraz doskonałe
prezentacje muzyczne i kabaretowe towarzyszyły już po raz
dziesiąty wydarzeniu jakim jest Dżeztiwal/Jazzteaval - niekwestionowana marka dobromiejskiej i regionalnej kultury. Festiwal odbył się w dniach 24-25 czerwca 2017r. w Stodole Kultury
w Dobrym Mieście.
Jubileuszowa edycja nawiązywała do największych tradycji polskiej sztuki muzycznej i kabaretowej. Kierownik artystyczny
festiwalu Mateusz Iwaszczyszyn zadbał, by dwudniowe spotkanie
artystyczno-towarzyskie iskrzyło pretekstami przeżyć estetycznych
i rozmów intelektualnych. W scenerii Stodoły Kultury, z oryginalnymi smakami i zapachami herbaty, galerii sztuki, wystąpili muzycy, wokaliści, aktorzy kreujący klimaty sztuki autorskiej wpisanej
w historię kultury polskiej.
W sobotę wystąpili – Ewa Bem, Andrzej Jagodziński,
Bernard Maseli, Krzysztof Ścierański, zespół Old Timers oraz gospodyni wieczoru Ewa Cichocka. W niedzielę – Grupa MoCarta,

Ireneusz Krosny, Grzegorz Halama, Jarosław Jaros, Czyści jak
Łza oraz charyzmatyczni konferansjerzy: Ewa Cichocka i Artur
Andrus.
– Jazzteaval nie odbył by się bez słynnego hejnału festiwalowego, który zagrali Mateusz Iwaszczyszyn i Krzysztof Zawistowski. Na ścianach i w przestrzeni Stodoły Kultury można było
obejrzeć wystawę fotografii „10. Dżeztiwalu” oraz rzeźbiarskie
i malarskie formy przestrzenne Adama Cieślaka. Publiczność okazała się niezawodna i szczelnie wypełniała wszystkie miejsca w Stodole, bawiąc się znakomicie i dziękując artystom długimi owacjami
za mistrzowski kunszt sztuki muzycznej i kabaretowej – powiedział
Andrzej Fabisiak, dyrektor CKB w Dobrym Mieście.

II PIKNIK HISTORYCZNY
Nie lada gratką dla miłośników dawnych czasów był II Piknik Historyczny, który odbył się 1 lipca w Jonkowie. Ci, którzy mimo niesprzyjającej pogody zdecydowali się przyjść
na jonkowskie błonia, na pewno nie żałowali. Atrakcji bowiem
nie brakowało.
- Podczas pikniku gościliśmy rekonstruktorów i odtwórców historycznych legionu rzymskiego RAPAX, średniowiecznych
Prusów z Towarzystwa Naukowego „Pruthenia” z Olsztyna, łuczników średniowiecznych z GRH ze Szczytna, XVII-wiecznej chorągwi
tatarskiej z Rekreacji Konnej „Hucułka”, Buławy Wielkiej Koronnej z XVIII w. z GRH Biały Orzeł. Byli też żołnierze Wielkiej Armii
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z 1806 r. z GRH 33e Régiment d’infanterie de ligne, a także żołnierze armii polskiej i oddziału Wehrmachtu z GRH Allenstein,
żołnierze Armii Krajowej i oddziału Wehrmachtu z GRH 9 PSK
z Grajewa. Nie zabrakło też sprzętu militarnego z Muzeum Techniki Wojskowej im. B. W. Kozłowskiego z Wilimowa – opowiada
Wojciech Grochowalski, dyrektor GOK-u w Jonkowie.
W programie imprezy znalazły się m.in. pokazy walk,
szermierki, turniej łuczniczy, warsztaty tkackie i kaletnicze oraz
szereg konkursów. Muzyczna gwiazdą była kapela Jazgodki
i zespół muzyki irlandzkiej In Taberna.
II Piknik Historyczny został zorganizowany przez Gminę
Jonkowo, przy wsparciu finansowym Powiatu Olsztyńskiego.
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GOTOWI NA LATO

W przededniu wakacji w starostwie odbyło się rozszerzone posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego. Wzięli w nim udział przedstawiciele
samorządów i służ odpowiedzialnych za zdrowie oraz bezpieczeństwo mieszkańców powiatu. Receptą na udane lato ma być większa ilość patroli drogowych,
kontrola kąpielisk i ośrodków wypoczynkowych.
Według danych policji i straży pożarnej, nadal
największym problemem jest bezpieczeństwo na drogach.
– W porównaniu z rokiem ubiegłym widzimy wzrost
zdarzeń drogowych, w tym tych z udziałem osób nietrzeźwych,
a także rowerzystów. Podjęliśmy więc decyzję o skierowaniu
na stałe do Biskupca radiowozu, który będzie obsługiwał teren
gmin Biskupiec, Dobre Miasto, Barczewo, Jeziorany i Purda.
Wdrożona też została procedura utworzenia w Kolnie posterunku policji, a w Świątkach przynajmniej trzy razy w tygodniu będzie pełnił służbę dzielnicowy. W pierwszy i ostatni
weekend wakacji na drogach powiatu olsztyńskiego zostaną
przeprowadzone akcje prewencyjne. Funkcjonariusze pojawią
się też na koncertach, wyścigach i imprezach skupiających
dużą liczbę osób – zapowiadał Komendant Miejski Policji
w Olsztynie Piotr Zabuski. Policja będzie też pilnowała
porządku na wodzie. Funkcjonariusze mają do dyspozycji
po jednej łodzi motorowej na jeziorach Dadaj i Ukiel, pozostałe cztery będą dowożone na akweny w zależności od bieżących potrzeb, m.in. na jeziora Pluszne i Wulpińskie, zgodnie
z prośbą gminy Stawiguda.
Nad akwenami pojawią się też strażacy. W zasobach Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie są cztery łodzie. Po jednej w JRG 1 w Olsztynie i JRG
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w Biskupcu, dwie pozostają do dyspozycji specjalistycznej grupy nurkowej z JRG 2 w Olsztynie. Łodzie, pontony
i ubrania pozwalające na prowadzenie czynności ratunkowych w wodzie mają też jednostki Ochotniczej Straży
Pożarnej. Ochotnicy mają też samochody ratowniczo-gaśnicze.
O ile jednak potencjał sprzętowy jest, tak zaczyna brakować
rąk do pracy.
Naszego zdrowia pilnuje też Powiatowa Stacja
Sanitarno-Epidemiologiczna. – Wszystkie obiekty zgłoszone
do PSSE jako miejsca, w których przygotowywana jest żywność i są ujęcia wody, sprawdzamy pod kątem higieny komunalnej – mówiła Teresa Parys, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny. Sprawdzane będą baseny (tu też przepisy są
bardziej restrykcyjne), gospodarstwa agroturystyczne, hotele,
obiekty kulturalne, przystanki, stacje paliw, szalety publiczne,
domy pielgrzymów, place zabaw i biblioteki.
Po wysłuchaniu raportów na temat przygotowań
do sezonu letniego, starosta olsztyński Małgorzata Chyziak
jako przewodniczącą Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego dokonała podsumowania. – Państwa praca i lata
doświadczenia powodują, że zarówno gminy, jak i służby odpowiedzialne za bezpieczeństwo mieszkańców oraz turystów
w powiecie olsztyńskim, są gotowe na nadejście lata.
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WYBIERZ SZKOŁĘ Z POWIATU!
ZESPÓŁ SZKÓŁ im. K.C. Mrongowiusza
w Olsztynku

- Kwalifikacyjny Kurs Zawodowy (prowadzenie
produkcji rolniczej, organizacja i nadzorowanie
produkcji rolniczej, w zawodzie architekt, projektowanie i pielęgnacja obiektów architektury krajobrazu)

ZESPÓŁ SZKÓŁ im. Komisji Edukacji
Narodowej w Biskupcu

ZESPÓŁ SZKÓŁ w Dobrym Mieście
ul. Fabryczna 6, 11-040 Dobre Miasto
tel./fax 89 61 61 254, www.zsdm.edu.pl
- Liceum Ogólnokształcące (klasa ogólna, klasa
mundurowa, klasa sportowa)
- Technikum (kształcące w zawodach: technik ekonomista, technik hotelarstwa, technik informatyk,
technik logistyk)
- Branżowa Szkoła I Stopnia (kształcąca w zawodach: cukiernik, fryzjer, monter instalacji sanitarnych, mechanik pojazdów samochodowych, piekarz, sprzedawca i innych)
- Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych

ul. Zamkowa 6, 11-015 Olsztynek
tel/fax 89 519 26 27, www.zamek.edu.pl
- I Liceum Ogólnokształcące (klasa ogólnokształcąca, klasa mundurowa)
- Technikum Hotelarsko-Gastronomiczne (kształcenie w zawodach: technik hotelarstwa, technik
technologii żywności, technik żywienia i usług gastronomicznych)
- Branżowa Szkoła I Stopnia (kształcąca w zawodzie: kucharz, klasa wielozawodowa)
- Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych
- Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe (w zawodach:
technik hotelarstwa, technik żywienia i usług
gastronomicznych, kucharz)

ZESPÓŁ SZKÓŁ ROLNICZYCH
im. bpa I.B. Krasickiego w Smolajnach

SZKOŁA PODSTAWOWA
DLA DZIECI PRZEWLEKLE CHORYCH
przy Wojewódzkim Szpitalu Rehabilitacyjnym
w Ameryce
ul. Chrobrego 13, 11-300 Biskupiec
tel./fax 89 715 21 89, www.zslo.net.pl
- Liceum Ogólnokształcące (profile: politechniczny,
menadżerski, prawniczy, medyczny)
- Liceum Mundurowe
- Technikum (kształcące w zawodach: technik informatyk, technik ekonomista, technik urządzeń
i systemów energetyki odnawialnej)
- Szkoła Branżowa I Stopnia (kształcąca w obecnych na rynku zawodach, m.in. mechanik pojazdów
samochodowych, fryzjer, sprzedawca, ślusarz, kucharz, elektryk)
- Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych

Ameryka 21, 11-015 Olsztynek
tel/fax 89 519 48 29, zspg.ameryka@poczta.onet.pl
- Szkoła Podstawowa Specjalna
- Gimnazjum Specjalne

ul. Fabryczna 6a, 11-040 Dobre Miasto
tel. 89 616 13 19, www.smolajny.pl

Specjalna, publiczna placówka oświatowa
dla dzieci przebywających w Wojewódzkim Szpitalu Rehabilitacyjnym w Ameryce. Podstawowym
celem działalności pedagogicznej szkoły jest realizacja programu kształcenia i wychowania dzieci
przy jednoczesnym wspomaganiu procesu leczenia
i rehabilitacji, a także zapewnienie uczniom bezpiecznych i higienicznych warunków nauki i zabawy.

- Technikum Rolnicze (kształcące w zawodach:
technik rolnik, technik weterynarii, technik agrobiznesu, technik architektury krajobrazu
- Branżowa Szkoła I Stopnia (kształcąca w zawodach: rolnik, ogrodnik)

20

WIEŚCI Z POWIATU - NR 108 / 2017

SPECJALNY OŚRODEK
SZKOLNO-WYCHOWAWCZY w Żardenikach

ży uczącej się w przedszkolach, szkołach i placówkach na terenie powiatu olsztyńskiego, ich rodzicom
i nauczycielom oraz dzieciom nieobjętym opieką
przedszkolno-szkolną, a mieszkającym na terenie
powiatu olsztyńskiego.
- Badania psychologiczne, pedagogiczne, logopedyczne (indywidualne i zbiorowe)
- Terapie
- Konsultacje i porady specjalistów
- Orzekanie oraz kwalifikowanie dzieci i młodzieży
do odpowiednich form pomocy psychologiczno-pedagogicznej, logopedycznej, profilaktyczno-wychowawczej i opieki

Żardeniki 34, 11-320 Żardeniki
tel. 89 718 10 23, sosw-zardeniki.edu.pl
- Zespół Wczesnego Wspomagania Rozwoju (cel:
pobudzanie i stymulowanie ruchowego, poznawczego, emocjonalnego i społecznego rozwoju dziecka od chwili wykrycia u niego niepełnosprawności
do czasu podjęcia nauki w szkole (od 3 do 8 r. ż.)
- Szkoła Podstawowa (dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym)
- Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy (dla
uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu
umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów
z niepełnosprawnością sprzężoną; placówka przygotowuje młodzież do pełnienia różnych ról społecznych oraz autonomicznego - na miarę ich możliwości i potrzeb - aktywnego życia)

Powiatowa Szkoła Muzyczna I st. w Dywitach
Filia w Barczewie
ul. Północna 14, 11-010 Barczewo
tel. 790 510 023, barczewo@psmdywity.org

Punkty konsultacyjno-diagnostyczne PPP-P:
- ul. Armii Krajowej 1B, 11-300 Biskupiec,
tel. 89 715 21 67
- ul. Klikowicza 4, 11-015 Olsztynek,
tel. 89 519 23 08
- ul. Północna 14, 11-010 Barczewo,
tel. 89 514 85 25
- ul. Olsztyńska 19, 11-040 Dobre Miasto,
tel. 89 615 19 35

Powiatowa Szkoła Muzyczna I st. w Dywitach
Filia w Dobrym Mieście
ul. Garnizonowa 20, 11-040 Dobre Miasto
tel. 537 946 690, dobremiasto@psmdywity.org

- Zajęcia opiekuńczo-wychowawcze
POWIATOWA SZKOŁA MUZYCZNA
I stopnia w Dywitach

POWIATOWA PORADNIA
PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA
w Olsztynie

ul. Spółdzielcza 4, 11-001 Dywity
tel. 89 523 72 11, 730 509 133,
www.umuzykalniamy.pl

Placówka publiczna, której celem jest profesjonalna, bezpłatna edukacja muzyczna utalentowanych dzieci i młodzieży z terenu powiatu olsztyńskiego. Szkoła prowadzi naukę gry
na instrumentach: fortepian, akordeon, skrzypce,
wiolonczela, gitara klasyczna, flet poprzeczny, klarnet, kontrabas, obój, saksofon, sakshorn, trąbka,
róg, puzon, tuba, perkusja.

Filie:
Powiatowa Szkoła Muzyczna I st. w Dywitach
Filia w Olsztynku
ul. Górna 5, 11-015 Olsztynek
tel. 530 372 375, olsztynek@psmdywity.org
pl. J. Bema 5, 10-516 Olsztyn
tel./fax 89 527 03 46, www.poradnia-olsztyn.pl
Placówka publiczna udzielająca bezpłatnej pomocy psychologicznej, pedagogicznej, logopedycznej
i zawodniczej. Usługi świadczy dzieciom i młodzieWIEŚCI Z POWIATU - NR 108 / 2017

Powiatowa Szkoła Muzyczna I st. w Dywitach
Filia w Biskupcu
ul. Ludowa 5, 11-300 Biskupiec
tel. 790 510 046, biskupiec@psmdywity.org
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BEZPIECZNE WAKACJE
Wakacje to najpiękniejszy okres w roku. Warto wykorzystać
go na odwiedzenie ciekawych miejsc, na poznanie których
nie było wcześniej czasu. Lato w powiecie olsztyńskim obfituje w wydarzenia kulturalne i sportowe. Oferta rekreacyjna
w połączeniu z pięknymi, czystymi lasami i jeziorami, gwarantuje dobry wypoczynek.
Udane wakacje to przede wszystkim jednak bezpieczne wakacje. Na witrynie stworzonej przez Starostwo Powiatowe

w Olsztynie znajdą Państwo porady dotyczące bezpieczeństwa
nad wodą, w lesie, podczas burzy i na wsi, a także związane z pracą
sezonową za granicą i handlem ludźmi oraz tym, jak zabezpieczyć
mieszkanie na czas wyjazdu. Poniżej link do strony:

www.powiat-olsztynski.pl/udane-wakacje-bezpieczne-wakacje
Pragniemy jednak choć w zarysie przedstawić kilka
porad dotyczących bezpiecznego zachowania: o tym, co należy
robić, a czego nie, jak się zachowywać i na co trzeba uważać
w okresie letnim, podczas czasu wolnego.

NAD WODĄ:

W LESIE:

• Korzystajmy z kąpieli w miejscach wyznaczonych, odpowiednio zorganizowanych
i oznakowanych.
• Wchodząc do wody pamiętajmy, aby
zawsze wybierać bezpieczne miejsce,
najlepiej strzeżone (nie wolno pływać
na szlakach wodnych i w pobliżu urządzeń
hydrotechnicznych).
• Zanim zażyjemy kąpieli, należy sprawdzić, czy w pobliżu są osoby, które w razie
potrzeby mogą pomóc lub zawiadomić
ratowników.
• W wodzie zanurzajmy się stopniowo,
gdyż różnice temperatur między nagrzanym ciałem a wodą mogą spowodować
szok termiczny, w wyniku którego może
ustać praca serca, co z kolei doprowadzi
do śmierci.
• Nie pływajmy w wodzie poniżej 14 stopni
Celsjusza, najlepsza temperatura to 22-25
stopni.
• Nie skaczmy do wody, jeśli nie znamy
dna, nawet jeśli robiliśmy to dawniej
(od tamtej pory na dnie mogły znaleźć się
niebezpieczne przedmioty).
• Nigdy nie kąpmy się pod wpływem alkoholu.
• Nie pozostawiajmy dzieci poza zasięgiem naszego wzroku i nie pozwalajmy
im na samodzielne kąpiele.
• Podczas pływania kajakiem, łódką, czy
żaglówką, pamiętajmy zawsze o założeniu
kamizelki ratunkowej.

• Ognisko rozpalać można tylko w wyznaczonych miejscach – informacje uzyskać
można z bazy turystycznej na stronach
internetowych nadleśnictw oraz w ośrodkach wypoczynkowych i agroturystycznych.
• Nie wolno rozpalać ogniska bliżej niż
6 metrów od stojących drzew.
• Wysokość płomienia nie powinna przekraczać 2 metrów.
• Po wypaleniu się ogniska należy zalać
je dokładnie wodą i zasypać piaskiem.
• Z uwagi, iż w woj. warmińsko-mazurskim
wskaźnik zapadłości na choroby po ukąszeniu kleszcza jest dwukrotnie wyższy
niż w reszcie kraju, pamiętajmy, aby unikać leżenia na trawie i pod krzewami oraz
używać środków odstraszających owady.
• Po wykryciu kleszcza na ciele nie wolno
go smarować tłuszczem ani drażnić gorącem, czy chemikaliami, tylko jak najszybciej skontaktować się z osobą skłonną
pomóc w jego usunięciu, a w razie podejrzenia zakażenia skonsultować się z lekarzem.
• W lesie należy unikać kontaktu z dzikimi zwierzętami, które mogą być chore
na wściekliznę. Nie wolno ich dotykać,
nawet gdy zachowują się bardzo przyjaźnie.
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TELEFONY ALARMOWE:
POGOTOWIE RATUNKOWE

999, 112
STRAŻ POŻARNA

998, 112
POLICJA

997, 112
WOPR

601 100 100
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gmina, w której warto żyć
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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

Wieści
z Powiatu

Jeziorany

Numer ISSN 1641-3296
Jonkowo

Kolno

Olsztynek

Purda

Stawiguda

Świątki

Starostwo Powiatowe w Olsztynie
pl. Bema 5, 10-516 Olsztyn
e-mail: ipr@powiat-olsztynski.pl
nakład 400 egz.

gmina, w której warto żyć

Pismo w wersji elektronicznej dostępne na stronie
www.powiat-olsztynski.pl

