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PISMO BEZPŁATNE

SĄ ŚRODKI  NA ROZWÓJ 
I ZATRUDNIENIE

Jak zdobyć dofi nansowanie na roz-
wój fi rmy? Kto może się o nie ubie-
gać? Na jaką pomoc można liczyć 
tworząc miejsce pracy? Między in-
nymi te pytania padły podczas kon-
ferencji „Rozwój przedsiębiorczości 
w powiecie olsztyńskim”. 

RUSZAJĄ
INWESTYCJE

Z nastaniem wiosny zapaliło się zie-
lone światło dla inwestycji powiato-
wych. Część z nich rozpocznie się już 
w kwietniu, na kolejne Powiat stara się
pozyskać środki.

WENTA 
DOBRYCH SERC

33 tysiące złotych udało się pozyskać 
podczas XIX Wenty Dobroczynnej 
Akcji Katolickiej Archidiecezji War-
mińskiej, która odbyła się 26 lutego 
w Olsztynie pod patronatem metropo-
lity warmińskiego, starosty olsztyń-
skiego i burmistrza Olsztynka. 

VICI, VENI, VIDITe
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Małgorzata Chyziak
Starosta Olsztyński

Z POWIATOWEGO KALENDARZA

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

8.04 – Wielkanocne Warsztaty Rękodzieła 
„Gady Folk&Art” – GOK w Dywitach; Jarmark Wielkanocny 
połączony z warsztatami przygotowania palm wielkanocnych 
w Jezioranach; Jarmark Wielkanocny w Olsztynku.

11-12.04 – Warsztaty wielkanocne w gminie Purda.

20.04 – Dzień książki w Kolnie.

21.04 – II Dobromiejski Dzień Ziemi.

21-23.04 – Biskupiec Jam 8/3RUN Challenge 5.

22.04 – Czytanie teatralne, czyli spotkanie z kulturą 
w Jezioranach.

24.04 – Gminny Przegląd Pieśni i Piosenki Dziecięcej 
„GLISSANDO” pod hasłem: Kochamy śpiewać polskie pio-
senki” – GOK w Dywitach.

24-25 – XIII Stawigudzkie Spotkania Wokalne „KAMER-
TON 2017” w GOK Stawiguda.

29.04 – Otwarcie sezonu motocyklowego w Biskupcu; 
62. Finał Wojewódzki Ogólnopolskiego Konkursu 
Recytatorskiego w Dobrym Mieście.

30.04 – Ogólnopolskie Konfrontacje Rockowe „PRO-
ROCK” w Olsztynku.

1.05 – Turniej singlowy kat. OPEN na rozpoczęcie sezonu 
tenisowego w Biskupcu; XX Krajowa Wystawa Psów Raso-
wych w Dobrym Mieście; Olsztynecka majówka (1-3.05).

2.05 – Majówka ze sztuką w Jezioranach - potańcówka w 
Amfi teatrze Miejskim.

3.05 – Obchody uchwalenia Konstytucji 3 Maja.

5.05 – „Straszna Majówka” w Trękusku - gm. Purda.

6.05 – Majówka ze sztuką w Jezioranach - Koncert w 
Amfi teatrze Miejskim; 125-lecie istnienia Ochotniczej Straży 
Pożarnej w Olsztynku.

8.05 – III Korowód Bajkowy – Biskupiec.

12.05 – Inauguracja Dni Rodziny - Biskupiec; Rejonowe 
Eliminacje do Konkursu Recytatorskiego - GOK w Dywitach; 
Kultura dla bezpieczeństwa - Amfi teatr w Jezioranach; Prze-
gląd Teatrów Szkolnych ARLEKIN 2017 - Olsztynek.

13.05 – Regaty o Puchar Prezesa BTŻ w Rukławkach.

13-14.05 - gm. Biskupiec; XXXII Międzynarodowy Wy-
ścig Kolarski „Dookoła jeziora Luterskiego” (13-14.05) - gm. 
Kolno; XV Warmiński Przegląd Chórów i Zespołów Śpiewa-
czych „KURLANTKA 2017” – Stawiguda.

14.05 – Dobry kabaret literacki „Retro na 5”–„Dancing” - 
gm. Dobre Miasto; Gminny Dzień Rodziny „Rodzinnie 
z wędką” - gm. Purda.

 Wiosna przyniosła ożywienie nie tylko w przyrodzie, ale 
i powiatowych inwestycjach. Jeszcze w kwietniu w powiecie ruszy 
przebudowa sześciu dróg na odcinkach Zabrodzie – Botowo, Radosty 
– Derc, Jemiołowo, Piotraszewo, Świątki - Żardeniki i Najdymowo, 
za łączną kwotę 11 mln zł. Po okresie zawirowań, nad planami budo-
wy hali sportowej w Biskupcu zaświeciło słońce i niebawem rozpoczną 
się prace. A to dopiero początek, bo Powiat złożył wnioski o środki na 
trzy duże inwestycje drogowe w gminach Purda i Jonkowo za ponad 
30,5 mln zł.
 Staramy się też zdobyć fundusze na realizację drugiego etapu 
projektu e-mapa, a także na wprowadzenie e-usług w Starostwie Powia-
towym w Olsztynie. Na kolejnych stronach Wiesci z Powiatu przedsta-
wiamy plany inwestycyjne. Zachęcam też Państwa do śledzenia powia-
towej strony internetowej - tu dowiecie się o bieżących realizacjach. 
 Tymczasem na nadchodzące Święta życzę nam wszystkim 
dobrej pogody - zarówno ducha, jak i tej za oknem.
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SZANOWNI
CZYTELNICY



 Na zaproszenie odpowiedziało kilkudziesięciu 
przedsiębiorców działających w różnych branżach z tere-
nu powiatu olsztyńskiego i kilku gości z powiatu barto-
szyckiego. Nie zabrakło też gospodarzy gmin w osobach 
burmistrza Barczewa Lecha Nitkowskiego, burmistrza 
Jezioran Leszka Boczkowskiego, burmistrza Kolna Hen-
ryka Dudy, wiceburmistrz Biskupca Katarzyny Nowakow-
skiej i zastępcy wójta gminy Dywity Daniela Zadwornego. 
W spotkaniu uczestniczyła również wiceprezes W-M ARR 
Joanna Kościńska.
 – Powiat olsztyński rozwija się dynamicznie, wi-
dać to między innymi w ilości wpisów nowych fi rm do re-
jestru Regon. Wzrasta liczba podmiotów z sektora budow-
nictwa, przetwórstwa przemysłowego i handlu. To główne 
branże determinujące profi l gospodarczy powiatu. Bardzo 
się cieszę, że tak wielu przedsiębiorców odpowiedziało 
na nasze zaproszenie. Mam nadzieję, że informacje, które 
chcemy dziś przekazać, utrwalą lub poszerzą Państwa wie-
dzę na temat możliwości pozyskania środków na rozwój 
fi rmy – zwróciła się do gości starosta Małgorzata Chyziak.
 Konkretne wiadomości na temat trwających kon-
kursów oraz tych, które wkrótce zostaną ogłoszone, przedsta-
wiła przedstawicielka Warmińsko-Mazurskiej Agencji Roz-
woju Regionalnego. – Są to działania organizowane z myślą 
o fi rmach w początkowej fazie rozwoju, jak i tych funk-
cjonujących na rynku od dawna. Zapraszamy Państwa 
do naszej siedziby przy placu Bema 3, gdzie udzielamy 
bezpłatnych konsultacji w sprawie możliwości skorzysta-
nia ze środków europejskich. Zapraszamy też na naszą stro-
nę internetową, na której znajdują się informacje o konkur-
sach – mówiła Elżbieta Sobczyk.
 Podczas konferencji mowa była też o pożyczkach 
dla fi rm. – W strukturach Warmińsko-Mazurskiej Agencji 

Rozwoju Regionalnego działa Regionalny Fundusz Po-
życzkowy. Udzielamy pomocy przedsiębiorcom z sekto-
ra mikro (czyli zatrudniających mniej niż 10 osób – red.) 
i MŚP. Środki pochodzą z Unii Europejskiej. Udzielamy 
pożyczek w kwocie nawet do 300 tys. zł, okres spłaty 
wynosi do 7 lat – tłumaczył Marcin Kozon z WMARR 
w Olsztynie.
 Jak się okazuje, przedsiębiorcy mogą pozyskać 
dofi nansowanie na przekwalifi kowanie swoich pracow-
ników w zależności od potrzeb rozwijającej się fi rmy. 
O Krajowym Funduszu Pracy opowiedziała dyrektor Urzę-
du Pracy Powiatu Olsztyńskiego Krystyna Dudzińska. 
– Środki mogą być przeznaczone na przykład na studia 
podyplomowe, szkolenia, badania lekarskie i psycholo-
giczne wymagane do podjęcia pracy. Kwota przyznana na 
szkolenie jednego uczestnika może osiągnąć nawet 300% 
przeciętnego wynagrodzenia. Wysokość wsparcia wynosi 
100% kosztów kształcenia ustawicznego w przypadku mi-
kroprzedsiębiorstwa, a 80% dla pozostałych pracodawców. 
To nie jedyne formy wsparcia, realizujemy też projekty po-
mocowe dla osób do 30 lub po 50 roku życia. Na aktywi-
zację Urząd Pracy ma w 2017 r. 14 mln zł. Środki jeszcze 
są, więc zachęcamy pracodawców do składania wniosków. 
Dodam, że w roku ubiegłym objęliśmy świadczeniami pra-
wie 2 400 osób – mówiła dyrektor UPPO.
 Po wystąpieniach prelegentów uczestnicy konfe-
rencji mieli okazję porozmawiać z dyrektorami wydziałów 
w olsztyńskim starostwie i dopytać, gdzie i jak najszybciej 
załatwić sprawy w urzędzie. Jak zapewniła starosta Mał-
gorzata Chyziak, podobne spotkania z przedsiębiorcami 
będą kontynuowane. Powiat jest otwarty na propozycje 
tematów spotkań, można je przesyłać na adres: 
ipr@powiat-olsztynski.pl.

W POWIECIE
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Jak zdobyć dofi nansowanie na rozwój fi rmy? Kto może się o nie ubiegać? Na jaką pomoc 
można liczyć tworząc miejsce pracy? Między innymi te pytania padły podczas konferen-
cji „Rozwój przedsiębiorczości w powiecie olsztyńskim”. Spotkanie odbyło się 22 marca, 
a jego organizatorami byli: Powiat Olsztyński i Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju 
Regionalnego S.A. w Olsztynie.

SĄ ŚRODKI NA ROZWÓJ I ZATRUDNIENIE



 

 Wycieczka rozpoczęła się od zwiedzania dawnego 
kościoła ewangelickiego, w którym obecnie znajduje się Skar-
biec Kultury Europejskiej. Następnie krajoznawcy udali się 

do kościoła św. Andrzeja z XIV w., w którym można podziwiać 
renesansowy nagrobek kardynała Stefana Batorego z 1598 r. 
Kolejnym punktem wycieczki była wizyta w Salonie Muzycz-
nym im. Feliksa Nowowiejskiego, w którym uczestnicy obejrzeli 
zgromadzone pamiątki po kompozytorze oraz wspólnie odśpie-
wali Rotę. Na zakończenie udali się do ostatniej ocalałej na War-
mii Synagogi Żydowskiej z XIX w. 
 Amatorzy wycieczek wciąż powracają do Barczewa, 
aby pogłębiać swoją wiedzę na temat historii odzwierciedlającej 
dzieje Warmii. Podczas kolejnego spotkania przewodnicy PTTK 
podziwiali m. in. panoramę miasta z tarasu widokowego z wieży 
ratuszowej oraz zwiedzali kościół św. Dyzmy, znajdujący się na 
terenie Zakładu Karnego.

BARCZEWO

BISKUPIEC

PROSTO Z NASZYCH GMIN

 Pierwsza odbyła się w lutym. Wyróżnionych zostało 
kilkudziesięciu mieszkańców, którzy osiągnęli sukcesy w kate-
goriach: nauka, kultura, promocja i specjalnej – krajobraz pełen 
możliwości. Nawiązuje ona do hasła promocyjnego gminy. Pierw-
sze miejsce przypadło Jadwidze Marzjan, przewodniczącej bisku-
pieckiego koła PSONI, za otwarty 20 września 2016 r. Dział Re-
habilitacji Centrum Edukacyjno-Rehabilitacyjno-Zawodowego.
 17 marca nagrodzono najlepszych zawodników, trene-
rów, działaczy i organizatorów wydarzeń sportowych minionego 
roku. Przyznano tytuł Sportowca Roku 2016. Został nim Piotr 
Kula, żeglarz, mistrz Polski w klasie Finn, który w zeszłym roku 
zajął 16 miejsce w Mistrzostwach Świata w tej klasie.

 Zmagania tancerzy, którzy walczyli w różnych katego-
riach wiekowych i tanecznych, znów przyciągnęły do miejskiej 
hali sportowej wielu kibiców. Wieczorną Galę Taneczną poprowa-
dziła jurorka „Tańca z gwiazdami” Iwona Pavlović. – Taniec ko-
chają wyjątkowi ludzie. Kulturalni, życzliwi, otwarci na innych. 
Chciałabym, żeby miłośników tańca przybywało, także w Biskup-
cu – mówiła tancerka. – Takie turnieje jak ten świetnie promują 
taniec towarzyski.
 – Tak jak zapowiadałem rok temu, nie kończymy 
na jednej edycji konkursu. Biskupiec ma potencjał do organizowa-
nia tego typu imprez. Cieszę się, że znów możemy z przyjemno-
ścią patrzeć na popisy tancerzy z całej Polski – mówił na turnieju 
burmistrz Biskupca Kamil Kozłowski.

KRAJOZNAWCY 
W BARCZEWIE

DWIE GALE 
W BISKUPCU

TANIEC 
TOWARZYSKI

Barczewo, miasto o wysokim potencjale turystycznym, 
od lat przyciąga do siebie turystów. Jest to miejsce, 
gdzie szczególnie czuć ducha historii. 19 lutego właśnie 
w Barczewie grupa przewodników turystycznych i kra-
joznawców z Oddziału Warmińsko-Mazurskiego PTTK 
w Olsztynie uroczyście świętowała Międzynarodowy 
Dzień Przewodnika Turystycznego.

Galę Sukcesów i Galę Sportu w Biskupcu dzielił miesiąc, 
ale obie były okazją do uhonorowania wybitnych miesz-
kańców gminy.

5 marca odbył się II Ogólnopolski Turniej Tańca Towa-
rzyskiego o Puchar Burmistrza Biskupca – FOCUS 2017.
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 Razem z rówieśnikami z 19 państw europejskich mieli 
możliwość poznania pracy europosła „od kuchni”. Uczestniczyli 
także w symulowanych posiedzeniach „komisji parlamentarnych”.

– Cieszę się, że mogłam na własne oczy zobaczyć stolicę parla-
mentu europejskiego i osobiście stanąć na mównicy, z której prze-
mawiają eurodeputowani podczas sesji plenarnych. To bardzo 
ciekawe doświadczenie móc choć przez chwilę wczuć się w rolę 
europosła – mówiła uczennica Liceum Ogólnokształcącego Aga-
ta Najmowicz, która przedstawiła również w języku angielskim 
krótką charakterystykę regionu, miasta i Zespołu Szkół w Dobrym 
Mieście.
 Dodatkową atrakcją dla młodzieży, było zwiedzanie 
Strasburga oraz Muzeum Techniki w Speyer w Niemczech.
 

VICI, 
VENI, VIDI

Uczniowie Zespołów Szkół w Dobrym Mieście i Olsztynka 
mogą śmiało parafrazować słynne słowa Gajusza Juliusza 
Cezara „Przybyłem, zobaczyłem, zwyciężyłem”. Dzięki 
wiedzy o Unii Europejskiej zostali laureatami Ogólnopol-
skiego Konkursu Euroscola-2016. W nagrodę pojechali 
na tygodniową wycieczkę do siedziby Parlamentu Euro-
pejskiego w Strasburgu, we Francji.

  

DYWITY

DOBRE MIASTO

 Nad kameralnym jeziorem, wokół którego funkcjonu-
je już ciesząca się dużą popularnością ścieżka pieszo-rowerowa, 
planowane są dwie plaże: jedna dla dorosłych w miejscu obecnie 
funkcjonującego miejsca do kąpieli i druga – dla dzieci – plano-
wana w miejscu dawnej dywickiej plaży, gdzie jezioro ma łagodne 
zejście.

– Plaża dla dzieci miałaby być powiązana ze ścież-
ką pieszo-rowerową, co spowoduje, że od GOK-u do pla-
ży byłoby bezpieczne i wygodne dojście dla matek 
z wózkami – mówi Jacek Szydło, wójt Gminy Dywity.
 Od strony ośrodka zdrowia, w skarpie, architekci zapro-
jektowali budynek socjalny z przebieralnią, magazynem, wypoży-
czalnią i WC. Budynek miałby rekreacyjny, zielony dach, który 
stworzy atrakcyjny punkt widokowy, a od frontu zaplanowano 
pergolę nad placem-tarasem, gdzie znalazłoby się miejsce na grilla 
oraz ognisko. Poniżej budynku socjalnego przewiduje się amfi teatr 
z pływającą platformą i siedziskami na 400 miejsc wkompono-
wanymi w istniejące nachylenie terenu. Projektanci zaplanowali 
też boisko do siatkówki plażowej, a po zachodniej stronie jeziora 
od strony DK51 nad wąskim przesmykiem mogłaby powstać kład-
ka – ścieżka edukacyjna przez jezioro z drewna egzotycznego.
– Koncepcja jest jeszcze w trakcie opracowywania – mówi wójt 
Jacek Szydło. – Pod koniec kwietnia planujemy ją przedstawić 
mieszkańcom. Pierwsze uwagi już zgłosiła Rada Sołecka sołectwa 
Dywity.

DWIE PLAŻE 
I AMFITEATR

Gmina Dywity przygotowuje koncepcję zagospodarowa-
nia terenów rekreacyjnych nad Jeziorem Dywickim. Pro-
jektanci planują nad jeziorem dwie plaże: dla dorosłych 
i dzieci, amfi teatr na 400 miejsc ze sceną oraz wkompono-
wany w nachylenie terenu budynek socjalny z przebieral-
nią, magazynem, wypożyczalnią i WC.
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 Na system monitoringu w Jezioranach składa się 20 ka-
mer rejestrujących obraz w wysokiej rozdzielczości, które są spięte 
w jedną sieć i umożliwiają obserwowanie np. podejrzanego pojaz-
du.
 – W tym krótkim okresie kamery już zarejestrowały kilka 
zdarzeń. Lecz przede wszystkim liczę na to, że będą miały działa-
nie prewencyjne. Tu już widać pewien efekt, na przykład nie ma 
doniesień o próbach kradzieży samochodów, czy aktach wandali-

zmu – mówił burmistrz Jezioran Leszek Boczkowski.
 Gmina zadowolona jest z zamontowanego systemu mo-
nitoringu, lecz burmistrz myśli jeszcze o wzmocnieniu jeziorań-
skiego komisariatu. – Teraz mamy pięciu policjantów, ma dojść 
jeszcze szósty, ale przede wszystkim zależy nam na całodobowej 
służbie. Przez lata chuligani przyzwyczaili się, że po godzinie 
15-16 w Jezioranach nie ma już policji i mogą robić, co chcą.
Całkowity koszt instalacji systemu wyniósł blisko 100 tys. zł, 
z czego 75 tys. zł uzyskano z dofi nansowania.
 Jak mówił wojewoda warmińsko-mazurski Artur Cho-
jecki, do tegorocznej edycji programu „Razem Bezpieczniej” zgło-
siło się 19 samorządów z Warmii i Mazur, a ich wnioski trafi ły 
już do Warszawy. Rozstrzygnięcie powinno nastąpić na przełomie 
kwietnia i maja.

WPROWADZILI, 
OBSERWOWALI 
I PODSUMOWALI

W Jezioranach podsumowano pierwsze miesiące funk-
cjonowania monitoringu. Projekt „Bezpieczeństwo 
Jezioran priorytetem lokalnych władz” zrealizowano 
w ramach Programu Rządowego „Razem bezpieczniej 
im. Władysława Stasiaka na lata 20016-2017”.

 „Jeżeli gmina Gietrzwałd jest miejscem, w którym 
mieszkasz i gdzie chcesz żyć coraz wygodniej i bezpieczniej, roz-
licz PIT w swojej gminie – w ten sposób przekażesz część podatku 
na jej rozwój” – takie wiadomości można wyczytać na wielu ulot-
kach, które przygotowali samorządowcy z Gietrzwałdu. Gminni 
urzędnicy prowadzą także akcję informacyjną w internecie.
 W gminie Gietrzwałd mieszka ok. 6,5 tys. mieszkańców. 
Roczny budżet gminy to 22 miliony złotych, z czego 5 mln zł, 
niemal 1/4 budżetu, to wpływy z podatku dochodowego od osób 

fi zycznych. Do gminnej kasy mogłoby trafi ć jeszcze więcej. Stąd 
też zachęta do rozliczania PIT-ów lokalnie. 
 - Często osoby mieszkające w naszej gminie, rozliczają się 
w Olsztynie. Wówczas pieniądze trafi ają do Olsztyna i nie mają 
żadnego wpływu na życie mieszkańców w ich miejscowościach 
— informuje Marcin Sieczkowski, wójt gminy Gietrzwałd.
Tymczasem nie trzeba być zameldowanym w gminie, by znaczna 
część płaconych przez mieszkańców podatków zasiliła jej budżet. 
Wystarczy wypełnić odpowiednią rubrykę w zeznaniu podatko-
wym. Efekty akcji w Gietrzwałdzie są zauważalne - w ciągu roku 
do kasy gminy, z tytułu podatku dochodowego od osób fi zycznych 
trafi ło prawie milion złotych więcej.
 Dlatego jeśli chcesz nowych dróg, zadbanych chod-
ników, nowych szkół, placów zabaw dla dzieci – płać podatki 
w swojej gminie – apelują samorządowcy z Gietrzwałdu.

GIETRZWAŁDPROSTO Z NASZYCH GMIN

JEZIORANY
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PŁAĆ TAM,
GDZIE MIESZKASZ

Jak co roku, samorządowcy z całej Polski, także z War-
mii i Mazur, zachęcają do płacenia podatków lokalnie. 
Dobrym przykładem jest gmina Gietrzwałd, w której 
wójt Marcin Sieczkowski od lat prowadzi taką właśnie 
kampanię informacyjną.



 Taneczne show prowadziły gwiazdy światowego forma-
tu: Loretta Bates - ZES USA, Heidy & Armando - ZES Kolumbii, 
Izabela Kin-Janda - ZES Polski oraz Kasia & Karol Chugether 
– modele, wokaliści i wykształceni tancerze oraz twórcy takich 
przebojów jak: Pega Pega, Mi Gente, Jumping, My Check, Pal 
Piso, One Way, Mueve la Cadera, El Amor El Amor, Tonto No. 
Są również częstymi mentorami ZIN Volumes.

 – Kolno zamieniło się w prawdziwy wulkan energii, 
radości i miłości do tańca. Taki był plan i udało się. Spełniliśmy 
marzenia wielu miłośników Zumby, a to wszystko na naszej sali 
gimnastycznej w Kolnie – mówił wójt Henryk Duda. – To już 
2. edycja. Na naszym Maratonie Zumby bawiło się kilkaset osób 
z całej Polski i z zagranicy. Liczymy, że za rok będziemy mogli 
cieszyć się podobną frekwencją.
 Współorganizatorami eventu obok gminy Kolno byli 
Kasia & Karol oraz Gminny Ośrodek Kultury w Kolnie.
 Impreza została wsparta fi nansowo przez Powiat 
Olsztyński.

 Podczas odbywającej się 27 lutego konferencji 
„Zrównoważony rozwój społeczno-gospodarczy Jedno-
stek Samorządu Terytorialnego” wręczono podziękowania 
i dyplomy gminom z najwyższymi lokatami w konkursie.
 Gmina Jonkowo zajęła zaszczytne trzecie miejsce 
w kategorii gmin wiejskich, w których zanotowano naj-
wyższą dynamikę liczby osób pracujących. Przy punktacji 
gmin w tym zakresie brano przede wszystkim pod uwagę 
liczbę osób pracujących oraz bezrobotnych na 1000 miesz-
kańców. Decydującym czynnikiem był odsetek podmiotów 
gospodarczych działających w obrębie danego samorządu, 
świadczący o sprzyjających warunkach ekonomicznych 
i rozwiązaniach prawnych.
 Drugie wyróżnienie dotyczyło rankingu zrówno-
ważonego rozwoju gmin województwa warmińsko-mazur-
skiego, przygotowanego przez profesora Eugeniusza Sob-

czaka z Politechniki Warszawskiej.
 Naukowiec od ponad dekady prowadzi ba-
dania nad zrównoważonym rozwojem gmin, miast 
i regionów. Jego badania stanowią duże wsparcie dla Ko-
misji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej 
Sejmu RP oraz Fundacji Polskiego Godła Promocyjnego 
„Teraz Polska”.
 W rankingu przygotowanym przez prof. Sobczaka,
na 67 gmin wiejskich naszego województwa, gmina 
Jonkowo zajęła 6. miejsce.
 Warto w tym miejscu zaznaczyć, że w opracowa-
niu wzięto przede wszystkim pod uwagę odsetek dochodów 
własnych gminy w dochodach budżetu, odsetek wydatków 
na projekty inwestycyjne, procentowy udział mieszkańców 
korzystających z wodociągów, kanalizacji lub przydomo-
wych oczyszczalni ścieków.

KOLNO

JONKOWO

GMINA 
WYRÓŻNIONA

Wojciech Giecko odebrał w Urzędzie Marszałkowskim 
dwa wyróżnienia dla gminy Jonkowo.
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MARATON 
ZUMBY

Uśmiechy na twarzach, doskonałe show i cudowna at-
mosfera towarzyszyły uczestnikom 2. edycji Maratonu 
Zumby, która odbyła się 31 marca b.r. na sali gimnastycz-
nej Zespołu Szkół w Kolnie.



 Purda staje się jedną z bardziej prężnie rozwijających się 
gmin sąsiadujących z Olsztynem. Jednym z atutów jest właśnie 
mała odległość od stolicy regionu. To przekłada się na ogromne 
zainteresowanie mieszkańców gminy na prowadzenie własnych 
biznesów. Jednak wielu przedsiębiorców przyznaje, że nie jest 
to łatwe. Właśnie takim osobom pomocą ma służyć Forum Roz-
woju Przedsiębiorczości (FRP), które do życia powołały władze 
gminy Purda. – Lokalny biznes powinien stać się jedną z głów-
nych gałęzi rozwoju naszej gminy. W praktyczny sposób może 
przełożyć się to na tworzenie nowych miejsc pracy. Chcąc  zachę-
cić do prowadzenia własnych biznesów chcemy prowadzić przy-

jazną politykę podatkową – mówi Piotr Płoski, wójt gminy Purda.
 Pierwsze spotkanie FRP gminy Purda odbyło się w po-
łowie grudnia 2016 r. Wzięło w nim udział aż 60 przedsiębiorców. 
9 lutego władze gminy zorganizowały kolejne spotkanie, na któ-
rym podobnie jak w pierwszej edycji padło wiele konkretów. 
Udział w drugim forum wzięli m.in. przedstawiciele Olsztyńskie-
go Parku Naukowo-Technologicznego oraz Zakładu Ubezpieczeń 
Społecznych. - Zgodnie z ustaleniami z władzami gminy Purda, 
ZUS w ramach Forum Rozwoju Przedsiębiorczości utworzył 
punkt informacyjno-doradczy, przy którym przedsiębiorca mógł 
indywidualnie zasięgnąć porady m.in. o zakładaniu fi rmy, rozli-
czaniu składek na ubezpieczenia społeczne, czy ubezpieczeniu 
zdrowotnym – informuje Monika Górecka, rzeczniczka regional-
nego oddziału ZUS w Olsztynie.
 Na ostatnim spotkaniu w ramach Forum Rozwoju Przed-
siębiorczości gminy Purda do życia powołana została także Gmin-
na Rada Gospodarcza. W jej skład weszli lokalni przedsiębiorcy 
i społeczni działacze.

PURDA WSPIERA 
LOKALNY BIZNES

Praktyczna pomoc w zakładaniu fi rm i rozliczanie skła-
dek na ubezpieczenie - to tylko niektóre formy pomocy, 
jakie lokalnym przedsiębiorcom oferują władze gminy 
Purda.

PURDA

 –  Wszystkim sołtysom życzę dalszych sukcesów i działań 
na rzecz rozwoju swoich miejscowości i tym samym całej gminy. 
Dziękuję także za sumiennie wykonywaną pracę i za ogrom zaan-
gażowania na rzecz poprawy jakości życia społeczności gminy oraz 
za wytrwałość w tej trudnej, społecznej pracy. Życzę również satys-
fakcji z wykonywania codziennych obowiązków, przyjaznych relacji 
z mieszkańcami oraz wszelkiej pomyślności – powiedział bur-
mistrz.
 

 Licznie przybyłym sołtysom wręczono listy gratulacyj-
ne oraz drobne upominki. Spotkanie było także doskonałą okazją 
do podsumowania ostatnich inwestycji w sołectwach oraz omówie-
nia spraw bieżących. 
 Zaproszeni gości wymieniali doświadczenia, mówili 
o planach na przyszłość oraz wspominali dokonania lat poprzed-
nich. Spotkanie miało na celu podkreślenie roli sołtysa jako do-
brego „gospodarza wsi”, który na bieżąco reaguje na potrzeby 
w swoim sołectwie, zabiega o inwestycje, integruje mieszkańców 
oraz potrafi  zorganizować wsparcie dla osób starszych, samotnych 
i niepełnosprawnych.
 W spotkaniu uczestniczył także zarząd Koła Gospodyń 
Wiejskich z Mierek.

BURMISTRZ 
PODZIĘKOWAŁ 

SOŁTYSOM
W świetlicy wiejskiej w Mierkach 15 marca odbyło się spotka-
nie z okazji Dnia Sołtysa. Z gospodarzami sołectw należących 
do gminy Olsztynek spotkał się burmistrz Artur Wrochna.

OLSZTYNEK PROSTO Z NASZYCH GMIN
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 Symbolicznego przecięcia wstęgi dokonał wójt gminy 
Świątki Sławomir Kowalczyk, przedstawiciel wojewody warmiń-
sko – mazurskiego Joanna Kozłowska, dyrektor Żłobka Publicznego, 
wicedyrektor Zespołu Szkolno – Przedszkolnego ds.  Przedszkola 
Dorota Przekop, przewodniczący Rady Gminy Świątki Tomasz 
Szewczyk oraz ks. Eugeniusz Bartusik.
 Po krótkich  przemówieniach i wręczeniu prezentów 
przez zaproszonych gości z piosenkami i inscenizacją wiersza Juliana 
Tuwima „Rzepka” wstąpiły przedszkolaki.  Dzieciom, które od 6 lute-
go zaczęły regularnie uczęszczać do Żłobka Publicznego w Świątkach, 
wójt wręczył upominki w formie ręczniczka z imieniem i logo gminy.

 Placówka dysponuje miejscami dla 20 dzieci w wieku 
od 1 do 3 lat. Inwestycja powstała z dotacji Ministra Rodziny, Pracy 
i Polityki Społecznej w ramach Resortowego programu rozwoju in-
stytucji opieki nad dziećmi do lat 3 „MALUCH”- edycja 2016 oraz 
ze środków własnych gminy Świątki.  Po rozliczeniu projektu całko-
wity koszt dotacji wyniósł 496 372,79 zł, zaś wkład własny gminy 
to 303 627,82 zł.
 Dzięki programowi świątkowskie przedszkole rozbudo-
wano o nowe pomieszczenia przeznaczone dla żłobka: salę zabaw, 
toalety, szatnię, pomieszczenia gospodarcze, taras oraz zmoderni-
zowano kuchnię. Pomieszczenia zostały wyposażone i dostosowane 
do potrzeb dzieci w wieku od roku do lat 3 tak, aby warunki w żłobku 
były zbliżone do warunków domowych i dawały poczucie bezpie-
czeństwa.   Dyrektorem Żłobka Publicznego w Świątkach została 
Anna Kur. Zatrudniono także 2 wykwalifi kowanych opiekunów.

 W gminie Stawiguda do strefy włączone zostały nieru-
chomości położone w Miodówku, Stawigudzie i Gryźlinach. Dział-
ki położone w obrębie geodezyjnym Stawiguda (nr ewid.: 815 o 
pow. 0,4018 ha, 816 o pow. 0,3617 ha, 817 o pow. 0,3500 ha) objęte 
są miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego części 
obrębu Stawiguda, zatwierdzonym uchwałą nr IV/22/2015 Rady 

Gminy z dnia 28.01.2015 r., zgodnie z którym są oznaczone sym-
bolami 1U – zabudowa usługowa, usługowo-handlowa, usługowo-
produkcyjna z towarzyszącą infrastrukturą. 
 Działki położone w obrębie geodezyjnym Mio-
dówko (nr ewid.: 101/54 o pow. 0,6620 ha i 101/55 o pow. 
0,6611 ha) objęte są miejscowym planem zagospodarowa-
nia przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej, po-
łożonych w obrębie geodezyjnym Miodówko, gm. Stawigu-
da, zatwierdzonym uchwałą nr XXIX/212/2010 Rady Gminy 
z dnia 25.03.2010 r., zgodnie z którym mają przeznaczenie B-UP.01 
– tereny zabudowy usługowej i produkcyjnej. 
 Ostatnia z działek, położona w obrębie geodezyjnym 
Gryźliny (nr ewid. 66/6 o pow. 2,45 ha), nie jest objęta miejsco-
wym planem zagospodarowania przestrzennego, natomiast zgodnie 
z obowiązującym Studium uwarunkowań i kierunków zagospoda-
rowania przestrzennego gminy Stawiguda stosuje się do niej zapis: 
tereny zabudowy usługowej – kierunki rozwoju.

ŚWIĄTKI

STAWIGUDA

OTWARCIE 
ŻŁOBKA

STAWIGUDA 
W  W-MSSE

W Świątkach w czwartek 2 lutego  2017r. nastąpiło ofi cjal-
ne otwarcie Żłobka Publicznego.

W ostatnich dniach 2016 r. weszło w życie znowelizowane 
rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie Warmińsko-Ma-
zurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, na mocy którego 
w granice W-MSSE włączono nowe grunty o powierzchni 
350,0367 ha. Tak powstało siedem nowych podstref, a dwa-
naście rozszerzono.
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 Jako pierwsza rusza przebudowa 6 dróg w ramach Pro-
gramu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej. 
Chodzi o odcinki Zabrodzie – Botowo, Radosty – Derc, Jemiołowo, 
Piotraszewo, Świątki - Żardeniki i Najdymowo. Wartość inwestycji 
to 11 mln zł. Prace zakończą się jesienią tego roku. 
 Po zawirowaniach związanych z budową hali sportowej 
z łącznikiem przy Zespole Szkół w Biskupcu, nad inwestycją za-
świeciło słońce. Radni zdecydowali o zwiększeniu puli środków 
na realizację zadania, po tym jak się okazało, że oferenci biorący 
udział w przetargach wycenili wartość prac na więcej niż Powiat 
założył. - Zwiększamy środki do wysokości około 7,7 mln zł. Róż-
nica w kwocie będzie pokryta po połowie przez Powiat Olsztyński 
i gminę Biskupiec. Obiekt ma być gotowy do użytku w sierpniu 
2018 r. – przedstawiła stanowisko starosta Małgorzata Chyziak.
 Powiat stara się pozyskać środki na kolejne przedsię-
wzięcia. Największym z nich jest przebudowa Bloku Operacyjnego 
w Powiatowym Szpitalu w Biskupcu. Wartość inwestycji została 
oszacowana na 10 mln zł., już został złożony wniosek o dofi nanso-
wanie połowy tej kwoty z Unii Europejskiej. Wyniki konkursu będą 
znane w sierpniu. Na decyzję w sprawie środków na projekt cyfry-
zacji czeka z kolei druga powiatowa placówka zdrowotna – ZZOZ 
w Dobrym Mieście. 

 Powiat myśli też o osobach niepełnosprawnych, planując 
montaż platformy schodowej na szynie krzywoliniowej w Ośrod-
ku Szkolno-Wychowawczym w Kruzach. Realizacja wyniesie 
80 tys. zł.
 Jeszcze w kwietniu samorząd złoży wnioski na kolejne 
inwestycje. Chodzi o drugi etap projektu „e-mapa”, który zakła-
da poszerzenie funkcjonalności o e-płatność i udostępnianie drogą 
elektroniczną państwowego zasobu geodezyjnego i kartografi czne-
go wszystkim zainteresowanym. Powiat stara się pozyskać na ten 
cel środki z Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020. 
Wartość inwestycji została oszacowana na 2,5 mln zł. Kolejnym 
projektem do realizacji jest „e-administracja”, czyli wdrożenie sys-
temu elektronicznego zarządzania dokumentacją i udostępnienie 
e-usług mieszańcom powiatu.
 Największe inwestycje Powiat realizuje we współpracy 
z gminami. Zostały już złożone trzy wnioski na przebudowę dróg w 
ramach Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego. Chodzi o dwa projekty 
w gminie Purda i jeden w Jonkowie. Wartość tych trzech inwesty-
cji została oszacowana na ponad 30,5 mln zł. Kolejny nabór w ra-
mach MOF będzie ogłoszony w grudniu 2017 r. - Chcemy wystąpić 
z wnioskami na inwestycje drogowe w gminie Barczewo i Dywity 
na kwotę 27 mln zł., a także w gminie Gietrzwałd na prawie 7 mln zł.
To oczywiście tylko te największe z planowanych inwestycji. 
Powiat myśli o każdej z dwunastu gmin i wszędzie będzie realizo-
wał mniejsze lub większe remonty i przebudowy dróg – podsumo-
wuje starosta. 

 W Otwartym Konkursie Ofert dla organizacji pozarzą-
dowych zostało wyłonionych 26 podmiotów, które przedstawi-
ły ciekawe pomysły na zadania publiczne. Największą kwotę, 
bo 48 tys. zł otrzyma fundacja „Fundusz Ziemi Olsztyńskiej”, która 
udziela stypendiów utalentowanym uczniom i studentom z powia-
tu. Najliczniejszą grupę wśród benefi cjentów stanowią organizacje 
z gminy Dywity. Na wsparcie mogą też liczyć strażacy ochotnicy 
i osoby niepełnosprawne. Ogółem na projekty NGO zostaną prze-
kazane 143 tys. zł.
 Powiat przeznaczył też 120 tys. zł na wsparcie i promo-
cję imprez strategicznych organizowanych przez gminy. Każdy 

samorząd mógł sam zaproponować inicjatywę, która ma zasięg po-
nadlokalny i duże znaczenie dla rozwoju tutejszej kultury, sportu 
i promocji. Po 9 tys. zł trafi  na Ogólnopolski Festiwal Rockowy 
Error (Barczewo), Warmiński Jarmark Świąteczny Cittaslow (Bi-
skupiec), Dżeztiwal (Dobre Miasto), Festiwal Balonowy (Dywity), 
Spotkania Warmińskie (Gietrzwałd), 33. Wojewódzki Przegląd Ka-
pel i Zespołów Śpiewaczych (Jeziorany), Piknik Historyczny (Jon-
kowo), Międzynarodowy Wyścig Kolarski Dookoła Jeziora Luter-
skiego (Kolno), Olsztyneckie Konfrontacje Zespołów Rockowych 
Pro-Rock (Olsztynek), 10. Warmiński Kiermas Tradycji, Dialogu i 
Zabawy (Purda), 14. Festyn Gminny „Stawigudiada 2017″ (Stawi-
guda) i Dożynki (Świątki). Dodatkowo Powiat przeznaczy środki 
na promocję wymienionych wydarzeń na antenie telewizji publicz-
nej.

RUSZAJĄ INWESTYCJE 

POWIAT STAWIA NA KULTURĘ I SPORT

Z nastaniem wiosny zapaliło się zielone światło dla in-
westycji powiatowych. Część z nich rozpocznie się już 
w kwietniu, na kolejne Powiat stara się pozyskać środki.

Podczas marcowej sesji radni podjęli uchwały w sprawie 
dofi nansowania inicjatyw gmin i NGO z terenu powiatu. 
Łącznie na ten cel została przeznaczona kwota 263 tys. zł.
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 Publikacja książki w wersji drukowanej oraz audio 
była inicjatywą Stowarzyszenia Miłośników Rusi nad Łyną, 
a w szczególności Andrzeja Małyszki, który był spiritus mo-
venes przedsięwzięcia. Projekt wsparli m.in: Ambasada RP 
w Budapeszcie, samorządy Województwa Warmińsko-Ma-
zurskiego i Powiatu Olsztyńskiego oraz Węgierski Instytut 
Kultury. 
 Wśród gości konferencji znalazła się nowa Ambasa-
dor Węgier w Polsce Orsolya Kovács, której pobyt w stolicy 
Warmii był pierwszą wizytą w roli przedstawiciela państwa 

węgierskiego. W spotkaniu wzięli także udział m.in. były 
ambasador Węgier Ákos Engelmayer, starosta olsztyński 
Małgorzata Chyziak, dyrektor Węgierskiego Instytutu Kul-
tury w Warszawie János Tischler.
 Uczestnicy konferencji mieli okazję wysłu-
chać wykładów historycznych prof. Janusza Jasińskiego 
i prof. Istvána Kovácsa, a także samych pieśni Ferdynanda 
Gregoroviusa w trzech wersjach językowych. Interpreto-
wali je: zastępca dyrektora Węgierskiego Instytutu Kultury 
Gáspár Keresztes, ks. Andre Schmeier oraz olsztyńscy akto-
rzy Irena Telesz-Burczyk i Marcin Kiszluk.
 W trakcie spotkania starosta olsztyński przekazała 
nowej Ambasador Węgier list okolicznościowy i zaprosiła 
ją od odwiedzin powiatu olszyńskiego.

 3 marca w hali wystawienniczej Expo Mazury w Ostró-
dzie zgromadziło się ponad tysiąc gości. Samorząd Powiatu Olsz-
tyńskiego reprezentowali wicestarosta Andrzej Abako oraz radna 
Krystyna Szter, na co dzień również sołtys Kaplityn w gminie Bar-
czewo.
– Samorządność zaczyna się w sołectwie, a sołtys jest pierwszym 
odbiorcą oczekiwań mieszkańców, a potem pierwszym wykonaw-
cą, zachęcającym do wspólnego działania – mówił marszałek Gu-
staw Marek Brzezin. – Sołtys dba o porządek na wsi, bezpieczeń-

stwo, kulturę, rozrywkę dla mieszkańców. Często sam dla swojej 
społeczności robi to, co w mieście wykonują niekiedy różne orga-
nizacje albo instytucje, tylko w mniejszej skali. Na każdym szcze-
blu samorządu doceniamy państwa pracę i dzisiaj serdecznie za nią 
dziękujemy.
 Marszałek wręczył wyróżnienia sołtysom 
angażującym się w aktywizowanie społeczności lokalnych, ini-
cjującym działania wpływające na zachowanie dziedzictwa kul-
turowego, rozwijanie krajobrazu wiejskiego, wzrost atrakcyjności 
turystycznej obszarów wiejskich, realizowane w ramach różnych 
konkursów. Wśród wyróżnionych znaleźli się: Małgorzata Łą-
czyńska – sołtys sołectwa Sząbruk w gminie Gietrzwałd, Adam 
Perczyński – sołtys sołectwa Wójtowo w gminie Barczewo, Mag-
dalena Sadowska – sołtys sołectwa Wilimy w gminie Biskupiec 
i Bronisław Szatan – sołtys sołectwa Ługwałd w gminie Dywity.

NOWA AMBASADOR 
NA PROMOCJI PIEŚNI 

GREGOROVIUSA

SOŁTYSI Z POWIATU 
WYRÓŻNIENI 
PRZEZ MARSZAŁKA

3 marca na olsztyńskim zamku odbyła się konferencja pro-
mująca wydanie „Pieśni polskich i węgierskich Ferdynan-
da Gregoroviusa”. 

4 sołtysów z powiatu olsztyńskiego zostało wyróżnionych 
przez marszałka województwa warmińsko-mazurskiego 
podczas obchodów Samorządowego Dnia Sołtysa na War-
mii i Mazurach.
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 Praktyczna nauka w Grecji realizowana jest w ramach 
projektu „Staże zagraniczne szansą na lepsze zatrudnienie” 
(Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój 2014-2020, 
współfi nansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego, 
IV Oś, priorytet Innowacje społeczne i współpraca ponadnaro-
dowa). Obejmuje zdobycie doświadczenia w zawodach: tech-
nik logistyk i informatyk.

 Miejscem pracy dobromiejskich uczniów jest Tolo, 
miejscowość letniskowa na terenie Argolidy we wschodniej 
części Peloponezu. Młodzież pracuje dla fi rmy turystycznej 
White Blue Tour Servis w hotelach Soleil, Ritsas, Epidavria 
i Flisvos. Wśród pierwszych zadań do wykonania znalazły się 
opracowanie systemu rezerwacji hotelowych, praca nad gra-
fi ką stron internetowych, zaprojektowanie folderów i wizytó-
wek, a także zoptymalizowanie pracy kierowców autokarów, 
opracowanie tras i godzin pracy pilotów. Na pewno nie zabrak-
nie też czasu na zwiedzanie pięknej, słonecznej Grecji.

 Powiat Olsztyński reprezentował wicestarosta olsz-
tyński Andrzej Abako. – Bardzo serdecznie dziękuję dyrektor 
Ewie Orłowskiej, że możemy się tu spotkać i posłuchać pol-
skiej piosenki. Poziom wykonywanych przez młodzież utwo-
rów był bardzo wysoki, jury zapewne miało duży problem, 
by ocenić i wybrać najlepszych, choć według mnie wszyscy 
śpiewali fantastycznie – mówił.
 Jury w składzie Andrzej Fabisiak – przewodniczą-
cy, Katarzyna Kropidłowska, Patrycja Jackowska i Janusz 

Ciepliński wyłoniło zwycięzców. Pierwsze miejsce na po-
dium podtrzymała zeszłoroczna zwyciężczyni – Julia Kuzyka 
z II Liceum Ogólnokształcącego im. Księżnej Anny z Sapie-
hów Jabłonowskiej w Białymstoku z piosenką „Czerwony 
autobus”. Drugie przypadło Julii Godzwon z Zespołu Szkół 
Salezjańskich w Ostródzie za wykonanie utworu „Kara Bara-
basza”. Trzecie miejsce za „Szklaną Górę” zajęła Dominika 
Kłos z Zespołu Szkół nr 3 w Szczytnie.
 Nagrodę publiczności otrzymały Patrycja Szulc 
i  Anna Kaczmarczyk. Podczas festiwalu wręczono także 
nagrody uczestnikom konkursu plastycznego.
 Festiwal odbył się pod patronatem Minister Edukacji 
Narodowej – Anny Zalewskiej, Warmińsko-Mazurskiego Ku-
ratora Oświaty – Marka Nowackiego i Starosty Olsztyńskiego 
– Małgorzaty Chyziak, a także TVP 3 Olsztyn i Gazety War-
mińskiej.

Tyle trwają staże zawodowe, które od 21 marca odbywają 
uczniowie z Zespołu Szkół w Dobrym Mieście. W grec-
kiej wyprawie 20-osobowej grupie młodzieży towarzyszy 
dyrektor Andrzej Wonia.

23 wykonawców z północnej Polski wzięło udział 
w III Ogólnopolskim Festiwalu Twórczości Jacka 
Kaczmarskiego, który odbył się 17 marca w Gimnazjum 
im. Noblistów Polskich w Olsztynku.

3 TYGODNIE 
W GRECJI

III OGÓLNOPOLSKI 
FESTIWAL TWÓRCZOŚCI 
JACKA KACZMARSKIEGO
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 Tegorocznym benefi cjentem było Stowarzyszenie 
na Rzecz Osób Niepełnosprawnych i Ich Rodzin w Olsztynku. 
Funkcjonuje ono od 18 lat i obecnie zrzesza około 170 członków 
z różnych stopniem niepełnosprawności. – To już druga wenta 
przeprowadzona przez Akcję Katolicką, z której pozyskane środ-
ki przekazane będą na nasze stowarzyszenie, za co bardzo dzię-
kuję. Z datków z pierwszej imprezy udało nam się zakupić busa, 
który dowozi uczestników zajęć na Warsztaty Terapii Zajęciowej. 
Ten rok jest dla nas tym bardziej wyjątkowy, gdyż obchodzimy 
10-lecie istnienia Warsztatów – mówiła Jadwiga Lipska, kierow-
nik WTZ.
 Formuła Wenty nie zmienia się od lat. Składa się 
z loterii fantowej, w której główną nagrodą jest pielgrzymka 
do Rzymu, jak również z licytacji przedmiotów od darczyńców.  

- W tym roku otrzymaliśmy m.in. srebrną zawieszkę z bursztynem 
od Pierwszej Damy Agaty Kornhauser-Dudy, ikonę Matki Bożej 
i płaskorzeźbę przedstawiającą św. Jana Pawła II od metropolity 
warmińskiego bpa Józefa Górzyńskiego, ręcznie wykonany kom-
plet kieliszków i karafki od starosty olsztyńskiego Małgorzaty 
Chyziak, zestaw fi liżanek z ćmielowskiej porcelany od premier 
Beaty Szydło, wieczne pióra od wojewody warmińsko-mazur-
skiego Artura Chojeckiego oraz od prezesa PSL Władysława Ko-
siniaka-Kamysza, a także dzieła podarowane przez olsztyńskich 
artystów-plastyków – wymieniał Wojciech Ruciński, prezes Akcji 
Katolickiej Archidiecezji Warmińskiej.
 Osób chętnych na zostanie posiadaczem pięknych 
przedmiotów było bardzo wielu. Wśród nich znalazł się nawet 
Mieczysław Szcześniak, który zachwycił się kompletem szkieł 
ofi arowanych przez starostę, a wyrobionych przez Tarasa Kry-
nickiego w Hucie Szkła Artystycznego w Olsztynku. Muzyk wy-
stąpił na zakończenie XIX Wenty Dobroczynnej, towarzyszył mu 
pianista Paweł Zarecki. 

 Wśród gości znaleźli się starosta olsztyński Małgorzata 
Chyziak, dyrektor Zarządu Wykonawczego Oddziału Wojewódz-
kiego ZOSP RP Grzegorz Matczyński, burmistrz Olsztynka Artur 
Wrochna, radny powiatowy Mirosław Szostek, przedstawiciele 
Ochotniczej Straży Pożarnej w Olsztynku oraz dyrekcja gimna-
zjum.
 Specjalnie dla dzieci i młodzieży zgromadzonej na wi-
downi strażacy z OSP w Olsztynku przygotowali pokaz udzie-
lania I pomocy przedmedycznej. Nie zabrakło też ciepłych słów 
skierowanych do uczestników konkursu.
 W kategorii wiekowej – przedszkole – zostali wyróżnie-

ni: Aniela Warych (Przedszkole w Olsztynku), Bartosz Cendrow-
ski (Zespół Szkolno-Przedszkolny w Waplewie), Dawid Haratym 
(Przedszkole w Olsztynku), Jan Chrząszcz (Przedszkole w Olsz-
tynku), Jan Szczepkowski (Przedszkole w Olsztynku), Stanisław 
Ilinicz (Przedszkole w Olsztynku).
 W kategorii – szkoła podstawowa klasy I – III zostali 
wyróżnieni: Natan Haponiuk (Szkoła Podstawowa w Elgnówku), 
Szymon Wilk (Szkoła Podstawowa w Elgnówku), Wiktor Kuka-
szewski (Zespół Szkolno-Przedszkolny w Waplewie).
 W kategorii – szkoła podstawowa klasy IV-VI wyróż-
nieni zostali: Alicja Nicz (Zespół Szkolno-Przedszkolny w Stawi-
gudzie), Jakub Rokicki (Zespół Szkolno-Przedszkolny w Stawi-
gudzie), Klaudia Głowacka (Szkoła Podstawowa w Elgnówku), 
Rafał Gesek (Zespół Szkolno-Przedszkolny w Stawigudzie), Syl-
wia Lux (Zespół Szkolno-Przedszkolny w Stawigudzie).
 W kategorii – gimnazjum zostały wyróżnione: Bogna 
Radomska (Gimnazjum w Olsztynku), Sandra Kolek (Gimna-
zjum w Olsztynku).
 W kategorii – szkoła ponadgimnazjalna została wyróż-
niona Paulina Rakiel (LO im. J. Kaczmarskiego w Olsztynku). 

33 tysiące złotych udało się pozyskać podczas XIX Wen-
ty Dobroczynnej Akcji Katolickiej Archidiecezji Warmiń-
skiej, która odbyła się 26 lutego w Olsztynie pod patro-
natem metropolity warmińskiego, starosty olsztyńskiego 
i burmistrza Olsztynka. 

13 marca w sali sportowej Gimnazjum im. Noblistów Pol-
skich w Olsztynku odbyła się uroczystość wręczenia dy-
plomów i upominków laureatom konkursu plastycznego 
„Zapobiegajmy Pożarom”, którego eliminacje powiato-
we zorganizowali w grudniu ubiegłego roku Powiat Olsz-
tyński i Zarząd Oddziału Powiatowego Związku Ochotni-
czych Straży Pożarnych RP w Olsztynie.

WENTA DOBRYCH SERC

ZAPOBIEGAJMY POŻAROM 
– ROZDANIE NAGRÓD
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 W tym roku w powiecie olsztyńskim znalazły 
się 23 Organizacje Pożytku Publicznego, które wraz z nume-
rami KRS przedstawiamy w załączniku na końcu artykułu. 
Do listy dopisujemy trzy dodatkowe podmioty z Olsztyna, któ-
re również działają na rzecz młodych mieszkańców powiatu, 
są to: Fundacja „Fundusz Ziemi Olsztyńskiej”, która poprzez sty-
pendia wspiera uczniów szkół ponadgimnazjalnych i studentów 
studiów dziennych, Fundacja na Rzecz Rozwoju Edukacji Dzie-
cięcej FRED – wspierająca rozwój uzdolnionych dzieci z Powia-
towej Szkoły Muzycznej w Dywitach, a także Uczniowski Klub 
Sportów Walki „PIRS” Powiatu Olsztyńskiego, dbający o rozwój 
fi zyczny młodzieży.
 - Przekazując 1 % na rzecz Fundacji „Fundusz Ziemi 
Olsztyńskiej” wspieracie Państwo konkretną osobę: Agatę, Syl-
wię, Mateusza i innych. To nasi obecni i przyszli stypendyści 
– niezwykle uzdolnieni młodzi ludzie, którym warto pomóc 
w rozwijaniu ich pasji naukowych, sportowych i artystycz-
nych. W roku 2016 przyznaliśmy 41 stypendiów, głównie 
z dotacji starostwa powiatowego, na łączną kwotę 49,5 tys. zł.
Liczymy, że w tym roku fundusz stypendialny będzie nie-
porównywalnie większy, a Państwa odpis z 1% znacznie się 

do tego przyczyni – powiedziała Monika Hausman-Pniewska, 
prezes Fundacji FZO.
 - Zachęcam do przekazania 1% podatku na UKSW 
„PIRS”. Klub ma wieloletnią historię, a swoją działalność roz-
począł już w 1990 roku i przyczynił się do wyłonienia wielu pol-
skich mistrzów. Ciężka praca przynosi efekty, czego dowodem 
są częste miejsca na podium naszych zawodników. Daje im 
to ogromną satysfakcję i wiarę we własne możliwości, a nam, 
trenerom poczucie dumy z dobrze wykonanej pracy. Każdy me-
dal jest dla zawodnika osobistym sukcesem, lecz żeby go zdobyć 
musi ciężko trenować. Jednak sama wola walki i hart ducha nie 
wystarczą, jak zawsze potrzebne są pieniądze – mówił Arkadiusz 
Paturej – założyciel PIRS i dyrektor Powiatowego Centrum Po-
mocy Rodzinie w Olsztynie.
 Na wsparcie liczą również strażacy ochotnicy. 
Związek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospoli-
tej Polskiej wystosował apel o zaangażowanie w kampanię 
„1% podatku na rzecz Związku OSP RP”. – Dzięki 1% mo-
żemy pozyskać dodatkowe źródło fi nansowania naszej dzia-
łalności statutowej, a także bezpośrednio wpłynąć na to, 
do kogo trafi ą pieniądze z naszych podatków. Związek OSP 
RP pozyskane środki w roku 2017 zgodnie z regulaminem 
„1% podatku na rzecz Związku OSP RP” postawi do dyspozycji 
Ochotniczym Strażom Pożarnym wskazanym przez podatników. 
Oddziały Wojewódzkie ZOSP RP sfi nansują wskazane przez OSP 
jej cele statutowe do wysokości pozyskanych wpłat z 1% – czy-
tamy w apelu.

Wypełniając roczne zeznanie podatkowe 
możemy wspomóc wybraną fundację, czy sto-
warzyszenie poprzez przekazanie 1% podatku 
przy rozliczeniu. 

1% DLA ORGANIZACJI W POWIECIE

 Utworzyły kluby Polskiego Stronnictwa Ludowe-
go i Nasz Powiat. Skutkiem były roszady osobowe zarów-
no w Zarządzie, jak i Radzie Powiatu. Po rezygnacji ze sta-
nowiska Alicji Wąsik, nowym przewodniczącym Rady 
Powiatu w Olsztynie został Jerzy Laskowski. Na stanowi-
sku wicestarosty Joannę Michalską zastąpił Andrzej Abako. 
Zarząd opuścili Elżbieta Samorajczyk i Janusz Dembiński, w ich 
miejsce weszły Alicja Wąsik i Bożena Wojarska. 
 Zmienił się także skład komisji. Nowym prze-

wodniczącym Komisji Budżetowej został Jarosław Wolak, 
a do dziesięcioosobowej grupy dołączyły kolejne cztery osoby: 
Urszula Dziąba, Grażyna Grzegorzewska, Marek Świątek i Alicja 
Wąsik. Z udziału w pracach Komisji Gospodarki zrezygnował Jan 
Żemajtys, w jego miejsce weszła radna Anna Klewiado. Z kolei 
w składzie Komisji Rewizyjnej Andrzeja Abako – obecnego wice-
starostę olsztyńskiego – zastąpiła Joanna Michalska.  Przewodni-
czącą Komisji Edukacji, Kultury, Kultury Fizycznej i Promocji zaś 
została Krystyna Szter.
 Zmieniła się także obsada Rad Społecznych powiato-
wych szpitali. W Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Dobrym 
Mieście odwołana została radna Joanna Michalska. Przedstawicie-
lem Rady Powiatu w Olsztynie będzie tam teraz Jarosław Wolak. 
Z kolei w Biskupcu odwołani zostali Elżbieta Samorajczyk i Hen-
ryk Goździcki. Zastąpią ich Marek Świątek – dodatkowo pełniąc 
funkcję Przewodniczącego Rady Społecznej Szpitala Powiatowego 
im. J. Mikulicza, a także Alicja Wąsik jako przedstawiciel Rady 
Powiatu w Olsztynie i Wojciech Soczewica reprezentujący woje-
wodę warmińsko-mazurskiego.

NOWA KOALICJA

Podczas lutowej sesji nadzwyczajnej w Radzie Powiatu 
w Olsztynie zawiązała się nowa koalicja. 
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LP KRS NIP ORGANIZACJA GMINA MIEJSCO-
WOŚĆ

1. 0000047361 TOWARZYSTWO „PRZYJACIELE SZKOŁY” BISKUPIEC BISKUPIEC

2. 0000052660 7392923239 STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH 
I ICH RODZIN W OLSZTYNKU OLSZTYNEK OLSZTYNEK

3. 0000053021 7393143733 STOWARZYSZENIE ROZWOJU WSI SŁUPY I OKOLIC DYWITY SŁUPY

4. 0000020919 STOWARZYSZENIE „WĘGAJTY” JONKOWO WĘGAJTY

5. 0000106099 7393286177 STOWARZYSZENIE NA RZECZ OŚWIATY DOBRE MIASTO DOBRE MIASTO

6. 0000151263 STOWARZYSZENIE ORATORIUM IM.ŚW.JANA BOSKO OLSZTYN OLSZTYN

7. 0000167390 STOWARZYSZENIE „GLOTOVIA” DOBRE MIASTO GŁOTOWO

8. 0000175240 7393382001 STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ GIMNAZJUM W PURDZIE PURDA PURDA

9. 0000181540 7393382828 FUNDACJA PRZYJACIÓŁ SANKTUARIUM 
MATKI BOŻEJ GIETRZWAŁDZKIEJ GIETRZWAŁD GIETRZWAŁD

10. 0000207261 7393430711 STOWARZYSZENIE „ŁUGWAŁD” DYWITY ŁUGWAŁD

11. 0000211133 7393432012 STOWARZYSZENIE WSPIERANIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH 
I ICH RODZIN - ŻARDENIKI JEZIORANY ŻARDENIKI

12. 0000219132 FUNDACJA „PRYMUS” DYWITY BUKWAŁD

13. 0000248355 STOWARZYSZENIE POMOCY DZIECIOM I MŁODZIEŻY Z PROBLEMAMI 
ZDROWOTNYMI „NASZA AMERYKA” OLSZTYNEK AMERYKA

14. 0000248720 7393567031 WĘGOJSKIE STOWARZYSZENIE EDUKACJI LOKALNEJ-CEL BISKUPIEC WĘGÓJ

15. 0000260433 7393566126 LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA „WARMIŃSKI ZAKĄTEK” DOBRE MIASTO DOBRE MIASTO

16. 0000263522 7393574717 FUNDACJA ALBATROS DYWITY BUKWAŁD

17. 0000274716 7393605300 STOWARZYSZENIE WARMIŃSKA WIEŚ DYWITY RÓŻNOWO

18. 0000297966 7393672101 STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNO-SPRAWNYCH JEZIORANY JEZIORANY

19. 0000306406 7393719400 STOWARZYSZENIE „NASZE DZIECI” DYWITY DYWITY

20. 0000334982 7393765009 POLSKIE STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNO-
ŚCIĄ INTELEKTUALNĄ KOŁO W DOBRYM MIEŚCIE DOBRE MIASTO DOBRE MIASTO

21. 0000339766 7393767505 POLSKIE STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNO-
ŚCIĄ INTELEKTUALNĄ KOŁO W BISKUPCU BISKUPIEC BISKUPIEC

22. 0000367918 7393813257 FUNDACJA DR TERESY CZ. MALEC „ŁATWIEJ RAZEM” PURDA KABORNO

23. 0000377308 7393824114 STOWARZYSZENIE POMOCY DZIECIOM I ICH RODZINOM 
„DAJMY SZANSĘ” STAWIGUDA STAWIGUDA

24. 0000327624 5213523285 FUNDACJA NA RZECZ ROZWOJU EDUKACJI DZIECIĘCEJ FRED OLSZTYN

25. 0000119787 FUNDACJA „FUNDUSZ ZIEMI OLSZTYŃSKIEJ”, PLAC BEMA 5 OLSZTYN

26. 0000403753 UCZNIOWSKI KLUB SPORTÓW WALKI „PIRS” 
POWIATU OLSZTYŃSKIEGO OLSZTYN

27. 0000116212 ZWIĄZEK OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH RP (WSKAZAĆ OSP 
Z POWIATU OLSZTYŃSKIEGO, NP. BISKUPIEC LUB JONKOWO)

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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