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POWIATOWO - GMINNE DOŻYNKI
PIEROGI

SPOTKANIE SOŁTYSÓW

POWIATOWE KINO
POD GWIAZDAMI

Jak co roku miłośnicy pierogów
nie zawiedli. Nie zawiodły także
gospodynie z gminy Biskupiec, które
na 10. Ucztę Pierogową w Biesowie
przygotowały ponad 50 tysięcy sztuk
tego przysmaku.

Stan jakości wody na terenie powiatu
olsztyńskiego był tematem posiedzenia Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, które odbyło się
5 sierpnia w Starostwie Powiatowym
w Olsztynie.

Nowa powiatowa impreza łącząca rozrywkę z nauką okazała się
strzałem w dziesiątkę. Cztery gminy
na Szlaku Kopernikowskim przyjęły Powiatowe Kino pod Gwiazdami
z zainteresowaniem, ciepłą atmosferą,
a nawet… ciastem.

PO RAZ DZIESIĄTY

W STAROSTWIE

Z POWIATOWEGO KALENDARZA

SZANOWNI
CZYTELNICY

26-28.08 – Pożegnanie Wakacji – Przyzamcze
w Olsztynku.

27.08 – Zakończenie Lata – Amfiteatr w Barczewie;
Wakacje z Pasją – Przedmurze w Dobrym Mieście; Konkurs
Kulinarny „O Garniec Kłobuka” w Tuławkach (gm. Dywity);
Kino pod chmurką w Jezioranach; Spartakiada Sołectw
– impreza plenerowa w Klewkach (gm. Purda).

28.08 – Oratorium Quo Vadis – Kościół św. Anny
w Barczewie; Dożynki Gminne w Kolnie; Dożynki Gminne
w Klewkach (gm. Purda).

30.08-04.09 – Plener Rzeźbiarski w Biskupcu.
01.09 – Uroczystości na Cmentarzu Wojennym w Sudwie
(gm. Olsztynek).

03.09

– Święto Chleba - Dożynki w Jesionowie
(gm. Dobre Miasto)

04.09 – Dożynki Gminne w Biskupcu i Jezioranach;

Przełom sierpnia i września zawsze mi się kojarzył z piękną
polską tradycją Święta Plonów. Rolnictwo jest ważnym elementem
bogactwa regionalnego powiatu olsztyńskiego. Z dumą częstujemy
gości produktami pochodzenia rolniczego z tych terenów. Wyróżniają
się przecież nie tylko doskonałym smakiem i walorami zdrowotnymi,
ale też czystością i jakością.
Zachęcam Państwa do uczestnictwa w Dożynkach, zarówno tych Powiatowo-Gminnych w Świątkach, jak i organizowanych
w poszczególnych gminach. Państwa obecność to dowód głębokiego
szacunku do ciężkiej pracy ludzkich rąk. Ale to też okazja do wspaniałej zabawy, integrującej pokolenia i budującej poczucie tożsamości
kulturowej.
Starosta Olsztyński
Małgorzata Chyziak

Kiermas Warmiński w Brąswałdzie (gm. Dywity); PowiatowoGminne Dożynki w Świątkach.

05.09 – Tydzień z teatrem – warsztaty teatralne dla dzieci
w Purdzie.

10.09 – Dożynki Gminne w Łęgajnach (gm. Barczewo).
15.09 – Przegląd małych form teatralnych w Purdzie.
17.09 – Muzyczne Pożegnanie Lata w Jonkowie.
18.09 – Warmińsko-Mazurskie Dożynki Wojewódzkie
w MBL i wernisaż malarski – Ratusz w Olsztynku.

24.09 – Kawaleryjskie Zakończenie Lata w Biskupcu.
25.09 – Niedziela z Cittaslow w Barczewie.
28.09 – Cittaslow na Przedmurzu w Dobrym Mieście.

www.powiat-olsztynski.pl
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W POWIECIE

POWIATOWE KINO POD GWIAZDAMI
Nowa powiatowa impreza łącząca rozrywkę z nauką okazała się strzałem w dziesiątkę.
Cztery gminy na Szlaku Kopernikowskim przyjęły Powiatowe Kino pod Gwiazdami
z zainteresowaniem, ciepłą atmosferą, a nawet… ciastem.

Pierwszym przystankiem na trasie był Gietrzwałd.
Ponad 100 osób wzięło udział w pierwszej części imprezy,
jaką były projekcje w mobilnym planetarium. Niektóre dzieci
miały okazję po raz pierwszy w życiu znaleźć się pod kopułą
planetarium. - Najfajniej było wtedy, gdy planety wypowiedziały imię Słońca! - 10-letnia Nadia z błyszczącymi oczami
i wypiekami na twarzy opowiadała o filmie. Ten fragment
urzekł też jej kuzynkę, 11-letnią Wiktorię, która z bratem
bliźniakiem przyjechała aż z Düsseldorfu na wakacje do babć
w Gietrzwałdzie i Unieszewie. Atrakcją dla dzieci był też Mikołaj Kopernik, który chętnie pozował do pamiątkowych zdjęć.
Największe zainteresowanie dorosłych wzbudziła wystawa
meteorytów. Okazy pochodziły m.in. z Meksyku, Chile, Argentyny, Rosji, czy Australii Południowej. Nie brakowało pytań, na przykład o różnice pomiędzy meteorem a meteorytem,
albo między meteorytem a kamieniem. - Meteoryt jest znacznie
cięższy od polnego kamienia, jest też ciemniejszy. Gdy przyłożymy do kamienia magnes, nic się nie stanie. Za to meteoryt,
a właściwie żelazo, której jest w nim, będzie magnes przyciągać - wyjaśniał astronom Maciej Grzemski.
„Astronomiczna” część imprezy cieszyła się zainteresowaniem również w Dobrym Mieście. Dużym, lecz pozytywnym zaskoczeniem byli z kolei widzowie plenerowej projekcji
filmowej. Zdecydowaną większość bowiem stanowiła młodzież.
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W Majdach, mimo przejmującego chłodu znad jeziora, atmosfera była iście wakacyjna. Widzowie, w tym turyści,
przyjeżdżali samochodami, rowerami, przychodzili pieszo,
a nawet przypłynęli łódką. O doskonałej atmosferze świadczą
salwy śmiechu, śpiew, a nawet taniec do piosenki końcowej
filmu.
Ostatnim przystankiem na trasie Powiatowego Kina
pod Gwiazdami był Olsztynek. Tu frekwencja była tak duża,
że zabrakło leżaków. Od czego jednak są kurtki i koce?!
Zarówno projekcje astrolabium, jak i prelekcja o Mikołaju Koperniku, konkurs z nagrodami oraz familijna komedia
na wielkim ekranie cieszyły się zainteresowaniem. Powiat zadbał
o ducha, zaś olsztynecki ratusz o ciało, przygotował bowiem
poczęstunek ciastem z lokalnej piekarni, herbatą, sokami
i watą cukrową.
- Cieszę się, że nasz pomysł na integrację i wspólne spędzanie czasu spodobał się mieszkańcom powiatu. Dziękuję
za doskonałą współpracę Olsztyńskiemu Planetarium i Obserwatorium Astronomicznemu, zaangażowanym ośrodkom kultury,
sołectwu Majdy, a także samorządom gmin, na których terenie mogliśmy się wspólnie bawić. W przyszłym roku
postaramy się odwiedzić kolejne gminy – zapowiada starosta
Małgorzata Chyziak.
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BARCZEWO
BIEGA
146 biegaczy i biegaczek (w tym 42 z gminy) wzięło udział
we wspólnym biegu „Barczewo Biega 2016”. W ubiegłorocznej edycji bieg ukończyło 145 osób.
W tym roku trasa liczyła 10 km i wiodła ulicami miasta
oraz drogą serwisową w kierunku Biskupca. Start, meta oraz dekoracja znajdowały się przy Urzędzie Miejskim w Barczewie.
Każdy uczestnik biegu otrzymał na mecie medal, butelkę wody,
słodką bułkę oraz posiłek regeneracyjny. W pakiecie startowym
znajdowały się również produkty od sponsorów w postaci żeli,
energetycznych batonów oraz wody.
Nagrodzone zostały po cztery kategorie wiekowe męskie i damskie, a każda kobieta, która stawała na podium otrzymywała piękną różę.
Przewidziano również nagrody dla najstarszego i najmłodszego zawodnika. Pamiątkowe puchary otrzymali najszybszy mieszkaniec i mieszkanka gminy Barczewo, najszybsze małżeństwo oraz ostatni zawodnik biegu.

WENECJA
W BARCZEWIE
W sobotę 16 lipca Barczewo zamieniło się w małą
Wenecję. Włoska muzyka, jedzenie, wypoczynek i klimat
rodem z południa to wszystko czekało na mieszkańców
i gości.
Impreza pod nazwą „Wyspa Wenecka” przyciągnęła wielu miłośników wypoczynku i relaksu. Rano można było
wypocząć na leżakach delektując się kawą i wyśmienitymi
rogalikami. W południe wyspą zawładnęły dzieci. Przygotowano
dla nich liczne konkursy, jak np. bieg Sycylijczyka czy wciąganie spaghetti. Nie zabrakło także degustacji włoskich specjałów:
pasty i pizzy.
Wieczorem włoskie przeboje zaśpiewał Thomas
Grotto, artysta znany m.in. z telewizyjnych programów „Szansa na sukces” oraz „X-Factor”. Gwiazdą wieczoru był zaś Wolf
Mail, legenda światowego bluesa.

KONOPIE
SZANSĄ DLA ROLNIKÓW
BISKUPIEC

W drugiej połowie przyszłego roku ma ruszyć w Biskupcu pierwszy w Polsce, duży zakład przetwórstwa konopi
przemysłowych. Inwestor kupił działkę w strefie ekonomicznej i namawia rolników do uprawy tej rośliny.
Konopie przemysłowe są wykorzystywane w przemyśle farmaceutycznym, włókienniczym, chemicznym, spożywczym, a nawet w budownictwie. Pomagają w leczeniu padaczki,
poprawiają przemianę materii, dostarczają organizmowi wiele
cennych witamin i minerałów. Są też wartościowym składnikiem
kosmetyków. Dlatego zainteresowanie nimi systematycznie rośnie. Przedstawiciele firmy Hemptex, która zamierza budować
zakład w Biskupcu, będą potrzebować w pierwszym etapie surowca uprawianego na powierzchni 2 tysięcy hektarów. Docelo-
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wo będzie mogło tam pracować nawet 200 osób.
Inwestorzy namawiają okolicznych rolników do nawiązania współpracy, tłumacząc zasady uprawy i przetwórstwa konopi. Roślina wymaga dobrego nawożenia i nawodnionej gleby.
Zbiory roślin posianych po konopiach są o 20-30 % wyższe i bardziej odporne na działanie szkodników. Co ciekawe, pasy konopi
wokół innych upraw mogą odstraszać dziki.
Mimo że konopie przemysłowe nie mają właściwości
halucynogennych, ich uprawa wymaga otrzymania zezwolenia
urzędu marszałkowskiego. Wynika to z ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii.
– Bierzemy na siebie załatwienie wszelkich formalności, rolnikom pozostanie odpowiednio przygotować ziemię i posiać
konopie – wyjaśnia prezes firmy Hemptex Jarosław Malik.
– Zajmiemy się również ich zbiorem, ponieważ wymaga to użycia specjalistycznych maszyn, jakich w Polsce jeszcze nie ma.
Inwestor jest zainteresowany współpracą z rolnikami,
których uprawy znajdą się w promieniu maksymalnie 50 kilometrów od przetwórni.
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DOBRE MIASTO

SPOTKANIE
WŁADZ
19 lipca burmistrz Dobrego Miasta spotkał się z przedstawicielami władz samorządowych Lidzbarka Warmińskiego, Jezioran i Lubomina. Rozmowy dotyczyły
wytyczenia trasy turystycznej oraz ustawienia tablic
informujących o miejscach partyzanckich akcji Wileńskich Brygad Armii Krajowej na terenach tych gmin.
Na zaproszenie burmistrza oraz członków Stowarzyszenia Grupa Historyczna Guttstadt przybyli: wójt gminy Lubomino
Andrzej Jan Mazur, zastępca wójta gminy Lidzbark Warmiński
Tomasz Kołodziejczyk oraz burmistrz Jezioran Leszek Boczkowski. W zebraniu uczestniczył również Naczelnik Delegatury IPN
w Olsztynie Waldemar Brenda.
Tablice, które planuje się usytuować w miejscowościach Bażyny, Lubomino, Wolnica, Łaniewo i Radostowo oraz
na terenie gminy Dobre Miasto w Piotraszewie i Międzylesiu,
mają przybliżyć odwiedzjącym mało znany wątek działalności
polskich oddziałów partyzanckich w tych okolicach. Wyko-

nane będą na wzór tej, która zamontowana została 13 grudnia
2015 roku na parkingu leśnym przy ul. Garnizonowej w Dobrym
Mieście.
Miłym akcentem spotkania było uroczyste przekazanie
przez zastępcę wójta gminy Lidzbark Warmiński, kuli armatniej,
będącej pamiątką po kampanii wschodniopruskiej Napoleona
z 1807 roku. Kula została przekazana na rzecz prowadzonego
przez Stowarzyszenie Muzeum Archeologiczno – Historycznego, mającego swą siedzibę w jednej z zabytkowych kamieniczek
przy ul. Sowińskiego w Dobrym Mieście. Przybyli goście mieli
również okazję do samodzielnego wybicia pamiątkowej monety
„Grosz Dobrego Miasta”, stanowiącej upamiętnienie wydarzeń
z 1520 roku, tj. obrony miasta w czasie ostatniej wojny polsko –
krzyżackiej.

SZEROKOPASMOWE
DYWITY
Gmina Dywity i Orange Polska chcą wspólnie
realizować pilotażowy program „Włącz się już dziś
– szerokopasmowe Dywity”.
Spotkanie zespołu roboczego UG Dywity z przedstawicielami Orange odbyło się w czwartek 7 lipca w Dywitach.
Według Orange w pierwszym rzucie do szerokopasmowego Internetu o bardzo dużej prędkości przesyłu mogą zostać podłączone
Dywity i Kieźliny (łącznie około 800 gospodarstw domowych
- o ile będą chętni).
Wydawało się, że po uruchomieniu sieci szerokopasmowego Internetu w naszym regionie znajdą się operatorzy, którzy
doprowadzą światłowód z punktów szkieletowych do poszczególnych miejscowości. Póki co w gminie Dywity jedynie lokalny operator Macrosat z Barczewa uruchomił szybką sieć dla mieszkańców
Słup. W poszukiwaniu rozwiązania systemowego gmina Dywity
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DYWITY

nawiązała współpracę z Orange Polska, wiodącym operatorem
w kraju, który wyraził zainteresowanie objęcia Dywit pilotażowym programem „Włącz się już dziś - szerokopasmowe Dywity”.
– Gmina Dywity będzie drugą w Polsce po Sulęcinie, która jest
objęta szerokopasmowym programem – mówi Hanna Kontkiewicz, dyrektor wydziału rozwoju szerokopasmowego Orange Polska. – Choć jesteście dość trudną inwestycyjnie gminą, bo według
danych Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji średni nakład
na doprowadzenie szerokopasmowego Internetu o prędkości
od 30 do 100 Mb/s wynosi od 4-5 tys. zł, to chcemy rozpocząć
pilotaż we współpracy z gminą.
W sierpniu i wrześniu zostanie przeprowadzona kampania informacyjno-promocyjna na ten temat,
a do mieszkańców trafią deklaracje chęci skorzystania z możliwości wpięcia się w szerokopasmową sieć.
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GIETRZWAŁD

FESTIWAL PIOSENKI

W sobotę 16 lipca w gietrzwałdzkim amfiteatrze,
przy sprzyjającej letniej aurze rozbrzmiała piękna muzyka. Odbył się tu I Festiwal Piosenki Ludowej i Biesiadnej „U noju na Warniji”.
Na pomysł zorganizowania imprezy wpadły ponad rok
temu panie z zespołu Pokolenia z Biesala. – Jeździmy po różnych
przeglądach i festiwalach i w pewnym momencie pomyślałyśmy,
że warto byłoby też zaprosić innych wykonawców do naszej
gminy – mówiła Małgorzata Łupicka z Pokoleń, jedna z dwóch
głównych organizatorek gietrzwałdzkiego festiwalu. Druga
to Teresa Przyczyna, prezes stowarzyszenia Piękny Most z Sząbruka.
– Najwięcej problemów było oczywiście z pozyskaniem pieniędzy na organizację – mówiła. – Na szczęście udało się przekonać
kilka instytucji i prywatnych sponsorów do udzielenia pomocy. A

kolejną ważną sprawą było oczywiście ustalenie listy wykonawców. Koleżanki z Pokoleń zaprosiły zaprzyjaźnione zespoły, mnie
też się udało przekonać niektóre, no i było już wiadomo, że festiwal się odbędzie.
Ostatecznie w gietrzwałdzkim amfiteatrze wystąpiło
11 wykonawców. Festiwal nie miał charakteru konkursu – jedyna
nagroda była przyznawana przez publiczność. Zdobył ją VoxCordis, chór pielęgniarek z Olsztyna.
Gminę Gietrzwałd w efektownym występie reprezentowały Pokolenia. Panie z Biesala wystąpiły jako pierwsze, a potem
– wspólnie z koleżankami z Pięknego Mostu – dbały o to, by pozostali uczestnicy byli zadowoleni. Każdy występujący po zejściu
ze sceny zjadł przepyszny bigos, a na deser były wspaniałe ciasta.
Festiwal otworzył wójt Marcin Sieczkowski, podkreślając,
że w pełni popiera pomysł, by muzyka ludowa rozbrzmiewała
w gietrzwałdzkim amfiteatrze.
Końcowym akcentem artystycznym był występ gietrzwałdzkiego cymbalisty Stanisława Konrada oraz wspólne odśpiewanie przez wszystkich uczestników piosenki „Hej z góry,
z góry!”.
– Pierwszy festiwal był bardzo udany. Już myślimy o przyszłorocznym – zapowiada Teresa Przyczyna.

OBJAZDOWY
MOK
W lipcu na terenie gminy Jeziorany zorganizowano
czynny wypoczynek dla dzieci i młodzieży w formie
Mobilnego Ośrodka Kultury.
Akcja została nazwana „Wakacje z kulturą
w objeździe” a zorganizował ją Miejski Ośrodek Kultury w Jezioranach, przy wsparciu finansowym burmistrza Leszka Boczkowskiego.
W projekcie wzięła udział grupa 29 uczestników, z którymi zrealizowano warsztaty artystyczne w jeziorańskim MOK
od 4 do 7 lipca. Na terenie gminy do realizacji projektu zgłosiło się
6 świetlic wiejskich: Franknowo, Radostowo, Potryty, Wójtówko,
Derc i Olszewnik. W zajęciach wzięło udział 75 osób.
Między 11 – 15 lipca realizowano warsztaty jednodniowe, które
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JEZIORANY

trwały 4 godziny. Tematem cyklu zajęć był cyrk i pokazy cyrkowe. Prowadzono zajęcia plastyczne, muzyczne, taneczne, ruchowe, pantomimy i akrobatykę. Zwieńczeniem projektu były parady
cyrkowców przez miejscowości, które z kolei były zaproszeniem
do oglądania pokazów cyrkowych.
Tematyka warsztatów była ciekawa i dość oryginalna.
Realizowane zadania pozwoliły uczestnikom dobrze się bawić
i znakomicie wcielać w role cyrkowców. W świetlicach przygotowane zostały słodkie poczęstunki, a gorący klimat i dobra zabawa
sprawiły, że świetlice wiejskie zapełniły się mieszkańcami.
W przyszłym roku Mobilny Ośrodek Kultury ponownie
wyruszy w trasę, mając na uwadze dzieci, do których nie udało się
dotrzeć w tym roku. Hasło „Cyrk u mnie działa!” przypomniane
zostanie za rok.
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JONKOWO

FESTIWAL
WIOSKI
TEATRALNEJ

„Halo, czy mnie słychać” to spektakl, który 18 lipca
rozpoczął kolejny, XIV już festiwal Wioski Teatralnej
w Jonkowie pod hasłem „Zwrotnik Warmia”.
Pierwsza edycja odbyła się w 2003 roku. Dziś festiwal ma charakter międzynarodowy i jest jednym z ważniejszych wydarzeń teatralnych w Polsce, a wśród innych
przeglądów scenicznych wyróżnia go zainteresowanie tematami społecznymi.
Podczas poprzednich edycji, zespół teatralny wraz
z uczestnikami pracował nad tożsamością – własną i lokalną, szukając odpowiedzi na pytania: kim jestem i skąd jestem.
W tym roku podczas sześciodniowych warsztatów zastanawiano się nad kwestią jakości bycia w lokalnej społeczności. Podczas zajęć artystycznych (teatralnych,

muzycznych, cyrkowych, akrobatycznych) pod okiem doświadczonych instruktorów i pedagogów, uczestnicy wydarzenia szukali odpowiedzi na pytanie „Halo, czy mnie
słychać?”.
Za sprawą festiwalu „Wioska Teatralna”, ze swoją wielokulturową historią stała się łącznikiem między
Wschodem i Zachodem, gdyż w wydarzeniu udział wzięli
również twórcy z Ukrainy, Czech, czy Niemiec.
Tegoroczne działania opierały się o prace Janusza
Korczaka, którego teksty dotyczące praw dzieci w społeczeństwie oraz ich obecności i słyszalności są inspirującym
wzorcem dla działań teatru.
Festiwal zorganizowało Stowarzyszenie „Węgajty” przy współpracy z gminą Jonkowo i sołectwem wsi
Węgajty, pod patronatem Ambasady Ukrainy w Rzeczypospolitej Polskiej.

KOLNO

DOFINANSOWANIE
NA DROGI
Dobra wiadomość dla mieszkańców Kruz. Powiat Olsztyński wraz z gminą Kolno otrzymał środki na przebudowę dróg do i w samej miejscowości.
Gmina Kolno otrzymała aż 333 430,00 zł
dofinansowania do zadania pn.: „Przebudowa drogi gminnej nr 166006N w miejscowości Kruzy,
gm. Kolno”. Całkowity koszt inwestycji to 524 013,85 zł.
Powiat Olsztyński otrzymał 797 305,00 zł dofinansowania do zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej
Nr 1436N do miejscowości Kruzy, gm. Kolno”. Całkowity
koszt inwestycji to aż 1 253 033,42 zł.
Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego
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w dniu 5 sierpnia 2016 roku uchwałą nr 44/754/16/V zatwierdził listę operacji zakwalifikowanych do współfinansowania
dla działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach
wiejskich”, poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych
z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” na operacje typu „Budowa
lub modernizacja dróg lokalnych” objętych Programem
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
W trwającym od 22 lutego do 31 marca 2016 roku
naborze wniosków do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie wpłynęło
317 wniosków o przyznanie pomocy. Pozytywny wynik weryfikacji uzyskały 292 wnioski na kwotę 202 135 118,00 zł.
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GOŚCIE
Z NIEMIEC

PROSTO Z NASZYCH GMIN

OLSZTYNEK

POWSTANIE ŻŁOBEK

22 lipca Olsztynek odwiedzili przedstawiciele Ostercappeln, miejscowości w powiecie Osnabrück.
Delegacji przewodzili: Rainer Ellermann - burmistrz
Ostercappeln, Marco Beckman - radny, Monika Schnellhammer prezes Caritas w powiecie Osnabruck oraz Gabriela Teske - dyrektor Szkoły Marienheim Osnabruck. Niemieckich gości przywitali
zastępca burmistrza Olsztynka Krzysztof Wieczorek oraz przewodniczący Rady Miejskiej w Olsztynku Andrzej Wojda, którzy
przybliżyli historię oraz sprawy społeczno-gospodarcze gminy
i plany dalszego rozwoju.
Niemieccy przedstawiciele odwiedzili Multimedialne
Muzeum Obozu Jenieckiego Stalag IB i Historii Olsztynka, „Moje
Boisko – Orlik 2012” przy Szkole Podstawowej oraz siedzibę
Zespołu Szkół. Nie obyło się również bez degustacji słynnych
olsztyneckich jagodzianek.
Podczas spotkania poruszone zostały tematy dotyczące
szerszej współpracy sportowo-kulturowej oraz w zakresie wymiany dzieci i młodzieży.

4 sierpnia br. burmistrz Artur Wrochna podpisał umowę
z przedstawicielami Przedsiębiorstwa Budowlanego
WITKA Sp. z o.o. na budowę żłobka w Olsztynku.
Umowa opiewa na kwotę ponad 2 mln 558 tys złotych,
z czego dofinansowanie w ramach programu rozwoju instytucji
opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 MALUCH - edycja 2016
wynosi ponad 734 tys złotych. W ramach inwestycji, do Przedszkola Miejskiego w Olsztynku dobudowane zostanie nowe
skrzydło, które posłuży za żłobek. Powstaną dwie różne sale zabaw (jedna dla maluchów w wieku od 6 miesięcy do 2 lat, druga
dla dzieci w wieku od roku do 3 lat), szatnie, sypialnie, nowe
sanitariaty oraz pomieszczenie kuchenne. Wykonany zostanie
też zewnętrzny plac zabaw.
W żłobku miejsce ma znaleźć ok. 40 maluchów. Zakończenie budowy planowane jest do końca 2016 roku.

POCZĘSTOWALI
PASYM

Przedstawiciele gminy Purda pojawili się w sobotę
9 lipca na Festiwalu Browarnictwa w Pasymiu. Na stoisku promocyjnym przygotowanym w ramach konkursu
„Kulinarne Dziedzictwo Pogranicza Warmii i Mazur”
mieszkańcy gminy Purda częstowali zebranych gości
Mazurskim Kartoflakiem i Warmińskimi Plincami.
„Kulinarne Dziedzictwo Pogranicza Warmii i Mazur”
to projekt realizowany przez gminę Purda w ramach dotacji
uzyskanej ze środków europejskich z Krajowej Sieci Obszarów
Wiejskich 2014-2020. Finałem projektu będzie konkurs kulinarny, który odbędzie się podczas Dożynek Gminnych 28 sierpnia
w Klewkach. Tematem przewodnim kulinarnych zmagań będzie
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PURDA

ziemniak – produkt wspólny dla „świętej” Warmii i „dzikich”
Mazur. Do konkursu zaproszeni zostali przedstawiciele 6 okolicznych gmin (Pasym, Jedwabno, Dźwierzuty, Barczewo, Biskupiec
i Olsztynek). W celu promocji projektu i zaproszenia sąsiadów
do udziału w konkursie zostało zorganizowanych sześć wyjazdów
promocyjnych. Każdorazowo zostało przygotowane stoisko i kilkaset porcji degustacyjnych Mazurskiego Kartoflaka (babka ziemniaczana) i Warmińskich Plinców (placki ziemniaczane).
Pierwszy wyjazd promocyjny odbył się w sobotę
9 lipca. Celem był Festiwal Browarnictwa organizowany na Rynku w Pasymiu. Purdę reprezentowali: Koło Gospodyń Wiejskich
„Szczęściary”, dyrekcja i pracownicy Gminnego Ośrodka Kultury
w Purdzie oraz asystent wójta. Przygotowane stoisko cieszyło się
ogromną popularnością. Goście z apetytem zajadali przygotowane
porcje kartoflaka i plince. Przy stoisku rozdawano ulotki promujące projekt i zapowiadające konkurs kulinarny. Podczas jedzenia
rozmawiano o przepisach, projekcie i gminie Purda.
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STAWIGUDA

STAWIGUDIADA 2016

9 lipca na murawie stawigudzkiej boiska rozpoczęła się XXIII
Stawigudniada. Niestety deszczowa pogoda dała się organizaorom we znaki. Mimo to nie poddali się i koncerty zespołów
Babsztyl i VOX odbyły się!
Dopiero niedziela i słoneczne popołudnie sprawiły,
że publiczności na gminnym stadionie w Stawigudzie przybywało z godziny na godzinę. Drugiego dnia największą atrakcją
był występ zespołu Akcent z Zenonem Martyniukiem na czele, dzięki któremu murawa gminnego boiska zapełniła się kilkoma tysiącami mieszkańców, turystów i przyjezdnych gości
w różnym wieku.
– Stawigudiada to festyn organizowany od 22 lat, którego ideą jest

zachęcanie do integracji wszystkich mieszkańców gminy Stawiguda – mówiła Irena Derdoń wójt gminy.
W tym roku okazji do spotkań było wiele, bo do Stawigudy przyjechały też gminy partnerskie, z którymi stawigudzki
samorząd utrzymuje od wielu lat przyjazne i partnerskie kontakty,
tak jak z wielkopolską gminą Gizałki, świętokrzyską Morawicą czy
beskidzkim Tymbarkiem. Oprócz wymiany doświadczeń na polu
działalności samorządowej, istnieje też wakacyjna wymiana dzieci
i młodzieży pomiędzy tymi gminami.
Otwarciu festynu towarzyszyła również uroczystość
związana z jubileuszem 15-lecia działalności artystycznej i scenicznej zespołu muzycznego „Kosejder”, którego podstawowy
skład tworzą pracownicy Gminnego Ośrodka Kultury z dyrektorem
Witoldem Lubowieckim na czele oraz kilku mieszkańców gminy.
Wojt gminy Irena Derdoń, przekazała zespołowi voucher na kwotę
5000 złotych z przeznaczeniem na nagranie profesjonalnej płyty
z utworami wykonywanymi przez zespół.

ŚWIĄTKI

EKOLOGICZNIE W GMINIE

W gminie Świątki zakończyła się realizacja projektów
pod nazwą „Przyrodę kochamy – sołectwo sprzątamy”
dofinansowanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie.
Łączna kwota dotacji wyniosła 2100 zł, koszt kwalifikowany 2730 zł. W zadaniu tym wzięły udział sołectwa: Kalisty, Brzydowo, Gołogóra, Konradowo i Włodowo. W akcjach
sprzątania sołectw wzięli udział zarówno dorośli jak i dzieci.
W ramach projektów m.in. zostały zakupione kamizeli odblaskowe dla
dzieci biorących udział w akcji. Dzięki dofinansowani z WFOŚiGW
w centrum wsi Włodowo stanął pojemnik do recyklingu na szkło.
Podczas realizacji projektu odbywały się pogadanki nt. zmiany
nawyków w codziennym życiu polegającej na robieniu świadomych
zakupów (nabywanie produktów w opakowaniach ekologicznych,
rzeczy trwałych, wielokrotnego użytku) oraz nt. segregacji śmieci. Na zakończenie mieszkańcy sołectw spotkali się przy ognisku.
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Dzięki wsparciu merytorycznemu pracowników gminy dofinansowanie z WFOŚiGW otrzymało także Stowarzyszenie
Ogniwo Skolity w kwocie 500 zł na realizację zadania „Przyrodę kochamy sołectwo Skolity sprzątamy” oraz Koło Łowieckie WRZOS
w kwocie 500 zł na realizację zadania „Przyrodę kochamy rezerwat
Kwiecewo sprzątamy.”
Grupa lokalnych działaczy z miejscowości Kalisty
zakończyła projekt pn. „Stworzenie miejsca wypoczynku i rekreacji
w miejscowości Kalisty”, na który otrzymała dofinansowanie z programu mikro-dotacji „Fundusz Inicjatyw Obywatelskich Warmia
Mazury Lokalnie” dofinansowanego przez Ministerstwo Rodziny,
Pracy i Polityki Społecznej w ramach FIO. Łączna wartość projektu
wyniosła 3500 zł, zaś kwota dofinansowania 1600 zł. Celem było
stworzenie miejsca do wspólnego wypoczynku mieszkańców oraz
zintegrowanie społeczeństwa. W ramach projektu zostały zakupione rośliny do parku rekreacyjno-wypoczynkowego, stworzono boisko do piłki siatkowej oraz zorganizowano ognisko integracyjne
z rodzinnym turniejem piłki siatkowej. Wsparcia lokalnym działaczom udzieliła również Gmina Świątki.

9

W POWIECIE

SPOTKANIE SOŁTYSÓW
W STAROSTWIE
Około 70 sołtysów z powiatu przybyło we wtorek 5 lipca
do Starostwa Powiatowego w Olsztynie na spotkanie informacyjne zorganizowane przez Krajowe Stowarzyszenie
Sołtysów. Rozmowy dotyczyły m. in. funduszu sołeckiego, najnowszych trendów w rozwoju obszarów wiejskich
i możliwości pozyskania dofinansowania.
Zebranie odbyło się w ramach ogólnopolskiego cyklu
spotkań „Dobry sołtys i dobry rolnik, czyli jak budować nową
polską wieś”. Patronat honorowy nad wydarzeniem objęła starosta
olsztyński Małgorzata Chyziak.
Gości przywitała wicestarosta Joanna Michalska. – W powiecie olsztyńskim rolnictwo jest bardzo ważnym elementem bogactwa regionalnego, dlatego cieszę się, że takie spotkanie zostało
zorganizowane i że tak wielu sołtysów, rolników i przedstawicieli
rad sołeckich z naszego terenu bierze w nim udział – mówiła.
Pierwszą część poprowadził przedstawiciel KSS Patryk
Węgierkiewicz, który przedstawił zasady działania funduszu sołec-

kiego w Polsce. – Nie wszyscy sołtysi jeszcze wiedzą, że ten fundusz
pozwala łączyć projekty – mówił. – Może się zdarzyć na przykład,
że trzy sołectwa leżą nad tym samym jeziorem, więc wspólnie można zbudować kładkę albo molo. Bywa także, że sąsiednie sołectwa
w jednym roku przeznaczają pieniądze na jakąś inwestycję, w kolejnym zaś na inną. To również jest możliwe, jednak wciąż mało
popularne.
W dalszej części spotkania specjaliści zilustrowali zmiany prawne w zakresie obrotu ziemią rolną. Mowa była również
o możliwościach pozyskania środków na rozwój obszarów wiejskich, roli ośrodków doradztwa rolniczego w rozwoju gospodarstw
rolnych, a także o możliwości promowania się przez sołectwa
w internecie.

DEBATA
O STANIE JAKOŚCI WODY
Stan jakości wody na terenie powiatu olsztyńskiego był
tematem posiedzenia Powiatowego Zespołu Zarządzania
Kryzysowego, które odbyło się 5 sierpnia w Starostwie
Powiatowym w Olsztynie. Skład zespołu pod przewodnictwem starosty olsztyńskiego został poszerzony o przedstawicieli administracji gmin oraz lokalnych wodociągów.
W obrębie działań Sanepidu znajduje się 108 wodociągów. Przez ostatnich 7 miesięcy inspektorzy wydali kilkanaście decyzji o nieprzydatności wody z powodu przekroczenia parametrów
mikrobiologicznych. – Chodzi o obecność między innymi bakterii
chorobotwórczych z grupy Coli – mówiła Teresa Parys, Powiatowy Inspektor Sanitarno-Epidemiologiczny. – Gwałtowne deszcze
w ostatnim czasie mogły się przyczynić do pogorszenia jakości
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wody. Należy monitorować sytuację szczególnie tam, gdzie blisko
złóż znajdują się gospodarstwa wykorzystujące obornik. Trzeba też
wzmóc czujność podczas awarii, wymiany zbiorników i magistrali.
Według dyrektora Wydziału Zarządzania Kryzysowego w Starostwie Powiatowym w Olsztynie Zbigniewa Załuskiego, gminy są
przygotowane na ewentualne sytuacje pogorszenia jakości wody.
– W momencie, gdy zostaje stwierdzone w wodzie przekroczenie
parametrów mikrobiologicznych lub chemicznych, burmistrzowie
i wójtowie gmin zabezpieczają mieszkańców w czystą wodę. Zostają podstawione beczkowozy lub wydawana jest woda w paczkach.
Warunki pogodowe sprzyjają rozwojowi sinic, dlatego podczas posiedzenia została też omówiona sytuacja wody
w jeziorach. - Przypominamy, że zarządca zarówno miejsc wyznaczonych, jak i tych zwyczajowo wykorzystywanych jako kąpieliska, powinien 14 dni przed sezonem oraz w trakcie sezonu zbadać
wodę. Obcy zapach, mętność wody, piana lub oleiste plamy opalizujące w słońcu powinny wzmóc czujność – apelowała Małgorzata
Przestrzelska, kierownik Higieny Komunalnej w PSS-E.
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POLSKO-NIEMIECKIE ROZMOWY
O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI

Sytuacja osób niepełnosprawnych na rynku pracy, przygotowana dla nich oferta edukacyjna i możliwości aktywizacji. To główne tematy poruszane podczas
wizyty niemieckiej delegacji w Starostwie Powiatowym w Olsztynie.
Goście przybyli do powiatu olsztyńskiego w ramach
obchodów jubileuszu 10-lecia partnerstwa gmin Bramsche i Biskupiec. Wśród prawie 50-osobowej grupy Niemców znaleźli się
burmistrz Bramsche Heiner Pahlmann, jego poprzedniczka Liesel
Höltermann, koordynator współpracy partnerskiej Manuela Hintz
oraz pracownicy instytucji zajmujących się pomocą osobom niepełnosprawnym.
– Cieszę się z tego spotkania, jesteście tu zawsze mile widziani –
powitała gości starosta olsztyński Małgorzata Chyziak. – Bardzo
ważne jest, żeby rządy naszych państw współpracowały ze sobą.
Należy jednak podkreślić, że prawdziwe partnerstwo odbywa się
na szczeblach samorządowych i pomiędzy zwykłymi obywatelami.
Podobnego zdania był burmistrz Bramsche. – Nawet
jeśli pomiędzy narodami dochodzi do pewnych nieporozumień
politycznych, to jeśli zwykli ludzie się rozumieją, to partnerstwo ma szansę przetrwać. Rozmowy, wzajemne poznawanie się
– to jest dla nas najważniejsze – mówił Heiner Pahlmann.
Porozumienie powiatów olsztyńskiego i Osnabrück,
a także gmin na ich obszarze, realizowane jest na wielu płaszczyznach. Tym razem goście z Niemiec chcieli poznać sposoby
radzenia sobie samorządu powiatu olsztyńskiego z kwestią pomocy osobom niepełnosprawnym. Ten temat przedstawił dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Arkadiusz Paturej.
– W powiecie żyje ponad 13 tysięcy osób z różnymi niepełnosprawnościami. Około 650 z nich korzysta z oferty 6 Domów
Pomocy Społecznej. Naszym priorytetem są działania umożliwiające osobom niepełnosprawnym jak najdłuższe przebywanie
w swoim środowisku. Powiat otrzymuje ze środków centralnych
3 mln zł, dzięki którym może pomóc 1100 osobom, czy to
w postaci opłacenia turnusów rehabilitacyjnych, likwidacji barier
architektonicznych, czy dopłat na zakup sprzętu medycznego.

WIEŚCI Z POWIATU - NR 103 / 2016

Z kolei Warsztaty Terapii Zajęciowej w DPS-ach aktywizują
i przygotowują do podjęcia pracy.
Jak mówiła Katarzyna Pietkiewicz, zastępca dyrektora Urzędu Pracy Powiatu Olsztyńskiego, na koniec czerwca br.
zarejestrowanych było 359 osób niepełnosprawnych. Ponad 54%
stanowią osoby powyżej 50 r. ż., a 71,3% – mieszkańcy wsi. –
Najbardziej niepokojące jest zjawisko niskiego wykształcenia
osób niepełnosprawnych pozostających bez pracy. Aż 47,3 % posiada wykształcenie gimnazjalne i niższe, a tylko 4,5 % ukończyło studia wyższe. 76,8 % stanowią osoby z niepełnosprawnością
w stopniu lekkim, 22% – umiarkowanym i 1,2% – znacznym.
Osoba niepełnosprawna zarejestrowana w urzędzie pracy jako bezrobotna lub poszukująca pracy, ma prawo korzystać
ze wszystkich usług i instrumentów rynku pracy, tak jak osoby
zdrowe. – Są to staże, prace interwencyjne, szkolenia, dofinansowanie studiów podyplomowych lub podjęcia działalności gospodarczej. Do tej pory w 2016 r. pracę podjęło 100 osób niepełnosprawnych, w tym 8 w ramach robot publicznych, 11 – prac
społecznie użytecznych, z poradnictwa zawodowego skorzystało
150 osób. Najczęstsze oferty pracy to: sprzątaczka, pracownik
ochrony, magazynier, pomoc kuchenna, pracownik gospodarczy/ porządkowy/ fizyczny, sprzedawca – kasjer – relacjonowała
Katarzyna Pietkiewicz.
Na przykładzie działalności Specjalnego Ośrodka
Szkolno-Wychowawczego w Żardenikach, niemieccy delegaci
mieli okazję zapoznać się ze stosowanymi w powiecie działaniami
edukacyjno-opiekuńczymi. Nie zabrakło też akcentu artystycznego. W repertuarze inspirowanym kulturą cygańską zaprezentował
się zespół „Malwa” z DPS w Jezioranach. Duże zainteresowanie
wzbudziła też ekspozycja rękodzieła artystycznego podopiecznych DPS z Olsztynka, Jonkowa, Jezioran, Barczewa i Grazym.
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WARMIŃSKI KIERMAS
TRADYCJI, DIALOGU
I ZABAWY

W POWIECIE

Już po raz dziewiąty miłośnicy historii, kultury ludowej
i przaśnego jadła spotkali się w Bałdach. Okazją był Warmiński Kiermas Tradycji, Dialogu i Zabawy organizowany
przez gminę Purda przy wsparciu Powiatu Olsztyńskiego.
Jak co roku, impreza rozpoczęła się mszą św. Następnie
goście przeszli przez symboliczne Wrota Warmii na Trakt Biskupi,
gdzie został odsłonięty głaz upamiętniający postać biskupa warmińskiego Wacława Leszczyńskiego. Fundatorem głazu jest wójt
gminy Purda Piotr Płoski.
Wśród gości wydarzenia znaleźli się m.in. wicestarosta
olsztyński Joanna Michalska, arcybiskup metropolita warmiński
Wojciech Ziemba i biskup koadiutor Józef Górzyński, a także rektor Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego Ryszard Górecki i burmistrz Barczewa Lech Jan Nitkowski.
W trakcie imprezy nie zabrakło wyczekiwanej przez publiczność inscenizacji przyjazdu jego świątobliwości bpa Wacława

Leszczyńskiego na Warmię, w wykonaniu olsztyńskich aktorów.
Na scenie zaprezentowały się zespoły ludowe, była też okazja,
by spróbować sił w przeciąganiu liny. Przechadzając się pośród namiotów wystawców można było nabyć rękodzieło, miody, wędliny, a nawet spróbować regionalnej nowości kulinarnej, czyli ciasta
z miodem i… zmielonymi sosnowymi szyszkami. Na stoisku zaś
Powiatu Olsztyńskiego na zainteresowanych czekały mapy, foldery i gadżety gmin z terenu powiatu. Atrakcja była loteria fantowa,
w której każdy los oznaczał nagrodę.
Na Kiermasie w Bałdach pojawiło się wielu turystów
spoza gminy Purda, m.in. z Warszawy i Gdyni. Była też grupa
rowerzystów. Mimo że słońce nie dawało ani chwili odpoczynku,
imprezę zdecydowanie można uznać za udaną.

LATO
W MOJDACH

23 lipca w malowniczej miejscowości Majdy położonej
nad jeziorem Wulpińskim odbyły się XXII Międzynarodowe
Prezentacje Folklorystyczne „Lato w Mojdach”.
Pierwszy festyn odbył się w 1995 roku i od tamtego czasu
w imprezie wzięły udział zespoły m. in. z Indii, Brazylii, Egiptu, Filipin, Meksyku, Argentyny i Hiszpanii oraz krajów Europy
Środkowej. Podczas tegorocznego wydarzenia, na scenie zagościły zespoły z Gruzji „MEGOBROBA” i Boliwii „COMPANIA DE
DANZA ACUARELA”.
– Ideę organizowania tego typu imprez plenerowych oceniam
bardzo wysoko. To świetna okazja do integracji lokalnej społeczności. Ma też dodatkowy aspekt – mobilizuje mieszkańców wsi
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do dbałości o otoczenie, zarówno to najbliższe, jak i sięgające poza
obszar własnego ogródka – mówił sołtys wsi Antoni Gromadzki.
– W „Lecie w Mojdach” uczestniczą przecież także turyści,
a niektórzy z nich od lat specjalnie planują w tym czasie urlopy,
żeby móc wziąć udział w wydarzeniu.
Wiernymi widzami festynu byli wójt gminy Stawiguda
Irena Derdoń i radny Powiatu Olsztyńskiego Jan Żemajtys.
Obejrzenie tych egzotycznych prezentacji folklorystycznych z różnych krajów świata, było możliwe dzięki wieloletniej współpracy
ze Stowarzyszeniem ZPT Warmia, które w lipcu organizowało
w Olsztynie Międzynarodowe Dni Folkloru.
Wieczorem, po występach zagranicznych gości, na scenie zaprezentowali się również polscy wykonawcy czyli Zespół
Ludowy Taneczno-Śpiewczy „Dybzaki”, który od wielu lat bierze
udział m. in. w Warmińskim Przeglądzie Chórów i Zespołów Śpiewaczych „KURLANTKA”, organizowanym corocznie przez GOK
w Stawigudzie oraz formacja coverova „Stare Drobne Małże”.
Impreza zakończyła się zabawą pod gwiazdami. Wydarzenie zostało wsparte finansowo przez Powiat Olsztyński.
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UKOJONE
DUSZE, CIAŁA
I NERWY
W sobotę 30 lipca Gietrzwałd rozbrzmiewał dźwiękami
poezji śpiewanej. Najpierw były próby akustyczne, wypatrywanie słońca i zaklinanie deszczu. A potem koncert.
A nawet dwa. I naprawdę się udało.
Deszcz nie padał, widownia dopisała, a artyści
stanęli na wysokości zadania. Koncert w amfiteatrze trwał
ponad trzy godziny. Publiczność czarowali muzycy znani
gietrzwałdzkiej publiczności, choćby ze Spotkań z Bardem
(Wojtek Gęsicki, Krzysztof Lewandowski, Joanna Mioduchowska, Tomasz Salej). Byli też tacy, którzy wystąpili
w Gietrzwałdzie po raz pierwszy. Wśród nich młoda i niezwykle zdolna Monika Kowalczyk.
Koncert zakończył się po zmroku. Około godz. 22 :00
wykonawcy i ta część publiczności, która czuła jeszcze nie-

dosyt, przenieśli się do sali Gminnego Ośrodka Kultury. Tam
rozpoczęła się druga część koncertu. Mniej oficjalna, w kameralnym gronie i trwająca - dosłownie - do białego rana.
Były piosenki Marka Grechuty, utwory Starego Dobrego
Małżeństwa śpiewane wspólnie z publicznością i rosyjskie
ballady. Kogo zabrakło i kto lubi takie klimaty - ma czego
żałować. A ci, co byli, ukoili pewnie trochę swoje dusze, ciała i nerwy.
Wydarzenie zorganizowane przez Gminny Ośrodek
Kultury w Gietrzwałdzie wsparli: Powiat Olsztyński i Stowarzyszenie „Dom Warmiński”.

FESTIWAL ROCKOWY
ERROR
Soczyste brzmienie gitarowych riffów wypełniło w piątkowe popołudnie 5 sierpnia amfiteatr w Barczewie.
6 edycja Festiwalu Rockowego ERROR odbyła się
przy licznej widowni, mimo mało sprzyjającej aury.
Nagrodą dla wytrwałych był koncert legendarnej już
grupy Sztywny Pal Azji. Centrum Kulturalno-Biblioteczne w Barczewie zorganizowało imprezę przy finansowym wsparciu Powiatu Olsztyńskiego.
Wykonawcy biorący udział w części konkursowej
zaprezentowali repertuar zróżnicowany stylistycznie. Poziom
tegorocznych przesłuchań był bardzo wysoki i wyrównany,
co podkreśliło jury w składzie: Zbigniew Ramsko Kozłowski
(przewodniczący), Andrzej Brzozowski, Łukasz Staniszewski,
Michał Wypij. Deszcz nagród spadł na warszawską grupę Koios,
która zgarnęła I miejsce, nagrodę specjalną od Abra Cases oraz
nagrodę dla najlepszego instrumentalisty od burmistrza Barcze-
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wa. Na II pozycji uplasował się zespół Mojra z Giżycka. Jury
postanowiło wyróżnić też duet BoW m. in. nagrodą specjalną
Związku Gmin Warmińsko – Mazurskich. Nagrodę Telewizji
Macrosat Barczewo otrzymała grupa Zorro – band z Elbląga.
W konkursie zaprezentowały się również zespoły Folya oraz Karrakan. Wszystkie grupy pokazały, że są dobre technicznie i mają
na siebie pomysł. O zwycięstwie zadecydowała więc głównie prezentacja sceniczna i moc przekazu.
W wieczornym koncercie wystąpiły zespoły barczewskiej sceny – VECTORISTY oraz OBSESS. Następnie zaprezentował się laureat ubiegłorocznej edycji, grupa Loko z Gdańska.
Na zakończenie wystąpił olsztyński zespół Traffic Junky oraz
wspomniana wcześniej grupa Sztywny Pal Azji.
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PIEROGI
PO RAZ DZIESIĄTY
Jak co roku miłośnicy pierogów nie zawiedli. Nie zawiodły
także gospodynie z gminy Biskupiec, które na 10. Ucztę
Pierogową w Biesowie przygotowały ponad 50 tysięcy
sztuk tego przysmaku. Dzięki temu impreza, mimo kapryśnej rano pogody, była bardzo udana.
Parkingi w Biesowie zapełniały się bardzo szybko.
Przy stoiskach 8 sołectw, które w tym roku przygotowały pierogi, bez przerwy kłębił się tłum. Najszybciej zniknęły pierogi
z kurkami, ale też najmniej udało się ich ugotować. Poza tym wybór był ogromny: z kapustą i grzybami, serem i szpinakiem, ruskie,
z jagodami, z kaszą gryczaną, rybą, twarogiem i brzoskwinią.
– Są pyszne i takie świeżutkie – mówili odwiedzający ucztę.
Na parkingach można było zobaczyć samochody z rejestracjami
z województwa warmińsko – mazurskiego, innych regionów, a także zza granicy.
– Jestem na uczcie drugi raz, z tym że ostatnio nie znalazłem miejsca na parkingu, tylu było chętnych – opowiadał satyryk Piotr Bałtroczyk. – Tym razem jestem wcześniej. Świetna impreza, podziwiam upór i zaangażowanie organizatorów, dzięki którym kolejny

raz w Biesowie pojawiły się tłumy.
Uczta w Biesowie to także wiejskie pieczywo, smalec,
swojskie napoje, stoiska z rękodziełem, zabawkami i wiele innych
elementów, które zapewniały ciepłą atmosferę festynu rodzinnego.
– To nasz sukces – cieszył się organizator uczty, sołtys Biesowa
Janusz Radziszewski. – Pierogi są symbolem nie tylko naszej miejscowości, także wszystkich sołectw z gminy Biskupiec, bez których nie udałoby się kolejny raz zorganizować uczty.
Finalistka programu kulinarnego MasterChef pokazywała jak zrobić pierogi warmińskie i upiec pieroga z mięsem. Można
było nie tylko podpatrywać pracę w kuchni Sylwi Malinowskiej,
także razem gotować i próbować.
Pod jej przewodnictwem jury wybrało najlepsze pierogi. Do konkursu stanęły wszystkie sołectwa, które wystawiały się
na uczcie. Werdykt był zgodny – zwyciężyły pierogi z jagodami,
przygotowane przez panie z Biesowa. W nagrodę wieś otrzymała
od burmistrza Biskupca bon wartości 1000 złotych.
Pobyt w Biesowie umilały występy kapeli podwórkowej,
pań tańczących flamenco oraz zespoły muzyczne.

FUNDUSZ ZIEMI OLSZTYŃSKIEJ Z ABSOLUTORIUM

Do 31 sierpnia można złożyć wniosek o stypendium
naukowo-, sportowo- lub artystyczno-socjalne ze środków Fundacji „Fundusz Ziemi Olsztyńskiej”. Dokumenty
są przyjmowane w godz 11:00-15:00 w pok. 237 Starostwa
Powiatowego w Olsztynie, tel. 89 521 05 69.
Fundacja FZO to organizacja pożytku publicznego, która
dzięki pomocy stypendialnej wspiera edukację dzieci i młodzieży
z terenu powiatu. Środki na stypendia naukowo–socjalne, sportowo-socjalne lub artystyczno-socjalne pochodzą z dotacji przekazywanej z budżetu Powiatu Olsztyńskiego oraz darowizn starosty,
radnych powiatowych i radnych miasta Biskupiec.
Z pomocy programu stypendialnego Fundacji w formie
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stypendiów skorzystać mogą absolwenci gimnazjum, młodzież
szkół średnich oraz studenci studiów dziennych (którzy nie ukończyli 25-go roku życia). Wszystkie te osoby muszą być mieszkańcami powiatu olsztyńskiego (nie miasta Olsztyn) i spełniać poniższe warunki:
- osiągają średnią ocen nie mniejszą niż 4,50 na świadectwie kończąc gimnazjum bądź na świadectwie szkoły średniej, natomiast
w indeksie średnią 4,00
- są finalistami olimpiad, konkursów lub mają udokumentowane
inne szczególne osiągnięcia naukowe, artystyczne lub sportowe
i znajdują się w trudnej sytuacji materialnej
- spełniają wymogi finansowe przyznania stypendium – dochód
na osobę w rodzinie nie przekracza 200% kryterium dochodowego
określonego w ustawie o pomocy społecznej (zgodnie z ustawą dla
osoby samotnie prowadzącej gospodarstwo domowe kryterium dochodowe wynosi – 634 zł, a dla osoby w rodzinie – 514 zł); dochód
nie może przekroczyć kwoty 1028 zł netto na osobę w rodzinie,
a dla osoby samotnie prowadzącej gospodarstwo domowe – 1268 zł.
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W POWIECIE

MŁODZI STRAŻACY
ĆWICZYLI W NIEMCZECH

Młodzież z drużyn pożarniczych powiatu olsztyńskiego ćwiczyła i wypoczywała w Niemczech. Przez ponad tydzień 50 osób z gmin Dobre Miasto, Stawiguda,
Świątki, Kolno i Biskupiec gościło u kolegów w Rhens
w Nadrenii-Palatynacie.
Wymiana ma już 14-letnią tradycję, młodzi strażacy
z Polski i Niemiec odwiedzają się na zmianę. Uczą się strażackiego rzemiosła i poznają historię oraz kulturę obu państw. W tym
roku ochotnicy z powiatu olsztyńskiego zdali podczas obozu egzamin i otrzymali srebrne Ogniki – odznaki niemieckich młodzieżowych drużyn pożarniczych.

Niewątpliwą atrakcją była wycieczka do jednego
z największych na świecie, portów lotniczych we Frankfurcie nad
Menem oraz możliwość obejrzenia specjalistycznego sprzętu strażackiego, potężnych wozów gaśniczych i samolotów.
– Pojechaliśmy do Niemiec 8 raz. Wspólnie uczymy się i bawimy,
chcemy, by nasze narody zbliżały się – mówił kierownik polskiej
grupy Tomasz Jarmużewski. – Dlatego, kiedy ćwiczymy, wszystko robimy wspólnie. Tworzymy drużyny, w których są młodzi
strażacy z Polski i Niemiec.
Wymianę młodzieży organizuje Oddział Powiatowy
Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Olsztynie, przy wsparciu
finansowym gmin. Pomaga także Polsko – Niemiecka Współpraca Młodzieży, organizacja, która dofinansowuje wspólne przedsięwzięcia młodzieży obu państw.

NASI
W PARLAMENCIE
EUROPEJSKIM
Licealiści z Zespołu Szkół w Biskupcu wygrali konkurs
wiedzy o Unii Europejskiej, organizowany przez Biuro Informacyjne Parlamentu Europejskiego w Polsce.
W nagrodę pojadą do Strasburga.
W konkursie startowali uczniowie szkół ponadgimnazjalnych z całej Europy. Musieli wykazać się znajomością historii, kultury, języków, systemów politycznych
i społecznych Unii. Liczyła się jednak nie tylko wiedza,
ale także czas wypełnienia testu. Udzielenie bezbłędnych
odpowiedzi na 30 pytań licealistom z Biskupca zajęło nieco ponad 3 minuty. To wystarczyło do zakwalifikowania się
do grona laureatów.
W kwietniu przyszłego roku 24 uczniów i opiekun
pojadą na kilka dni do Strasburga. Jeden dzień spędzą w siedzibie Parlamentu Europejskiego, gdzie spotkają się zwy-
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cięzcy quizu z całej Europy, m.in. uczniowie z powiatowych
szkół w Dobrym Mieście i Olsztynku.
Zwycięzcy konkursu będą uczestniczyć w symulowanych posiedzeniach komisji parlamentarnych, także
w posiedzeniu plenarnym. Muszą przygotować się do dyskusji, prowadzonej w języku innym niż ojczysty oraz do minutowej prezentacji szkoły i regionu, z którego przyjechali.
– To świetna szkoła życia i poznawania Unii – uważa dyrektor Zespołu Szkół w Biskupcu Krzysztof Janczara.
– Cieszymy się z sukcesu naszych uczniów i życzymy,
by pobyt w siedzibie Parlamentu Europejskiego natchnął
ich do dalszej pracy. Wyjazd będzie nagrodą nie tylko
dla uczestników quizu. Miejsca w 24-osobowej grupie zarezerwowaliśmy także dla najbardziej aktywnych i twórczych
uczniów naszej szkoły.
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PODRĘCZNY INFORMATOR STAROSTWA
11-040 Dobre Miasto
ul. Olsztyńska 19
tel. 89 615 19 35

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Barczewo

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

Biskupiec

Dobre Miasto

Dywity

Gietrzwałd

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

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

