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PISMO BEZPŁATNE

POROZUMIENIE
W SPRAWIE WODY

Ponad 52 mln zł będzie kosztowała 
realizacja dużego projektu wodocią-
gowego, który chcą wspólnie zreali-
zować w latach 2017-19 ze środków 
unijnych Przedsiębiorstwo Wodocią-
gów i Kanalizacji w Olsztynie, gmina 
Dywity i gmina Gietrzwałd.

OLSZTYN 
60 LAT WSTECZ

Z okrzykami „Ręce precz od Węgier” 
i „Kostek do domu!” w polu widzenia 
pojawiają się studenci z transparenta-
mi. Gdy  drogę zajeżdża im milicyjny 
GAZ i funkcjonariusze uderzający pał-
kami w tarcze, z młodych gardeł wy-
dobywa się śpiew. 

POLSKO-NIEMIECKI 
JĘZYK PIĘCIOLINII

Na zaproszenie Powiatowej Szkoły 
Muzycznej w Dywitach, w powiecie 
olsztyńskim gościli muzycy z zaprzy-
jaźnionego powiatu Osnabrück – Or-
kiestra Kameralna z Melle oraz Blue 
Garden Big Band z Powiatowej Szkoły 
Muzycznej w Osnabrück.

ROZTAŃCZONA WIGILIA ŚWIĘTA NIEPODLEGŁOŚCITe
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Z POWIATOWEGO KALENDARZA

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

19.11 – VI Wojewódzki Turniej Tańca Nowoczesnego 
 „WARMIA POWER - Stawiguda 2016”.

20.11 – Koncert Pamięci Leonarda Cohena – GOK 
 w Gietrzwałdzie.

24-26.11 – III Festiwal Sztuki Czytania w Dobrym Mieście.

25.11 – Akcja „Biała Wstążka” w Starostwie Powiatowym 
 w Olsztynie; Andrzejkowy Wieczór Filmowy w Barczewie; 
 Bal Andrzejkowy dla Dzieci w Stawigudzie.

29.11 – Teatr przy stoliku – GOK w Dywitach.

02.11 – XXII Przegląd Grup Kolędujących – GOK w Barczewie;
  Koncert Tomasza Saleja i Grupy Tak – GOK 
 w Gietrzwałdzie.

03.11 – Kiermaszu Rękodzieła „Mikołajkowe Klimaty” 
 – GOK w Dywitach.

03.12 – „Otwarte Drzwi” – MOPS w Dobrym Mieście; Kiermasz
 Rękodzieła „Mikołajkowe Klimaty” – GOK w Dywitach.

05.12 – Mikołajki w gminie Purda; XIII Jesienne Spotkania 
 z Poezją - gm. Stawiguda; Przedświąteczny kiermasz 
 w Starostwie - DPS w Jezioranach.

06.12 – Mikołajki od serca – akcja pobierania krwi i rejestracji 
 dawców szpiku oraz przedświąteczny kiermasz w starostwie 
 -  Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy z Żardenik.

07.12 – Mikołajkowe niespodzianki dla dzieci w Olsztynku.

10.12 – „Choinka z Rodziną Nowowiejskich”
 - Świąteczny Jarmark Feliksowy w Barczewie.

11.12 – Jarmark Bożonarodzeniowy w Dobrym Mieście.

17.12 – Warmiński Jarmark Świąteczny Cittaslow w Biskupcu.

 Czas przedświątecznej bieganiny 
po sklepach i gruntownych porząd-
ków w domach zbliża się wielkimi 
krokami. Ale to też dobry moment, 
by popatrzeć na drugiego człowieka 
i otworzyć serce. 

 Olsztyńskie starostwo, śladem lat ubiegłych, włącza się 
w kampanię „Białej Wstążki”, wyrażając swój sprzeciw wobec przemocy 
w rodzinie. 25 listopada odwiedzający urząd otrzymają ulotki informacyj-
ne i symboliczne białe kokardki. 
 Z kolei 3 grudnia w dobromiejskim MOPS-ie, w ramach 
„Otwartych Drzwi” można będzie skorzystać z porad psychologa 
i porozmawiać z pracownikami PCPR oraz członkami zespołu 
interdyscyplinarnego i Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholo-
wych. Przemoc zarówno fi zyczna, jak i słowna jest przestępstwem i nie 
można się na nią godzić.
 Wszystkich Państwa zachęcam też do udziału w akcji 
„Mikołajkowy Dar Serca”, w ramach której 6 grudnia będzie można hono-
rowo oddać krew, a także zarejestrować się w bazie potencjalnych dawców 
szpiku. Tego samego dnia można będzie nabyć przepiękne ozdoby świą-
teczne przygotowane przez podopiecznych Specjalnego Ośrodka Szkolno-
Wychowawczego w Żardenikach. Środki pozyskane ze sprzedaży zostaną 
przeznaczone na zakup materiałów plastycznych na potrzeby placówki.
 Zachęcam Państwa do udziału w naszych akcjach. Tak niewiele 
trzeba, by w życiu innych zapalić światełko radości i nadziei. 

Starosta Olsztyński
Małgorzata Chyziak

AKCJA POBIERANIA KRWI 
I REJESTRACJI DAWCÓW SZPIKU
7:30 - 11:00 POBÓR KRWI
7:30 - 12:00 REJESTRACJA DAWCÓW 
          SZPIKU KOSTNEGO

„MIKOŁAJKI OD SERCA”
6.12.2016r. 

STAROSTWO POWIATOWE 
W OLSZTYNIE

PLAC BEMA 5 
10-516 OLSZTYN
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SZANOWNI
CZYTELNICY



 Podczas wydarzenia zaprezentowali się artyści z powia-
tu olsztyńskiego i Olsztyna: Warmia Rhythm Team, Chór Warmii 
i Mazur z Gietrzwałdu pod kierunkiem Alicji Kucharzewskiej-
Samko, Zespół Wokalny „Cantemus” z Tuławek pod dyrekcją 
Krzysztofa Włodarskiego, Anastazja Maciąg, Karolina Duda, 
Maria Król i Marietta Ostapczuk. Po raz pierwszy w historii im-
prezy pojawił się taniec. Uczestnicy mieli okazję zobaczyć dzie-
ci z Zespołu Szkół w Jezioranach, które zatańczyły poloneza, by 
chwile później poprowadzić taniec, w który włączyli się uczest-
nicy uroczystości. Duże zainteresowanie wzbudził szpital polowy 
i replika broni z czasów I wojny światowej, które przywieź-
li rekonstruktory z grupy „Marienburg”. Można było obejrzeć 
też broń bardziej współczesną, którą przywieźli przedstawiciele 
Jednostki Strzeleckiej 1028 Gietrzwałd im. mjra Szendzielarza 
ps. Łupaszka. Jeszcze długo po zakończeniu imprezy przed bu-
dynkiem Starostwa Powiatowego w Olsztynie kilkanaście osób 
śpiewało pieśni patriotyczne z trio mandolinowo-gitarowo-perku-
syjnym z „Węgojskiej Strużki”. Nie zabrakło tez gorącej herbaty 
z cytryną i miodem na rozgrzewkę.
- 11 listopada 1918 r. jest bardzo ważną datą w dziejach państwa 
polskiego. Święto Niepodległości zostało ustanowione, by przy-

pominać Polakom, że gdyby nie wydarzenia sprzed 98 lat, nie 
byłoby obalenia komunizmu, wolnych wyborów, przystąpienia 
Polski do Unii Europejskiej... Powiat Olsztyński od 5 lat orga-
nizuje w przeddzień tej ważnej dla nas wszystkich daty, Wigilię 
Święta Niepodległości – uroczystość z jednej strony podniosłą, 
z drugiej jednak radosną, bo cieszymy się z bycia wolnymi ludź-
mi i z życia w wolnej Polsce - mówiła wicestarosta olsztyński 
Joanna Michalska.
 W wydarzeniu wzięli udział m.in. parlamentarzyści 
Andrzej Maciejewski i Mirosław Pampuch, burmistrz Barczewa 
Lech Jan Nitkowski, Komendant Miejski PSP w Olsztynie bryg. 
Andrzej Górzyński, dyrektor Urzędu Pracy Powiatu Olsztyńskie-
go Krystyna Dudzińska, szef Powiatowej Służby Drogowej Artur 
Bal oraz radni powiatowi: Alicja Wąsik, Grażyna Grzegorzewska 
i Krystyna Szter, a także dyrektorzy powiatowych szkół: Joanna 
Maziuk i Krzysztof Janczara.
 Organizatorem Powiatowej Wigilii Święta Niepodle-
głości jest Powiat Olsztyński. Partnerzy: gmina Dywity i Komen-
da Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie. Patroni me-
dialni: Gazeta Olsztyńska, Gazeta Warmińska i portal olsztyn24.
com.

W POWIECIE
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Kotyliony, wspólne śpiewanie pieśni patriotycznych, rekonstruktorzy 
historyczni z samym marszałkiem Józefem Piłsudskim, a nawet wielki 
polonez  - tegoroczna Powiatowa Wigilia Święta Niepodległości odbyła 
się, zgodnie z tradycją, w radosnym, ale i podniosłym nastroju. 

ROZTAŃCZONA WIGILIA ŚWIĘTA NIEPODLEGŁOŚCI



 Tytuł „Przyjaciel Warmii” jest honorowym wyróżnie-
niem przyznawanym przez Stowarzyszenie „Dom Warmiński”. 
Nadawane jest osobom, instytucjom i organizacjom wnoszącym 
wkład w rozwój Warmii. Jego przyznawanie ma na celu popula-
ryzację regionalnej tożsamości i kultury Warmii, a także uhono-
rowanie osób i działań, które podnoszą atrakcyjność turystyczną 
regionu.
 W czasie uroczystości na zamku w Lidzbarku War-
mińskim „Węgojskiej Strużce” towarzyszył burmistrz Biskupca, 

Kamil Kozłowski. – Nie miałem wątpliwości kogo nominować 
do tej nagrody. Działalność zespołu prowadzonego przez Teresę 
Kacperską jest mi i wszystkim mieszkańcom naszej gminy do-
skonale znana. Teraz przyszedł czas, by zrobiło się o nim jeszcze 
głośniej. W pełni na to zasługuje – mówił burmistrz Biskupca.
 Zespół powstał w marcu 2005 r. dzięki inicjatywie Te-
resy Kacperskiej. 22–25 lipca 2005 roku w Węgoju został zor-
ganizowany „Zjazd dawnych mieszkańców z kraju i zagranicy”. 
To na tę okoliczność w marcu 2005 r. rozpoczął próby. Danu-
ta Prokopczuk z Bęsi, uczyła warmińskich piosenek członków 
zespołu. To ona przywiozła pierwsze stroje warmińskie. Na ich 
wzór mieszkanka Węgoja Wiktoria Jagiełło uszyła nowe.
 Repertuar zespołu to piosenki warmińskie, biesiadne, 
partyzanckie i kościelne, ale także gadki warmińskie, insceni-
zacje obrzędów i tradycji, np. słynne „Rogole”. Członkowie 
zespołu są też głównymi wykonawcami niezwykłej inscenizacji 
Drogi Męki Pańskiej odgrywanej każdego roku w Węgoju. Grupa 
śpiewa podczas imprez, mszy, uroczystości kościelnych, ślubów, 
pogrzebów. Jest wizytówką swoich okolic.

BARCZEWO

BISKUPIEC

PROSTO Z NASZYCH GMIN

 Znajduje się on przy ulicy Słowackiego 7, w budynku 
Przedszkola Miejskiego w Barczewie. Miejsce w żłobku znala-
zło 16 dzieci. Gmina Barczewo uzyskała dotację z Ministerstwa 
Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w wysokości 309 551,00 zł, 
z czego wkład własny gminy wyniósł 126 400,00 zł. Środki pozy-
skane z pierwszego modułu dotacji pozwoliły doposażyć placów-
kę, między innymi w meble do sali i kuchni, zabawki czy sprzęty 
na plac zabaw. Przeprowadzony został także remont korytarza, 
szatni, toalet oraz wjazdu i placu na terenie obiektu.
 Dyrekcja żłobka zapowiada jednak, że to nie koniec 
prac w obiekcie i na jego terenie. Z rezerwy środków Programu: 
„Maluch” miasto otrzymało bowiem dodatkowo 42 908,00 zł. Za-
planowanych jest jeszcze szereg innych działań mających na celu 
poprawę warunków pobytu dzieci jak również pracy ich opieku-
nów.

- Zrealizowaliśmy dwa projekty miękkie dofi nansowane przez 
gminę Barczewo. Jednak spełnieniem naszych marzeń była wy-
miana okien w Synagodze. Czekaliśmy na to 20 lat! – cieszy się 
Krystyna Szter, prezes Zarządu Stowarzyszenia ,,Pojezierze” 
o/Barczewo. 
 Inwestycja była możliwa dzięki dofi nansowaniu 
w ramach konkursu Powiatu Olsztyńskiego na zadanie publiczne 
pn. „Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa naro-
dowego”. Zgodę na realizację wydał Wojewódzki Konserwator 
Zabytków.
 Nowe okna spowodowały zdecydowanie lepsze oświe-
tlenie eksponowanych prac artystycznych, woda opadowa nie 
niszczy ścian wewnętrznych, jest jaśniej, cieplej i przyjaźniej. 
– Wymiana okien jest krokiem milowym w utrzymaniu dla przy-
szłych pokoleń tejże synagogi, jedynej takiej pod warmińskim 
niebem – podsumowuje Krystyna Szter.

OTWARCIE 
ŻŁOBKA

CZEKALI 
20 LAT

Wernisaże, koncerty, plener malarski, spotkania Uniwer-
sytetu III Wieku – to tylko część wydarzeń, jakie miały 
miejsce w mijającym sezonie w Galerii Sztuki SYNAGO-
GA w Barczewie. Pracujący rodzice najmłodszych dzieci w Barczewie 

mają powód do radości. Po przeszło 12 latach do miasta 
powrócił Żłobek Miejski.
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WĘGOJSKA STRUŻKA 
WYRÓŻNIONA 

Zespół „Węgojska Strużka” może szczycić się 
honorowym tytułem „Przyjaciela Warmii”. Wyróżnienie 
– statuetkę Copernicusa – odebrał  6 października
na zamku w Lidzbarku Warmińskim.



DYWITY

DOBRE MIASTO
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 Projekt zakłada m.in. realizację budowy magistrali 
o dużej średnicy z Olsztyna do Dywit, Różnowa i Ługwałdu, co 
pozwoli na zaopatrzenie największych miejscowości gminy Dy-
wity w znakomitą jakościowo wodę z Olsztyna. 
 Strategiczne z punktu widzenia dalszego rozwoju gmi-
ny porozumienie dotyczące wspólnej realizacji projektu „Popra-
wa gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Olsztyn – etap I” 
podpisane zostało we wtorek 18 października w siedzibie PWiK 

w Olsztynie.
– W ciągu najbliższych 2,5 lat wykonamy ogromną inwestycję 
wodno-ściekową na terenie aglomeracji Olsztyn za ponad 50 mln 
zł – powiedział Wiesław Pancer, prezes PWiK w Olsztynie.
 Projekt zakłada realizację szeregu inwesty-
cji wodno-kanalizacyjnych w Olsztynie, gminie Dy-
wity i gminie Gietrzwałd ze środków unijnych z Fun-
duszu Spójności, które Polska pozyskała w ramach 
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Wniosek 
na kwotę ponad 52 mln zł ma zostać złożony do dofi nansowania 
w styczniu 2017 roku. Kwota unijnego wsparcia ma wynosić oko-
ło 60 proc., a inwestycja ma się rozpocząć w drugiej połowie 2017 
roku.
 Z podpisanego porozumienia zadowolony jest Jacek 
Szydło, wójt gminy Dywity. – To najlepszy przykład współpracy 
między samorządami dla dobra mieszkańców – mówił.
 Wartość inwestycji realizowanych na terenie Olsztyna 
ma wynieść około 45 mln zł, na terenie gminy Dywity około 
5,5 mln zł, a gminy Gietrzwałd około 1,7 mln zł.

 W Dobrym Mieście, uroczystości związane z jego ob-
chodami rozpoczęły się już 8 listopada, trzecim Przeglądem 
Twórczości Patriotycznej im. Przemysława Gintrowskiego. Mot-
tem tegorocznego Przeglądu, były pożegnalne słowa Danuty Sie-
dzikówny ps. „Inka”, działaczki AK - „Zachowałam się jak trze-
ba…”, wypowiedziane na krótko przed śmiercią w 1946 r. Pieśni 
i piosenki patriotyczne w Zespole Szkół zabrzmiały również dwa 
dni później, kiedy to koncertem „Przynieść wolność Ojczyźnie 
swej”, święto uczciła Grupa Concordia, pod kierunkiem Andrzeja 
Ilkiewicza.
 W dniu 11 listopada uroczystości rozpoczęto Mszą 
Świętą w intencji Ojczyzny w Bazylice Najświętszego Zbawiciela 
i Wszystkich Świętych, skąd nastąpił przemarsz na cmentarz oraz 

Apel Poległych. W tym dniu po raz kolejny z koncertem pieśni 
patriotycznych wystąpiła też Grupa Concordia.
 W gminie Dobre Miasto święto odzyskania niepod-
ległości uczczono na sportowo. Pogoda, co najważniejsze dla 
plenerowych imprez, dopisała. Pozytywnie zaskoczyła dziecięca 
frekwencja, która od ubiegłego roku wzrosła o przeszło 100%. 
Aż 90 młodych adeptów biegania ścigało się na dobromiejskich 
ulicach. Po młodszych uczestnikach, na 5 kilometrową trasę ru-
szyła starsza młodzież, która w liczbie 47 dobiegła do mety. 
Tu na zawodników czekały medale, dyplomy i nagrody, które wrę-
czyli burmistrz Dobrego Miasta Stanisław Trzaskowski i dyrektor 
OSiR Zbigniew Wójcik.
 Na Basenie „Na Fali” Dobromiejskie Towarzystwo 
Pływackie zorganizowało IV Maraton Pływackie dla Ojczyzny. 
W ciągu dwóch godzin maratonu, 49 uczestników pokonało łącz-
nie dystans 58 675 metrów.

POROZUMIENIE 
W SPRAWIE WODY

DOBRE MIASTO 
UCZCIŁO 

11 LISTOPADA 

Ponad 52 mln zł będzie kosztowała realizacja dużego 
projektu wodociągowego, który chcą wspólnie zreali-
zować w latach 2017-19 ze środków unijnych Przedsię-
biorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Olsztynie, gmina 
Dywity i gmina Gietrzwałd.

Święto Odzyskania Niepodległości to najważniejsze 
polskie święto narodowe związane z odzyskaniem 
w 1918 roku (po 123 latach zaborów) niepodległości.



JEZIORANY

 W niedzielne popołudnie 9 października w kościele 
p.w. Św. Bartłomieja w Jezioranach odbył się koncert chóru 
z Iławy. Iława Gospel Singers to ponad 20-osobowy zespół, który 
powstał w 2015 roku z inicjatywy Magdaleny i Michała Wróblew-
skich. Tworzą go amatorzy i profesjonaliści (chórzyści, soliści oraz 
instrumentaliści), których połączyła muzyczna pasja oraz chęć gło-
szenia Ewangelii, czyli Dobrej Nowiny o Jezusie. Jako, że idealną 

formą realizacji tych dwóch potrzeb jest właśnie muzyka gospel, 
na niej IGS oparł swój styl wykonawczy. Zespół pracuje w duchu 
ekumenizmu, współpracuje z przedstawicielami różnych wyznań 
chrześcijańskich. W czasie większych koncertów chórzystom i so-
listom może towarzyszyć zespół instrumentalny. Pod dyrygentu-
rą, aranżem i akompaniamentem Michała Wróblewskiego, zespół 
zgodził się gościnnie wystąpić w jeziorańskim kościele.
 Koncert poprzedziła dziecięca msza, a tuż po godzinie 
13:00 można było usłyszeć gospelowe pieśni oraz cytaty Jana Paw-
ła II odtwarzane w czasie trwania projekcji. Dni Papieskie jak sama 
nazwa wskazuje wiążąco kojarzone są z Papieżem Janem Pawłem 
II, dlatego też nie mogło zabraknąć pieśni tj.  hymny Światowych 
Dni Młodzieży „Jesus Christ, You are my life” i „Błogosławieni 
miłosierni”, ale też ulubionych utworów Papieża „Wypłyń na głę-
bię”, czy „Barka”. Koncert Chóru Iława Gospel Singers znalazł 
w oczach odbiorców duże uznanie oraz wprowadził w stan unie-
sienia.

DNI PAPIESKIE

„Jan Paweł II – bądźcie świadkami miłosierdzia” pod takim 
hasłem przewodnim przebiegły tegoroczne XVI Dni Papie-
skie. Na tą okazję Miejski Ośrodek Kultury dla mieszkań-
ców gminy przygotował program muzyczny z udziałem 
Chóru Iława Gospel Singers.

 Do akcji włączyli się Strzelcy z Jednostki Strzeleckiej 
1028 im. płk Zygmunta Szendzielarza ps. Łupaszka. 8 październi-
ka, mimo niepogody, uczestniczyli oni w Akcji Żołnierska Pamięć 
- porządkowali groby żołnierzy Armii Krajowej oraz polskich pa-
triotów na cmentarzu w Gietrzwałdzie. 
– Mimo, że mieszkam w tej miejscowości nie wiedziałem, 
że są u nas mogiły żołnierzy Armii Krajowej – mówił Wojciech 
z Gietrzwałdu – chętnie zaangażowałem się w inicjatywę zapropo-
nowaną przez naszego dowódcę.
 Na cmentarzu w Gietrzwałdzie znajdują się groby dwóch 

żołnierzy Armii Krajowej śp. Stanisława Sawickiego, który był 
także dziennikarzem „Gazety Gietrzwałdzkiej” oraz śp. Aleksan-
dra Cynarskiego ps. „Topola”, Dowódcy Obwodu Powiśle Powiat 
Iłża, który był nauczycielem-kierownikiem szkoły w Gietrzwał-
dzie. 
 Strzelcy z Gietrzwałdu z ochotą porządkowali także 
groby rodziców Barbary Samulowskiej oraz ks. Wojciecha Zinka, 
patrona Gimnazjum Gminnego w Gietrzwałdzie.
– To dla mnie zaszczyt pracować przy oczyszczaniu nagrobka 
ks. infułata Wojciecha – informuje ksiądz Paweł Rzosiński z Olsz-
tyna, pełniący funkcję sekcyjnego w Jednostce Strzeleckiej 1028 
w Gietrzwałdzie.
 Strzelcy wysłuchali też gawędy o historii objawień 
Matki Bożej w Gietrzwałdzie o ks. Wojciechu Zinku, a także 
o walce o polskość Warmii, zapalili znicz przy pomniku Andrzeja 
Samulowskiego przy ul. Kościelnej oraz zwiedzili Izbę Muzealną 
w Warnijski Chałupsie – w Warmińskim Domu.

GIETRZWAŁDPROSTO Z NASZYCH GMIN
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STRZELCY 
PORZĄDKOWALI 
GROBY

Od wielu lat, tradycyjnie w październiku przed Świętem 
Zmarłych, w całej Polsce organizowana jest Akcja Żoł-
nierska Pamięć, podczas której młodzi ludzie w mun-
durach odwiedzają żołnierskie mogiły i groby polskich 
patriotów. Po raz pierwszy wydarzenie to miało miejsce 
w Gietrzwałdzie. 



 Budynek o pow. użytkowej 106,47 m2 zostanie wybu-
dowany  za kwotę 339.682,22 zł i już wkrótce zostanie przekaza-
ny do użytkowania OSP w Lutrach.

 W miejscowości Bęsia przy drodze wojewódzkiej nr. 596 
ukończono realizację inwestycji polegającej na budowie chodnika 
od jeziora w kierunku Wiatraka. Chodnik znacznie poprawił 
estetykę miejscowości, a przede wszystkim zwiększył bezpie-
czeństwo dzieci i mieszkańców w przemieszczaniu się.

REMIZA 
NA 
UKOŃCZENIU

NOWY 
CHODNIK 

W BĘSI

Prace budowlane inwestycji pn. Budowa remizy strażac-
kiej w Lutrach powoli dobiegają końca.

 W zawodach udział wzięło około 250 zawodników 
z 24 klubów, w tym m.in. Warszawy, Józefowa, Wrocławia, 
Włocławka, Iławy, Ostródy, Szczytna, Bielska, Węgorze-
wa, Olecka, Kalisza i Poznania. Akademię Sztuk Walki Jon-
kowo reprezentowali: Filip Zakrzewski, Jakub Grabkowski 
i Maciej Zieliński. Zawodnicy pokazali świetne przygoto-
wanie do turnieju zdobywając dwa medale, złoty i brązowy.
 Filip w fi nale spotkał się z Adamem Rosłanowskim, 
reprezentującym Mazowiecki Klub Kyokushin Karate. 
Konsekwentnie zrealizował założenia taktyczne i pokonał 
go przez ippon (cały punkt), dwukrotnie zdobywając wazari 
za celne wykonanie kopnięcia mawashi geri jodan. Tym sa-
mym dorzucił do swojej kolekcji kolejne złoto, w kategorii 
dzieci młodszych powyżej 35 kg.
 Z kolej Jakub Grabkowski w walce o fi nał przegrał 
przez wazari z zawodnikiem KSW Bushi Janem Lewon, 
który wygrał ostatecznie całą konkurencję kategorii dzieci 

młodszych chłopców do 25 kg.
 Trzeci z zawodników ASW Jonkowo, Maciej Zie-
liński, nie miał szczęścia trafi ając już w pierwszej walce 
na utytułowanego zawodnika z Iławy, Jakuba Zalewskie-
go, z którym przegrał przez ippon.
– Jestem zadowolony ze startów moich podopiecznych. 
Pokazali prawdziwego ducha walki i serce do karate 
dając z siebie wszystko na macie i to jest najważniejsze 
– podsumował zawody sensei Marek Bębenek. Serdecznie 
gratulujemy wszystkim zawodnikom i dziękujemy za god-
ne reprezentowanie naszego klubu oraz Jonkowa.
 Zawody odbywały się według światowych prze-
pisów IKO, tj. Międzynarodowej Organizacji Karate 
Kyokushin z zastosowaniem obowiązkowych ochraniaczy 
na tułów, głowę, golenie i ręce.

KOLNO

JONKOWO

KARATECY 
NA MEDAL

W sobotę 8 października 2016 roku w Ciechanowie od-
była się VI edycja ogólnopolskiego turnieju Kyokushin 
Karate o Puchar Prezydenta Ciechanowa.
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 W sobotę 8 października o godz. 8:00 w Bałdach odbyła 
się uroczystość powitania nowego biskupa warmińskiego. Wierni 
zebrali się u Wrót Warmii pomimo niesprzyjającej aury. Arcybi-
skup Józef Górzyński został powitany w imieniu duchowieństwa 
przez Prepozyta ks. prał. kan. dr Andrzeja Lesińskiego. Bisku-
pa powitał także chlebem i solą wójt gminy Purda Piotr Płoski. 
W imieniu swoim i mieszkańców wręczył biskupowi kosz kwia-
tów i pamiątkowy kafel ze specjalną dedykacją. Arcybiskupa 

Józefa Górzyńskiego witali także mieszkańcy. W uroczystości 
wzięły udział delegacje z Butryn i Chaberkowa, Giław, Klebarka 
Wielkiego, Klewek, Pajtun, Prejłowa, Przykopu, Starego Olsztyna 
i Szczęsnego. Biskupa witali przedstawiciele Koła Gospodyń 
Wiejskich Szczęściary, Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Pur-
dzie, Zarząd Gminny OSP oraz dyrekcja i pracownicy Gminne-
go Ośrodka Kultury w Purdzie. Wśród gości znaleźli się także 
przedstawiciele Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Lasów 
Państwowych i pracownicy Urzędu Gminy w Purdzie. Całemu 
wydarzeniu towarzyszyły media i przedstawiciele prasy.
 Wójt gminy Purda złożył także życzenia Arcybiskupowi 
Wojciechowi Ziembie z okazji zbliżających się 75-tych urodzin.
O oprawę muzyczną podczas uroczystości zadbał chór im. Elżbie-
ty Gołębiowskiej z Klewek.

WITALI 
BISKUPA…

Arcybiskup Józef Górzyński został powitany przez wier-
nych w Bałdach. Nowo mianowany biskup będzie 51 bi-
skupem warmińskim.

PURDA

OLSZTYNEK PROSTO Z NASZYCH GMIN

 „Ze wszystkich ludzkich rzeczy tylko wiedza jest nie-
śmiertelna”- tak napisał w II wieku naszej ery grecki historyk 
Plutarch. To motto przyświecało chęci stworzenia w Olsztynku 
Uniwersytetu Trzeciego Wieku jako stowarzyszenia, które skupia 
ludzi chcących pogłębiać wiedzę i poznawać świat. Wiek nie jest 
dla takich ludzi przeszkodą, bo jak powiedział wielki pedagog J.A 
Komeński: „Całe życie jest szkołą”.
 Sama zaś inauguracja przebiegała uroczyście. Prezes 
UTW – Krystyna Tarnowska powitała przybyłych gości. Uniwer-
sytet Warmińsko- Mazurski reprezentował pełnomocnik rektora 
do spraw uniwersytetów trzeciego wieku profesor dr hab. Ste-
fan Smoczyński, który odebrał od studentów- słuchaczy UTW 

w Olsztynku ślubowanie i wręczył legitymację.
 Prezes Krystyna Tarnowska w swojej mowie inaugura-
cyjnej podziękowała za twórczy impuls burmistrzowi Arturowi 
Wrochnie. Podkreśliła też wielką przychylność olsztyneckiego 
samorządu i wsparcie w początkowych pracach grupy założyciel-
skiej uniwersytetu.
 W imieniu studentów - słuchaczy wypowiedziała się wi-
ceprezes Krystyna Perkowska, obiecując, że pokolenie 50+, 60+, 
itd., nie da się zepchnąć na margines życia społecznego.
Uroczystą inaugurację zakończył wykład dr Katarzyny Białobrze-
skiej pt. „Rola i miejsce seniorów we współczesnym świecie”, 
który dał cenne wskazówki do dalszego działania Uniwersytetu 
Trzeciego Wieku w Olsztynku.

ZABRZMIAŁO
GAUDEAMUS

5 października 2016 roku odbyła się pierwsza inauguracja 
roku akademickiego 2016/2017 Uniwersytetu Trzeciego Wie-
ku w Olsztynku. Olsztynecki „Chór Arte Del Canto” rozpoczął 
uroczystą inaugurację pieśniami „Mater Polonia” i „Gaude-
amus Igitur”.
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 Przedmiotem projektu jest budowa 2 mikroinstalacji foto-
woltaicznych o mocy 40 kWp. Podstawowym celem inwestycji jest 
zwiększenie udziału energii elektrycznej pochodzącej ze źródeł od-
nawialnych, co wpłynie bezpośrednio na jakość środowiska przyrod-
niczego, eliminując emisję zanieczyszczeń i ograniczenie kosztów 
funkcjonowania obiektu. Działania promocyjne towarzyszące inwe-

stycji zwiększą świadomość społeczną dotyczącą OZE i dadzą dobry 
przykład mieszkańcom. 
 Całkowita wartość projektu wynosi 632 610,00 zł, 
a wydatki kwalifi kowalne projektu wynoszą 516 000,00 zł.
Dofi nansowanie na realizację inwestycji wynosi 438 600,00 zł, 
co stanowi 85% kwoty wydatków kwalifi kowalnych projektu, w tym:
- współfi nansowanie UE w kwocie 438 600,00 zł
- współfi nansowanie krajowe z budżetu Państwa  w kwocie 0,00 zł
 Wkład własny Gminy to 77 400,00 zł, co stanowi 15% 
kwoty wydatków kwalifi kowalnych projektu oraz koszty niekwali-
fi kowalne w wysokości 116 610,00 zł.

 Chęć poznania młodych sportowych talentów osobiście 
i poznania podstawowych problemów, które towarzyszą zawodni-
kom podczas treningów, ale również występów na zawodach była 
powodem do spotkania z władzami samorządowymi gminy Stawi-
guda.
 Najwięcej problemów młodzi sportowcy mają z miejsca-
mi do treningów. Szczególnie dotyczy to tenisistów ziemnych, któ-
rzy trenują w olsztyńskim Klubie Budowlani. W tym roku tenisiści 
ze Stawigudy w ogólnopolskich zawodach w grupie do lat 10 zajęli 
drużynowo czwarte miejsce.
 Najbardziej utytułowaną zawodniczką była jednak Klau-

dia Malgrem, która w zawodach szermierczych  (w szabli) odnosi 
sukcesy ogólnopolskie, jak chociażby drugie miejsce w Ogólno-
polskim Turnieju Młodzików w Koninie, który był rozgrywany 
we wrześniu tego roku. Klaudia przymierza się też do startu na 
planszach europejskich. Na co dzień trenuje w olsztyńskim klubie 
UKS „Hajduczek”.
– Występy młodych sportowców to również świetna okazja do pro-
mocji gminy Stawiguda na zewnątrz – mówiła wójt Irena Derdoń. 
– Chcemy jak najczęściej się z Wami spotykać i gratulować odno-
szonych sukcesów. W przyszłym roku planujemy zorganizowanie 
po raz pierwszy w naszej gminie Gali Sportu, na której uhonoruje-
my sportowe sukcesy zawodników, którzy są mieszkańcami naszej 
gminy.
 Wszyscy sportowcy otrzymali  zapewnienie, że będą 
otrzymywać wsparcie fi nansowe i pomoc na miarę swoich potrzeb, 
ale z uwzględnieniem możliwości  gminnego budżetu.
 Na koniec spotkania zawodnicy i trenerzy  otrzymali pre-
zenty przydatne w uprawianych przez siebie dyscyplinach i pamiąt-
kowe dyplomy z gratulacjami.

ŚWIĄTKI

STAWIGUDA

EKOLOGICZNA 
ENERGIA

SPORTOWA 
MŁODZIEŻ

W dniu 11 października 2016 roku wójt gminy Świąt-
ki Sławomir Kowalczyk zawarł umowę z Wojewódzkim 
Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
w Olsztynie  na dofi nansowanie projektu „Budowa insta-
lacji fotowoltaicznych obsługujących budynek administra-
cyjny Urzędu Gminy Świątki i budynki Publicznego Gimna-
zjum w Świątkach oraz Zespołu Szkolno – Przedszkolnego 
w Świątkach” w ramach Regionalnego Programu Opera-
cyjnego Województwa Warmińskiego na lata 2014-2020.

Młodzi ludzie w  Gminie Stawiguda z powodzeniem uprawiają 
różne dyscypliny sportowe. Popularnością cieszą się m.in. 
piłka nożna, tenis ziemny, taniec towarzyski, sporty ekstre-
malne oraz szermierka.
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 To przebieg inscenizacji opartej na wydarzeniach 
z 1956 r., którą 25 października przygotowało Starostwo Powia-
towe w Olsztynie. Wzięli w niej udział wychowankowie Studium 
Aktorskiego w Olsztynie i Zespołu Szkół w Biskupcu oraz rekon-
struktorzy z Muzeum Techniki Wojskowej w Ziołowej Dolinie. 
Przy pamiątkowym tryptyku stanęła wojskowa asysta honorowa 
oraz poczty sztandarowe. Wśród obserwatorów znaleźli się mię-
dzy innymi świadkowie wydarzeń z 56 roku. Gośćmi honorowy-
mi byli Ambasador Węgier w Polsce Iván Gyurcsík z małżonką, 
I sekretarz ds. politycznych Pál Attila Illés i dyrektor Węgierskie-
go Instytutu Kultury w Warszawie János Tischler. 
 Rekonstrukcja wydarzeń była jedną z części uroczy-
stych obchodów 60. rocznicy wiecu solidarności studentów 
i mieszkańców Olsztyna z uczestnikami Powstania Węgierskiego. 
W programie znalazła się także konferencja „Między Olsztynem 
a Budapesztem. Polacy i Węgrzy w 1956″ z referatami przed-
stawicieli IPN, OBN, Archiwum Państwowego i Węgierskiego 
Instytutu Kultury. Poprzedziły ją okolicznościowe wystąpienia. – 
Rewolucja miała dwa przesłania: walkę o wolność i przyjaźń pol-
sko-węgierską. Naród węgierski jest Wam wdzięczny za pomoc 
w 56 roku – mówił Ambasador Iván Gyurcsík. Wojewoda War-
mińsko-Mazurski Artur Chojecki odczytał kierowane do uczest-
ników uroczystości słowa Patrona wydarzenia, Prezes Rady Mi-
nistrów Beaty Szydło, zaś Naczelnik IPN w Olsztynie Waldemar 
Brenda – list Premiera Węgier Victora Orbana. Do zgromadzo-
nych zwróciła się też Starosta Olsztyński. – Powiat Olsztyński 
od 10 lat organizuje Dzień Przyjaźni Polsko-Węgierskiej, pielę-
gnując pamięć o wydarzeniach 1956 r. na dzisiejszym placu gen. 

Bema. Zobowiązuje nas do tego nie tylko miejsce siedziby Po-
wiatu, ale przede wszystkim mieszkańcy, którzy samodzielnie 
podejmują inicjatywy na rzecz utrwalania wspólnej historii pol-
sko-węgierskiej, zapisując w niej nowe karty – mówiła Małgorza-
ta Chyziak. Głos zabrał również prezes Olsztyńskiego Towarzy-
stwa Przyjaźni Polsko-Węgierskiej im. A. Batorego. – Jesteśmy 
wyjątkową wyspą w Polsce, w której przyjaźń polsko-węgierska 
zaczęła się kształtować w 56 roku i doczekała się szczególnych 
obchodów. Niech żyje Polska, niech żyją Węgry! – emocjonalnie 
zakończył wypowiedź Andrzej Sassyn.
 Podczas konferencji w Urzędzie Wojewódzkim w Olsz-
tynie została otwarta „Wystawa o Wydarzeniach 1956 w Polsce 
i na Węgrzech”, przygotowana przez Instytut Pamięci Narodo-
wej.  Uroczystości zakończył koncert w Filharmonii Warmińsko-
Mazurskiej. Na scenie wystąpiły młode skrzypaczki z Powiato-
wej Szkoły Muzycznej w Dywitach – Marcelina Rucińska i Zosia 
Hiszpańska z klasy Doroty Obijalskiej. Akompaniowała im Nata-
lia Klykova. Gwiazdą wieczoru był węgierski kwartet smyczko-
wy „Accord Quartet” z Budapesztu, który brawurowo wykonał 
Kwartet smyczkowy Es-dur KV 428 W. A. Mozarta. i III Kwartet 
smyczkowy B. Bartóka. Nie obyło się bez bisu – muzycy zagrali 
jeden z utworów Zoltana Kodaly’a.
 Organizatorami uroczystości byli: Warmińsko-Mazur-
ski Urząd Wojewódzki, Węgierski Instytut Kultury, Starostwo 
Powiatowe w Olsztynie, Instytut Pamięci Narodowej Delegatura 
w Olsztynie i Olsztyńskie Towarzystwo Przyjaźni Polsko-Wę-
gierskiej im. bpa Andrzeja Batorego.

Z okrzykami „Ręce precz od Węgier” i „Kostek do domu!” 
w polu widzenia pojawiają się studenci z transparentami. 
Gdy  drogę zajeżdża im milicyjny GAZ i funkcjonariusze 
uderzający pałkami w tarcze, z młodych gardeł wydobywa 
się śpiew. Na czoło grupy wysuwa się dziewczyna, na mi-
licyjną tarczę nakleja skrzyżowane fl agi. Ruszają kolejne 

osoby, torując drogę do zawieszonej na budynku tablicz-
ki z nazwą „Plac Armii Czerwonej”. Młodzieniec w szarym 
płaszczu zrywa tablicę, zawieszając w jej miejsce drugą 
- z napisem „Plac Powstańców Węgierskich”. Płoną zni-
cze. Młodzi ludzie układają kopiec z gałęzi świerkowych, 
wbijając weń polską i węgierską fl agę…

OLSZTYN 60 LAT WSTECZ

W POWIECIE
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– Dokonaliśmy już przeglądu sprzętu, Powiatowa Służ-
ba Drogowa zawarła już umowy z fi rmami zewnętrznymi. 
W tym roku wprowadzamy na wybranych drogach powia-
towych standard 4+. W głównej mierze dotyczy on sposo-
bu zmniejszania śliskości jezdni – droga po odśnieżeniu 
posypywana jest na całej długości. Przygotowane mamy 
również siatki przeciwśniegowe o łącznej długości około 
5 kilometrów – relacjonował Artur Bal, dyrektor PSD. – Czas go-
towości służb od momentu zgłoszenia wynosił będzie maksymal-
nie 90 minut.
 Uczestnicy spotkania rozmawiali o problemie osób 
bezdomnych. W okresie zimowym większość z nich przenosi się 
na teren większych miast, gdzie zapewnione mają noclegownie. 
– Opieka nad osobami bezdomnymi jest zadaniem gmin, powia-
towe jednostki są jednak przygotowane, żeby w sytuacjach ekstre-
malnych zapewnić potrzebującym ciepły posiłek – mówił Arka-
diusz Paturej, dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie. 
Włodarze gmin są także gotowi w tym zakresie. – Posiadamy 
35 miejsc noclegowych z zapleczem sanitarnym – powiedziała 
Katarzyna Nowakowska zastępca burmistrza Biskupca.

 W Barczewie Miejski Ośrodek Pomocy Społecz-
nej zapewni osobom potrzebującym ciepłe posiłki, odzież 
i obuwie. Gmina Kolno z kolei nawiązała współpracę z Domem 
Noclegowym w Bartoszycach.
 Policja swoje działania jesienno-zimowe ukierunkowuje 
na niesienie pomocy osobom starszym, samotnym i bezdomnym. 
– W celu zapobiegania utraty życia i zdrowia, zwiększona zostanie 
ilość patrolowanych obszarów, szczególnie w miejscach takich jak 
kanały ciepłownicze, pustostany, czy ogródki działkowe – mówił 
mł. insp. Marek Kuśmierczyk, z-ca Komendanta Miejskiego Policji 
w Olsztynie. – W czasie ferii zimowych z kolei przeprowadzimy 
działania „Bezpieczne Ferie”, podczas których przygotowywać 
będziemy dzieci do wypoczynku zimowego.
 Straż pożarna jest akurat w trakcie przepro-
wadzania w szkołach działań edukacyjnych związanych 
z zatruciem tlenkiem węgla. St. bryg. Marek Eljasiak, 
z-ca Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej 
w Olsztynie, przedstawił informacje na temat sprzętu, ja-
kim dysponują jednostki OSP i możliwości interwencji 
w czasie zimy.

 Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powia-
tu była najważniejszym punktem XVII Sesji Rady Powiatu 
w Olsztynie. – W części dochodowej budżet został zreali-
zowany na poziomie 51,7%, co stanowi 56 mln 342 tys. zł 
na zaplanowanych 109 mln 78 tys. zł. Dochody bieżące wy-
niosły 55 mln 432 tys. zł. (52,6%), a majątkowe 909 tys. zł, 
przy czym największym źródłem dochodów własnych Po-
wiatu jest udział w podatku PIT. Tu wskaźnik osiągnął 46,6 %
przy kwocie 10 mln 270 tys. zł. Pozostała część dochodu 
majątkowego to subwencje oraz dotacje na realizację zadań. 
Wydatki Powiatu osiągnęły wysokość 45 mln 703 tys. zł, 
z czego 9,7 mln wyniosły wydatki majątkowe poniesione 

na realizację przebudowy drogi Kunki – Jemiołowo, pomoc 
dla Urzędu Marszałkowskiego na budowę sieci szerokopa-
smowej, modernizację placu manewrowego jednostki Ko-
mendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie 
i na wsparcie zastępów Ochotniczej Straży Pożarnej 
w ramach konkursu prowadzonego przez Starostwo Powia-
towe w Olsztynie – mówiła Lucyna Kozikowska, skarbnik 
Powiatu. 
 Informacja i sprawozdanie Zarządu Powiatu 
w Olsztynie z realizacji budżetu w pierwszym półroczu 
2016r. otrzymały pozytywną opinię Regionalnej Izby 
Obrachunkowej.

PRZGOTOWANI NA NADCHODZĄCĄ ZIMĘ

BUDŻET REALIZOWANY PRAWIDŁOWO

Choć za oknem temperatury wciąż jeszcze na plusie, 
służby powiatowe rozpoczęły przygotowania do zimy. 
13 października w Starostwie Powiatowym w Olsztynie od-
było się rozszerzone posiedzenie Powiatowego Zespołu 
Zarządzania Kryzysowego. Wzięli w nim udział przedsta-
wiciele służby drogowej, policji, straży pożarnej, nadzoru 

budowlanego, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, 
burmistrzowie i wójtowie gmin. Ze złożonych przed staro-
stą olsztyńskim raportów wynika, że zarówno sprzęt, jak 
i strategie działania służb są sprawdzone i gotowe na na-
dejście zimy.

Powiatowi radni zaakceptowali realizację budżetu Powiatu 
w pierwszym półroczu 2016 r. Wydatki zostały zrealizowa-

ne w 41,9%, przy czym najwięcej środków zostało przezna-
czonych na inwestycje drogowe. 

   11WIEŚCI Z POWIATU - NR 105 / 2016



  

 Jako pierwszy koncertował Big Band pod batutą Stani-
sława Nakielskiego. Muzyków i zgromadzoną widownię powi-
tała starosta olsztyński Małgorzata Chyziak. – Bardzo się cieszę, 
że przyjechaliście – mówiła starosta. – Publiczności życzę nieza-
pomnianych przeżyć, a Wam pełnego wrażeń pobytu w Olsztynie 
i powiecie olsztyńskim. Serdecznie dziękuję Januszowi Ciepliń-
skiemu za zaangażowanie we współpracę i organizację koncertów, 
a pani Teresie Taradejnie, dyrektor olsztyńskiej szkoły, za umożliwie-
nie naszym niemieckim gościom koncertowania w tej pięknej sali. 
Szczególnie ciepło starosta przywitała obecnego wśród publicz-
ności Carla Finkemeyera, który od samego początku jest głów-
nym motorem współpracy powiatu olsztyńskiego i powiatu Osna-
brück. 
 W trakcie koncertu artyści dali z siebie wszystko, 
po każdej solowej partii na widowni wybuchał aplauz i było wi-
dać, jak muzykom dodaje to skrzydeł. – Nasz system kształce-
nia muzycznego jest trochę inny niż polski – wyjaśniał Stanisław 
Nakielski. – Szkoły muzyczne w Niemczech są płatne, 
ale za to nie ograniczają wiekowo. Do jednej klasy mogą uczęsz-
czać uczniowie siedmioletni i siedemdziesięcioletni, co zresztą 
nierzadko się zdarza. Nie ma egzaminów, najlepsi dostają zapro-
szenie do grania w orkiestrze – mówił Nakielski.
 Nazajutrz koncertowała Orkiestra Kameralna z Mel-
le pod dyrekcją Ewalda Bittera. Wśród pozycji repertuarowych, 
z myślą o polskiej publiczności niemieccy muzycy przygotowa-
li kilka utworów Krzysztofa Pendereckiego. Publiczność szcze-
gólnie entuzjastycznie zareagowała na solo trębaczki – Japonki 

Michiko Sugizaki i fl ecistki – Polki Haliny Bitter. Obie grają 
w orkiestrze prawie od samego początku. – Przyjechałam do Nie-
miec uczyć się muzyki – opowiadała Michiko. – Nie myślałam 
o pozostaniu. Z czasem rozrósł się jednak mój krąg przyjaciół, 
poznałam wielu wspaniałych muzyków, pokochałam europejską 
kulturę. W Niemczech mam teraz swój dom. Tęsknię do Japonii 
i jak już nadchodzi taki dzień, że muszę, to kupuję bilet i lecę, 
gdzie wschodzi słońce. Ale wracam, zawsze wracam.
 Ewald Bitter był po koncercie zmęczony, ale usatys-
fakcjonowany. – Obawiałem się, że publiczność nie dopisze 
– mówił. – Koncerty kameralne zwykle nie gromadzą tak licznej 
publiczności jak bandowe, to inna muzyka, inne emocje. Jestem 
bardzo pozytywnie zaskoczony zainteresowaniem muzyką kla-
syczną, jakie tu okazano. Wszyscy byliśmy też bardzo wzruszeni 
koncertem w planetarium, jaki dla nas przygotowali uczniowie 
ze szkoły muzycznej w Dywitach. To było wspaniałe przeżycie, 
dzieci grały na wysokim poziomie. Ciepliński robi świetną robotę 
w Dywitach! Mamy nadzieję, że uda nam się przyjechać do Was 
latem i posłuchać dzieci jeszcze raz.
- Polsko-niemiecki projekt muzyczny zakłada wieloletnią współ-
pracę, wymianę muzyków i uczniów naszych szkół muzycznych, 
wspólną naukę i koncertowanie – mówił Janusz Ciepliński. 
– Obecne spotkanie to dopiero zapowiedź tego, co w przyszłości 
się jeszcze wydarzy, a muzyka jest jedyną chyba formą współpra-
cy międzynarodowej, która ma jeden, wspólny język dla wszyst-
kich – język zapisany nutami na pięciolinii.

Na zaproszenie Powiatowej Szkoły Muzycznej 
w Dywitach, w powiecie olsztyńskim gościła Orkie-
stra Kameralna z Melle oraz Blue Garden Big Band 
z Powiatowej Szkoły Muzycznej w Osnabrück. 

Niemieccy muzycy zaprezentowali się w sali koncer-
towej olszyńskiej PSM. W obu orkiestrach gościnnie 
zagrali nauczyciele ze szkoły w Dywitach.

JĘZYK 
PIĘCIOLINII
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 Celem wyjazdu było uświadomienie młodym lu-
dziom, jakie związki we współczesnym świecie zachodzą 
między narodami - polskim i niemieckim. Uczniowie mieli 
okazję do integracji. 
– Oprócz zajęć szkolnych polska i niemiecka młodzież upra-
wiała sport, odwiedziła tamtejsze ZOO, Starostwo Osna-
brück, miała też okazję zwiedzić fabrykę maszyn rolniczych 
fi rmy Amazone w Hasbergen – opowiada Krystyna Kimber-
Chomej, nauczycielka ZSR. – Ciekawym punktem programu 
była wizyta w gospodarstwie Kolkmeyer, gdzie mogliśmy 
przyjrzeć się hodowli zwierząt oraz zobaczyć wykorzysty-
wany sprzęt, który zastępuje częściowo pracę człowieka.

  Młodzież cieszyła się także z odwiedzin w ratuszu. 
– Zostaliśmy powitani przez burmistrza, z którym rozma-
wialiśmy o współpracy polsko-niemieckiej, a także o spo-
strzeżeniach wychowanków niemieckiej szkoły po pobycie 
w Polsce i odczuciach naszej, dobromiejskiej grupy w trak-
cie wizyty w Niemczech – mówi nauczyciel Adam Decyk.
– Udział w wymianie młodzieży to możliwość poznania ró-
wieśników z innego kraju, ich stylu życia i problemów dnia 
codziennego, mieszkania przez pewien czas w odmiennym 
środowisku, zebrania obserwacji i doświadczeń oraz zdo-
bycia wiedzy – podkreśla Joanna Maziuk, dyrektor Zespołu 
Szkół Rolniczych w Smolajnach.

- Szkolenie z zakresu pomocy przedmedycznej organizujemy 
już po raz kolejny – opowiada Zbigniew Załuski, dyrektor 
Wydziału Zarządzania Kryzysowego w starostwie. – Cho-
dzi o to, by w przypadku zaistniałej konieczności pracownik 
potrafi ł udzielić pomocy osobie odwiedzającej urząd, ale nie 
tylko, bo też na ulicy, a nawet we własnym domu.
 Zajęcia poprowadzili strażacy z Komendy Miejskiej 
PSP w Olsztynie. – Omawiamy zasady udzielania pomocy 
osobom, które zasłabły, zachłysnęły się, z nagłym zatrzy-
maniem krążenia. Wykorzystujemy fantomy osoby dorosłej 
i dziecka oraz automatyczny defi brylator zewnętrzny AED 

– opowiada sekc. Rafał Świderski. - W sytuacji kryzysowej 
każda pomoc jest ważna. Jeśli nawet ktoś nie czuje się na 
siłach, żeby przeprowadzić resuscytację, niech zadzwoni po 
pogotowie, a do czasu przybycia karetki, usiądzie przy leżą-
cym i do niego mówi. To też jest pomoc drugiemu człowie-
kowi.

MŁODZIEŻ ZE SMOLAJN 
NA WYMIANIE 

W OSNABRÜCK

UCZYLI SIĘ 
RATOWAĆ

11 uczniów z Zespołu Szkół Rolniczych w Smolajnach 
wzięło udział w wymianie międzyszkolnej z niemiecką mło-
dzieżą zaprzyjaźnionego gimnazjum Oesede Osnabrück.

W Starostwie Powiatowym w Olsztynie zakończył się cykl 
szkoleń z pierwszej pomocy przedmedycznej. Wzięło 
 w nim udział 160 pracowników. 

W POWIECIE
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 Do fi nału przeszło 26 projektów, które oceniało jury 
w składzie: Justyna Dąbrowska (animator kultury, scenarzystka, 
reżyser teatralny), Andrzej Cichocki (operator, scenarzysta, reży-
ser fi lmowy) oraz Adam Strzelecki (twórca m. in. fi lmów rekla-
mowych). Werdykt został przedstawiony podczas gali, w której 
wzięli udział m.in. Agata Sotomska i Tytus Ciski z Filmoteki 
Narodowej, wicestarosta olsztyński Joanna Michalska, burmistrz 
Olsztynka Artur Wrochna, Marta Maciejewska ze Starostwa Po-
wiatowego w Olsztynie i dyrektor Gimnazjum SPSK w Olsztynku 
Izabela Nawacka.
- Poziom projektów nadesłanych na konkurs był wysoki, a młodzi 
twórcy wykazali się dojrzałością i świadomością celu, co podkre-
ślali jurorzy – opowiada Magdalena Rudnicka, organizator. – Pro-
jekty zostały zrealizowane w różnych konwencjach i gatunkach, 
od dokumentu, poprzez fi lmy kreacyjne do produkcji aktorskich. 
Młodzi fi lmowcy chętnie wykorzystywali możliwości technologii 
cyfrowej, w kilku fi lmach zastosowano efekty specjalne. Jednak 
dla jury nie było tak ważne, jak, ale CO chcą opowiedzieć mło-
dzi ludzie. I rzeczywiście okazali się oni bystrymi obserwatorami, 
wrażliwymi na niesprawiedliwość, przemoc, agresję, zdolnymi 
do autorefl eksji, ale też cieszącymi się drobnymi chwilami w ży-
ciu, doceniającymi przyjaźń i lojalność.
 Do nagród głównych wyłoniono 5 fi lmów, w tym 
dokument Księga grupy fi lmowej z Miejskiego Domu Kultu-
ry w Olsztynku, animacja CZanB Alicji Łyszkowicz z Pań-
stwowego Liceum Plastycznego w Olsztynie oraz 7 wyróżnień, 
w tym Dziewczyna ze słoikami również ekipy z MDK w Olsz-
tynku, gimnazjalisty z Olsztynka Szymona Pieczywka Widzisz 
mnie. Spośród spotów nagrodzono 8, w tym 2 otrzymały główną 
nagrodę – projekt Patrycji Młyńskiej z Państwowego Liceum 
Plastycznego w Olsztynie oraz spot Martyny Murzy z Technikum 
Gastronomiczno-Hotelarskiego w Olsztynku.
 Podczas Gali Festiwalu przedstawiono dwa pozakon-
kursowe fi lmy: Las cieni Andrzeja Cichockiego, pokazywany 
na ponad 100 festiwalach i uznany w 2015 za najczęściej nagra-
dzany fi lm za granicą oraz Pewność – fi lm zrealizowany przez 
uczniów II LO w Krasnymstawie w ramach V edycji projektu 
Kręcimy fi lm!
 Po uczcie duchowej było też coś dla ciała – gorą-
cy poczęstunek przygotowany przez uczniów Zespołu Szkół 
w Olsztynku. Festiwal zorganizowali: DKF Zamek (Zespół Szkół 
w Olsztynku), Miejski Dom Kultury i Młodzieżowa Rada 
Miejska w Olsztynku, w ramach programu Filmoteka Szkolna 
we współpracy z Filmoteką Narodową przy wsparciu Polskiego In-

stytutu Sztuki Filmowej oraz w ramach projektu Moja przestrzeń, 
dofi nansowanego przez Starostwo Powiatowe w Olsztynie. Fun-
datorami nagród byli: Polski Instytut Sztuki Filmowej, Zarząd 
Powiatu w Olsztynie, Zarząd Rady Miejskiej w Olsztynku oraz 
Bogumiła i Waldemar Mikitiuk – Zakład Usługowo – Handlowy 
w Olsztynku.
Pełna lista osób nagrodzonych i wyróżnionych:
FILMY-NAGRODY GŁÓWNE
- Alicja Łyszkowicz, Liceum Plastyczne im. Mendelsohna 
w Olsztynie: CZanB
- Emilia Rożynek, Gimnazjum nr 11 w Gdyni: Zmowa
- Anna Jakubowska, Lublin (liceum): Winni
- Anita Piotrowska, Gimnazjum w Czarnej Białostockiej: 
Bez niej
- Grupa fi lmowa z MDK w Olsztynku: Księga
FILMY – WYRÓŻNIENIA
- Antoni Hoffman, Gimnazjum nr 11 w Gdyni: Ustawka
- Bartek Szampolski, Gimnazjum nr 11 w Gdyni: Zaplątany
- Natalia Skórzewska, Gimnazjum w Lubawie: Hiperbola
- Natalia Rycharska, Gimnazjum nr 23 w Bydgoszczy: Dziew-
czyna z pasją
- Kinga Kotyla, Zespół Szkół nr 1 w Nidzicy: Pozytywni
- Szymon Pieczywek, Gimnazjum: Widzisz mnie?
- Grupa fi lmowa z MDK w Olsztynku: Dziewczyna ze słoikami
PROJEKTY SPOŁECZNE/SPOTY – NAGRODY GŁÓWNE
- Patrycja Młyńska, Liceum Plastyczne im. Mendelsohna 
w Olsztynie: Woda daje życie
- Martyna Murza, Zespół Szkół w Olsztynku: Nie daj 
się anoreksji
WYRÓŻNIENIA
- Oksana Małańczuk, Liceum Plastyczne im. Mendelsohna 
w Olsztynie: Ekuś
- Dominika Sztomberska, Liceum Plastyczne im. Mendelsohna 
w Olsztynie: Wyciek ropy naftowej
- Natalia Fabisiak, Liceum Plastyczne im. Mendelsohna 
w Olsztynie: Tup, tup, tup
- Kacper Kleszczyński, Dywity – Ogranicz z komputerem
- Radosław Szcząchor, grupa fi lmowa z Warsztatów Terapii 
Zajęciowej w Olsztynku: Cyber-zagrożenia
- Karolina Mularska, Gimnazjum w Grybowie (małopolskie): 
Anty rapsodia
- Julia Oleksy, Gimnazjum w Grybowie: Realiada
Wszystkim serdecznie gratulujemy!

32 fi lmy i 21 projektów społecznych wzięło udział 
w czwartej edycji Młodzieżowego Festiwalu Fil-
mowego, który odbył się w Olsztynku. Autorami 
prac konkursowych byli uczniowie z całego kraju, 

m.in. Gdyni, Bydgoszczy, Wrocławia, Lublina, Czar-
nej Białostockiej, a z regionu Warmii i Mazur z Olsz-
tyna, Lubawy, Nidzicy i Olsztynka. Za zadanie mieli 
opowiedzieć o sobie i otaczającej ich przestrzeni. 

W FILMIE POKAZALI SWOJA PRZESTRZEŃ
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 Dorota Pawłowska z Samodzielnego Gminnego Za-
kładu Opieki Zdrowotnej w Dywitach, Edyta Skolmowska – 
dyrektor Powiatowego Szpitala Pomocy Maltańskiej w Bar-
czewie, Grażyna Rydzanowska – pielęgniarka koordynująca 
w Oddziale Pediatrii i Alergologii Szpitala Powiatowego im. 
Jana Mikulicza w Biskupcu i Jadwiga Piotrowicz z Zespołu 
Zakładów Opieki Zdrowotnej w Dobrym Mieście – to pielę-
gniarki z powiatu olsztyńskiego, które zostały wyróżnione 
przez starostę olsztyńskiego z okazji uroczystości 25-lecia 
samorządu pielęgniarek i położnych regionu Warmii i Ma-
zur.
 Podczas uroczystej gali 21 października, Przewod-
nicząca Rady Powiatu w Olsztynie Alicja Wąsik wręczyła 
laureatkom okolicznościowe adresy i obrazy. – W podzię-
kowaniu za wzorową pracę  w służbie drugiemu człowieko-
wi, zaangażowanie – zarówno w wypełnianie obowiązków 
służbowych, jak i działalność społeczną, a także etyczną 
postawę zawodową – przytoczyła treść adresu Alicja Wąsik. 

Przewodnicząca złożyła także na ręce szefowej Okręgowej 
Rady Pielęgniarek i Położnych Marii Danielewicz życzenia 
dla całej społeczności pielęgniarskiej.

 Dodatkowo ponad 100 osób zgłosiło się do badania 
cukru i ciśnienia we krwi. – Wszyscy przebadani mieli dobre 
wyniki glukozy i ciśnienia – podkreśla doktor Tomasz Kode-
niec, uczestniczący w akcji bezpłatnych badań. – Było kil-
ka osób z nieznacznie podniesionym ciśnieniem, ale myślę, 
że tu główną rolą grały emocje.
 Niestety gorzej wypadły wyniki spirometryczne. 
U około 5 % przebadanych osób zdiagnozowano świeżo 
wykrytą obturację płuc, jedna osoba została skierowana 
do poradni pulmonologicznej do dalszej diagnostyki  

z podejrzeniem choroby śródmiąższowej płuc. Kilka osób 
z przewlekłym kaszlem oraz podejrzeniem alergicznego nie-
żytu nosa skierowano do dalszej diagnostyki. 
 Spirometrię powinien robić raz na dwa lata każdy 
palacz papierosów powyżej 40 r.ż., niezależnie od tego, czy 
ma objawy choroby. Badanie zaleca się też osobom, które 
mają kaszel, duszność, łatwo się męczą, niezależnie od tego, 
czy są palaczami, czy nie.
- Sporą grupę osób stanowili wieloletni palacze, u których 
badanie spirometryczne wypadło dobrze – mówi doktor To-
masz Kodeniec. - Natomiast przewlekły kaszel, czy też inne 
dolegliwości, sugerują baczną obserwację, powtórzenie spi-
rometrii w ciągu roku oraz wykonanie dodatkowych badań 
np. rtg.

ZA PRACĘ 
W SŁUŻBIE LUDZIOM

ZDROWE 
PŁUCA

W ramach akcji Zdrowy Powiat Olsztyński specjaliści z Sa-
modzielnego Publicznego Zespołu Gruźlicy Chorób Płuc 
w Olsztynie przebadali w starostwie 80 osób.

W POWIECIE
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 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

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

 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

11-040 Dobre Miasto
ul. Olsztyńska 19
tel. 89 615 19 35

 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

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

 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

 Zespół Szkół  w Dobrym Mieście
11-040 Dobre Miasto
ul. Fabryczna 6
tel: 89 61 61 254
zszdm@zszdm.edu.pl
www.zszdm.edu.pl

 Zespół Szkół Rolniczych 
im. I.B. Krasickiego w Smolajnach
11-040 Dobre Miasto
Smolajny 43
tel. 89 616 13 19
zsr43@wp.pl
www.smolajny.pl

 Zespół Szkół Podstawowo-Gim-
nazjalnych dla Dzieci Przewlekle 
Chorych przy Wojewódzkim Szpi-
talu Rehabilitacyjnym w Ameryce
11-015 Olsztynek
Ameryka 21
tel: 89 519 48 29
sekretariat@zspg-ameryka.pl
www.zspg-ameryka.pl

 Powiatowa Szkoła Muzyczna 
I stopnia w Dywitach
11-001 Dywity
ul. Spółdzielcza 4
tel. 89 523 72 11
sekretariat@psmdywity.org
psmdywity.org

 Dom Pomocy Społecznej 
w Grazymach
11-036 Gietrzwałd
Grazymy 1
tel. 89 513 14 61
kom. 695 131 461
www.dpsgrazymy.pl

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

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

 Dom Pomocy Społecznej 
w Jezioranach
11-320 Jeziorany
ul. Kajki 49
tel./fax 89 718 16 64
dpsjeziorany@o2.pl
www.dpsjeziorany.pl

 Dom Pomocy Społecznej „Zacisze” 
w Olsztynku
11-015 Olsztynek
ul. Park 5
tel. 89 519 50 20
fax 89 519 10 70
dpsol@poczta.onet.pl
dps.zacisze.prv.pl

 Dom Dla Dzieci „Zgoda”
w Olsztynku
11-015 Olsztynek
ul. Sienkiewicza 26
tel./fax 89 519 26 13

 Dom Dla Dzieci „Pod skrzydłami”
w Olsztynku
11-015 Olsztynek
ul. Sienkiewicza 26/2
tel./fax 89 519 26 13

 Dom Dla Dzieci „Keja” 
w Biskupcu
11-300 Biskupiec
Aleja Broni 1C
tel. /fax 89 715 22 29

 Dom Dla Dzieci 
im. Michała Lengowskiego 
w Gryźlinach
11-034 Stawiguda
Gryźliny 64
tel. 89 519 18 24
fax 89 519 34 67

 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

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

 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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