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PISMO BEZPŁATNE

Z MYŚLĄ 
O DROGACH

Ponad 1,7 mln zł Powiat przeznaczy 
na wsparcie gmin w realizacji inwe-
stycji drogowych. To wynik porozu-
mienia zawartego między samorzą-
dami. 

NOWA SZKOŁA 
MUZYCZNA

W szkołach powiatowych początek 
roku został powitany uroczyście i ra-
dośnie. Był to dzień szczególnie wy-
czekiwany przez uczniów i młodzież 
z Dobrego Miasta, gdzie została 
otwarta nowa szkoła muzyczna.

OTWARCIE
DZIAŁU REHABILITACJI

Polskie Stowarzyszenie na rzecz 
Osób z Niepełnosprawnością Intelek-
tualną Koło w Biskupcu ukończyło 
realizację pierwszego etapu budowy 
Centrum Edukacyjno – Rehabilitacyj-
no – Zawodowego. 
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Z POWIATOWEGO KALENDARZA

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

01.10 – Koncert Feliksa Nowowiejskiego 
w Barczewie; Koncert Zaduszki Jazzowe w Olsztynku.

07.10 – Spotkanie z Bardem w GOK w Gietrzwałdzie.

08.10 – Uroczyste powitanie koadiutora biskupa
 Józefa Górzyńskiego w Bałdach (gm. Purda).

09.10 – IV Stawigudzki Festiwal Muzyki Sakralnej 
w Bartągu (gm. Stawiguda).

13.10 – I Maltański Koncert Charytatywny 
w olsztyńskiej fi lharmonii.

13-14.10 – Koncert uczniów Szkoły Muzycznej 
Osnabrück i Powiatowej Szkoły Muzycznej w Olsztynie.

21.10 – Młodzieżowy Festiwal Filmowy 
„Moja przestrzeń” w kinie Grunwald w Olsztynku.

24.10 - Zdrowe płuca - Badania spirometryczne 
w Starostwie Powiatowym w Olsztynie.

25.10 – Uroczystość 60-lecia Przyjaźni Polsko-
Węgierskiej w Olsztynie „Budapeszt-Olsztyn. 
Bratankowie 2016”.

 W bieżącym roku świętujemy 60 lat przyjaźni polsko-
węgierskiej. Choć dobre relacje między naszymi narodami liczą 
sobie setki lat, tak dla powiatu i stolicy regionu za najważniejszą 
datę uznaje się rok 1956, kiedy to studenci i mieszkańcy  Olszty-
na wzięli udział w wiecu poparcia uczestników Powstania Wę-
gierskiego. 
 Powiat Olsztyński, jak co roku, wiosną przygotował 
Dzień Przyjaźni Polsko-Węgierskiej, w którym uczestniczył 
Ambasador Węgier w Polsce. Teraz mamy okazję świętować raz 
jeszcze. W imieniu własnym oraz pozostałych patronów hono-
rowych serdecznie zapraszam Państwa do udziału w uroczysto-
ści pod nazwą „Budapeszt – Olsztyn. Bratankowie 1956-2016”, 
która odbędzie się 25 października.  Szczególnie zachęcam 
do obejrzenia inscenizacji opierającej się na wydarzeniach 
z 30 października 1956r. na Placu Bema w Olsztynie. 
Spotkajmy się raz jeszcze, by wspomnieć ludzi, którzy bez 
strachu wołali o wolny kraj i wydarzenia, które zmieniły bieg 
historii.

Starosta Olsztyński
Małgorzata Chyziak
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SZANOWNI
CZYTELNICY



 Święto Plonów rozpoczęło się uroczystą mszą św. 
celebrowaną przez arcybiskupa warmińskiego koadiutora 
Józefa Górzyńskiego. Po nabożeństwie ulicami Świątek 
przeszedł barwny korowód prowadzony przez starostów 
Dożynek – Jadwigę i Bogdana Kołodziejczaków z Garze-
wa. W Parku Wiejskim do gości zwróciła się starosta Mał-
gorzata Chyziak. – Cieszę się, że piękna tradycja Święta 
Plonów jest wciąż żywa w powiecie olsztyńskim i możemy 
co roku dziękować hodowcom, sadownikom, pszczelarzom 
i ogrodnikom za to, że do naszych domów trafi a świeży, 
pachnący chleb i zdrowe produkty.
 Starosta olsztyński oraz prezes WMIR uhonoro-
wali gospodarzy wyróżniających się szczególnym wkła-
dem w rozwój rolnictwa w powiecie olsztyńskim. Wśród 
nich znaleźli się: Teresa i Ryszard Wagnerowie z Mokin 
w gminie Barczewo, Emilia i Robert Kwasowie z Biskup-
ca, Urszula i Mirosław Wilkowscy z Kabikiejm w gminie 
Dobre Miasto, Grażyna i Antoni Niklowie z Dywit, Monika 
i Hubert Lorkowscy z Gietrzwałdu, Wioleta i Józef Łuksza 
z Kiersztanowa w gminie Jeziorany, Ewa i Wojciech Joń-
czykowie z Garzewka w gminie Jonkowo, Krystyna i Hen-
ryk Krasuscy z Kabin w gminie Kolno, Justyna i Janusz 
Komudowie z Mierek w gminie Olsztynek, Elwira i Wło-
dzimierz Pontusowie z Prejłowa w gminie Purda, Monika 
i Marek Popisowie z Tomaszkowa w gminie Stawiguda 
oraz Agnieszka i Robert Kwasowie ze Świątek. 
 W trakcie Dożynek przeprowadzony został Po-
wiatowy Konkurs Wieńca Dożynkowego o „Eko Puchar 

Starosty Olsztyńskiego”. Decyzją komisji konkursowej 
najpiękniejszy wieniec przygotowany został przez so-
łectwo Gołogóra z gminy Świątki. II miejsce przypadło 
w udziale sołectwu Nowa Wieś z gminy Dobre Miasto, 
a III – sołectwu Szczęsne z gminy Purda. Nagrody fi nanso-
we przekazał Powiat Olsztyński.
 Ogromnym powodzeniem cieszył się dru-
gi z konkursów – na „Domowy sernik pieczony”. 
I nagroda w postaci sprzętu AGD trafi ła do Teresy Cze-
kalskiej z Łumpii w gminie Świątki, II do Teresy Świ-
tarskiej ze Świątek, a III – Doroty Krech z Jonkowa. 
Swoją nagrodę przyznała też publiczność. Laureatką zo-
stała Iwona Stankiewicz z Brzydowa w gminie Świątki.
 W trakcie Powiatowo-Gminnych Dożynek odby-
ło się Narodowe Czytanie „Quo vadis” H. Sienkiewicza 
oraz Warmiński Festiwal Dziedzictwa Browarniczego. 
Śmiechu nie brakowało podczas błyskawicznego kursu la-
tania na miotle, przeprowadzonego przez Babkę Zielarkę. 
Na stoiskach sołectw stoły uginały się od swojskich wę-
dlin, pierogów i wypieków. Na najmłodszych czekała We-
soła zagroda gier i zabaw, a starsi mogli obejrzeć, tradycyj-
nie już rozegrany, mecz piłki nożnej. 
 W części artystycznej wystąpiły zespoły: 
 Hoboud, Livien, „Silna Grupa na wezwanie” i Flame. 
Gwiazdą wieczoru był CZADOMAN. W dobrej zaba-
wie do późnych godzin nie przeszkodził nawet deszcz. 
Potwierdziła się więc teza, że gdy pada, nie musi to ozna-
czać, że niebo płacze, a raczej, że śmieje się do łez!

W POWIECIE
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Mimo deszczowej aury, Powiatowo-Gminne Dożynki w Świątkach zdecydowanie się udały. 
4 września nie zabrakło ani tradycji, ani wzruszeń, śmiechu i zabawy. 

W POWIATOWO-GMINNE DOŻYNKI 
NIEBO ŚMIAŁO SIĘ DO ŁEZ



 W imieniu gminy Barczewo umowę podpisywali bur-
mistrz Lech Jan Nitkowski oraz skarbnik Dorota Kondratowicz. 
Województwo reprezentował zaś marszałek Gustaw Marek Brze-
zin oraz wicemarszałek Miron Sycz.
 Nowa droga zostanie wybudowana ze środków Regio-

nalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Ma-
zurskiego na lata 2014-2020. Całkowity koszt projektu to ponad 
16 mln zł, z czego wysokość dotacji wyniesie blisko 14 mln zł.
 Projekt zakłada wybudowanie w pełni funkcjonal-
nej drogi gminnej łączącej gminę Barczewo z Siecią TEN-T 
(Transeuropejska Sieć Transportowa) poprzez drogę krajową 
nr 16.  
 Nowo powstała infrastruktura drogowa, komunikują-
ca gminę Barczewo z nadrzędną siecią drogową, przyczyni się 
do znaczącej poprawy zewnętrznej dostępności transportowej 
gminy.

 20 września 2016 r. odbyła się uroczystość otwarcia 
Działu Rehabilitacji przy ul. Żółkiewskiego w Biskupcu. Po-
wstanie obiektu umożliwi poprawę warunków rehabilitacji dzieci 
i młodzieży z wielorakimi niepełnosprawnościami i defi cytami 
rozwoju.
  Budowa obiektu była możliwa dzięki środkom duń-
skich Fundacji Velux oraz dofi nansowaniu Państwowego Fun-
duszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazanego 

na podstawie umowy z Samorządem Województwa Warmińsko-
Mazurskiego. Działka, na której została zrealizowana inwestycja, 
została udostępniona Stowarzyszeniu przez miasto Biskupiec 
na preferencyjnych warunkach. 
 Uroczystość otwarcia Działu Rehabilitacji zgromadziła 
środowisko osób niepełnosprawnych, przyjaciół Stowarzyszenia 
i wszystkich tych, którzy przyczynili się do powstania Centrum.
 Centrum Edukacyjno–Rehabilitacyjno–Zawodowe 
zostało zaprojektowane w odpowiedzi na potrzeby środowi-
ska osób z niepełnosprawnością intelektualną z terenu powiatu 
olsztyńskiego, mrągowskiego, szczycieńskiego, kętrzyńskiego 
i bartoszyckiego. Pełna realizacja inwestycji umożliwi stworzenie 
przez biskupieckie Koło PSONI kompleksowego systemu wspar-
cia osób z niepełnosprawnością na wszystkich etapach życia.

BARCZEWO

BISKUPIEC

PROSTO Z NASZYCH GMIN
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MILIONY 
NA NOWĄ
DROGĘ

OTWARCIE DZIAŁU 
REHABILITACJI

Gmina Barczewo jako jedna z pierwszych dopełniła 
wszelkich niezbędnych formalności i w poniedziałek, 
12 września, podpisała umowę o dofi nansowanie 
na budowę drogi gminnej od drogi powiatowej 1448N 
przez Nikielkowo i Wójtowo do DK 16.

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnospraw-
nością Intelektualną Koło w Biskupcu ukończyło reali-
zację pierwszego etapu budowy Centrum Edukacyjno – 
Rehabilitacyjno – Zawodowego. 



DYWITY

 Dożynki to jedna z najpiękniejszych polskich trady-
cji. Przypomina, że to dzięki ciężkiej pracy rolnika chleb trafi a 
codziennie na stoły w naszych domach. Gospodarzem tego-
rocznych Dożynek w gminie Dobre Miasto, które odbyły się 
3 września, było sołectwo Jesionowo, świętujące również 
650-lecie powstania. Tym razem pogoda nie zawiodła rolników 
i licznie przybyłych gości. Jak co roku, rozstrzygnięto liczne 
konkursy, w tym na najpiękniejszy wieniec i stoisko wiejskie. 
Na 3. miejscu uplasował się wieniec z miejscowości Stary Dwór. 
Drugie zajęła Nowa Wieś Mała, pierwsze natomiast – sołectwo 
Podleśna. 
 Zwycięski wieniec, dwa tygodnie później zajął 
zaszczytne 2. miejsce podczas Warmińsko - Mazurskich Dożynek 
Wojewódzkich w Olsztynku. 

 24 września do rywalizacji stanęli nie tylko zawodnicy 
z Polski, ale również z zagranicy. Trasa rozgrywek przebiegała 
w malowniczym krajobrazie lasów Nadleśnictwa Wichrowo. 
 Uczestnicy zawodów celowali do 28 gumowych fi gur 
przedstawiających leśne zwierzęta. Na trasie można było spotkać 
strzelające rodziny z dziećmi, łuczników korzystających z różne-
go rodzaju łuków. Każdy mógł walczyć o puchar w swojej kate-
gorii lub najbardziej zbliżonej.
 Po kilkugodzinnych zmaganiach i ogłoszeniu wyników, 
na łuczników czekała ciepła zupa i ognisko, przy którym wspól-
nie pieczono kiełbaski. Uczestnicy cieszyli się z aktywnego wy-
poczynku i rozmawiali o przyszłych zawodach.
 Wydarzenie zostało wsparte fi nansowo przez Powiat 
Olsztyński.

DOŻYNKI 
GMINNE

ZAWODY 
ŁUCZNICZE

Torfowiska, łąki śródpolne, tereny bagniste, czy młod-
niki. W takich warunkach rozegrane zostało fi nałowe 
zakończenie cyklu terenowych zawodów łuczniczych 
w IV Pucharze Warmii i Mazur, organizowanym przez 
Warmińską Grupę Łuczniczą z Olsztyna.

DOBRE MIASTO
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 Witacze w gwarze warmińskiej, wyremontowane ka-
pliczki, piękne i ozdobione kwiatami ławeczki, czy ukwiecone 
wiejskie tablice ogłoszeń – to prace, które na rzecz upiększenia 
i poprawy estetyki swojej wsi wykonała społeczność Ługwałdu.
– Dzięki naszym świetnym mieszkańcom od kilku lat systema-

tycznie wygląd Ługwałdu zmienia się na lepsze – powiedział Bro-
nisław Szatan, sołtys Ługwałdu.
 I to właśnie Ługwałd zachwycił członków komisji te-
gorocznej edycji gminnego konkursu „Czysta Wieś 2016” i wy-
grał zacięta rywalizację, w której wzięło udział 12 z 19 sołectw 
gminy Dywity. – Poziom był wyrównany i zacięty, ale Ługwałd 
zachwycił nas swoim wewnętrznym klimatem, ukwieconym 
i schludnym wyglądem oraz tym, że widać dbałość mieszkańców 
nad poszczególnymi rejonami wsi – mówiła Sabina Robak, prze-
wodnicząca Rady Gminy Dywity, która była członkiem komisji 
konkursowej.
  W nagrodę Ługwałd otrzymał wyróżnienie w wysoko-
ści 4 tys. zł. Na drugim miejscu znalazło się sołectwo Dywity, 
które zgłosiło fragment gminnej wsi (nagroda 3 tys. zł), a na trze-
cim Bukwałd (nagroda 2 tys. zł).

ŁUGWAŁD NA 6!

Ogólne wrażenie estetyczne, klimat wsi i dbałość 
mieszkańców o poszczególne elementy infrastruktury 
wiejskiej sprawiły, że Ługwałd zwyciężył w tegorocznej 
edycji konkursu „Czysta Wieś 2016”. Za nim uplaso-
wały się Dywity i Bukwałd. W konkursie wzięło udział 
12 z 19 wsi.



JEZIORANY

 Ofi cjalnego otwarcia Dożynek dokonał burmistrz Je-
zioran Leszek Boczkowski witając przybyłych gości, m.in. wo-
jewodę warmińsko-mazurskiego Artura Chojeckiego. Po części 
ofi cjalnej nastąpiła prezentacja artystyczna lokalnych grup i zespo-
łów. Jako pierwsi na scenie wystąpili Jezioranie - zespół folkowy 
z tradycją, grający folklor Warmii i Mazur. Między wystę-
pami artystów przeprowadzone były liczne konkursy, w tym 

na najładniejszy wieniec dożynkowy. Po raz trzeci z rzędu 
zwycięzcą zostało sołectwo Franknowo, zdobywając głów-
ną nagrodę 2 tys. zł. Dodatkowo wywalczyło przywilej repre-
zentowania gminy Jeziorany na Dożynkach Wojewódzkich 
w Olsztynku. 
 Po rozstrzygnięciu konkursów nastąpiła kolejna część 
artystyczna. Na scenie zaprezentowały się grupy: Szkoła Podsta-
wowa we Franknowie, dzieci z niepublicznej szkoły w Biskupcu, 
Zespół Malwa z Domu Pomocy Społecznej w Jezioranach oraz 
zespół Niedostępni, także z Jezioran. Ponadto przeprowadzone zo-
stały konkursy: kulinarny rozegrany w trzech kategoriach (smalec, 
chleb, produkt z ziemniaka), na super plon, aktywnego mieszkańca 
wsi, na najbardziej kolorowy pojazd oraz turniej sołectw na weso-
ło. Najmłodsi również znaleźli coś dla siebie uczestnicząc w grach, 
zabawach i animacjach przygotowanych na poszczególnych sto-
iskach.
 Gwiazdą wieczoru była Małgorzata Ostrowska. Impreza 
zakończyła się potańcówką z zespołem 4JOY z Olszewnika.

DOŻYNKI 
GMINNO-PARAFIALNE

4 września 2016 roku w Amfi teatrze Miejskim w Jeziora-
nach odbyły się Dożynki Gminno – Parafi alne dla miesz-
kańców gminy Jeziorany. Wydarzenie rozpoczęło się 
tradycyjnie Mszą Świętą w kościele p.w. św. Bartłomieja 
w Jezioranach, po czym korowód przemaszerował do am-
fi teatru.

 Goście zostali przywitani przez Marcina Sieczkowskie-
go, wójta gminy Gietrzwałd, tradycyjnym chlebem i solą oraz 
przez Ritę Kostka w warmińskim stroju. W partnerskich rozmo-
wach uczestniczył ks. Marcin Chodorowski, przeor klasztoru 
i Andrzej Robaczewski, sołtys Gietrzwałdu. 
 Projekt Urzędu Gminy Gietrzwałd zakłada upa-
miętnienie Barbary Samulowskiej, świadka Objawień 
Matki Bożej w Gietrzwałdzie, która przez 54 lata swo-
jego życia pomagała biednym i chorym w Gwatemali. 
– Barbara Samulowska jest ciągle pamiętana w Gwatemali – mó-
wił Carlos Jimenez Licona, ambasador tego kraju w Niemczech. 

– Bardzo podoba mi się projekt przygotowany przez pracowników 
Urzędu Gminy – dodał dyplomata.
 Chodzi o wykonanie fi lmu dokumentalnego, wzno-
wienie książki o życiu Barbary Samulowskiej w Gwatemali, 
przygotowanie wystawy fotografi cznej a także pomnika siostry 
Stanisławy czyli Barbary Samulowskiej. W nawiązaniu współ-
pracy pomaga Krzysztof Jacek Hinz z MSZ, były ambasador RP 
w Brazylii i Wenezueli.  
– To pierwszy polski samorząd, który nawiązuje współpracę 
z Gwatemalą - powiedział Carlos Jimenez Licona, Ambasador 
Gwatemali. – Szukaliśmy tego typu współpracy w Polsce, zostali-
śmy tu bardzo serdecznie i miło przyjęci. 
 To pierwsze kroki do współpracy gospodarczej. Efek-
ty takiej koncepcji już są - do Urzędu Gminy zgłosiła się Polka, 
była mieszkanka Olsztyna, która obecnie żyje w Gwatemali wraz 
z mężem i córką. Nasza krajanka oferuje także swoją pomoc 
w realizacji pomysłu samorządowców.

GIETRZWAŁDPROSTO Z NASZYCH GMIN

6 WIEŚCI Z POWIATU - NR 104 / 2016

AMBASADOR 
GWATEMALI 
W GIETRZWAŁDZIE

Projekt Urzędu Gminy dotyczący współpracy z Gwate-
malą powoli staje się realny. Do Gietrzwałdu przyjechał 
Ambasador Gwatemali Carlos Jimenez Licona wraz 
z małżonką.



 W czwartek 25 sierpnia, umowy z marszałkiem Gusta-
wem Markiem Brzezinem podpisało kilkudziesięciu starostów, 
burmistrzów i wójtów z całego regionu, w tym wójt gminy Kolno 
Henryk Duda.
 Do podziału było łącznie 130 mln zł. Z tych funduszy 
będą remontowane drogi gminne, powiatowe i wewnętrzne - tylko 
w miejscowościach do 5 tys. mieszkańców. W miarę postępu prac 
i po zsumowaniu oszczędności poprzetargowych zostanie ogłoszo-
ny jeszcze jeden nabór wniosków do konkursu.
— Wsparcie inwestycji na drogach lokalnych to największe wy-
zwanie i priorytetowe zadanie dla samorządu województwa w roku 

2016 — mówił marszałek Gustaw Marek Brzezin. 
— Na ten konkurs w Programie Rozwoju Obszarów Wiej-
skich czekało wiele samorządów lokalnych i ich mieszkańców. 
Ma on na celu poprawę mniejszych jezdni, nieobjętych Regional-
nym Programem Operacyjnym, ale mających wielkie znaczenie 
dla lokalnych społeczności, bo zapewniających dostęp do głów-
nych szlaków i dużych ośrodków miejskich - dodał.
 O zainteresowaniu konkursem świadczy liczba wnio-
sków o przyznanie pomocy, jakie wpłynęły do Urzędu Marszał-
kowskiego w Olsztynie – 317, z czego 292 przeszły pozytyw-
nie weryfi kację. Pula środków umożliwiła zawarcie 182 umów 
o przyznaniu pomocy, w tym z 17 powiatami i 65 gminami. 
 W województwie warmińsko-mazurskim dofi nansowa-
nie otrzymało 82 benefi cjentów. W ramach 182 operacji zostanie 
wybudowanych, przebudowanych lub zmodernizowanych ponad 
180 km dróg gminnych, 105 km dróg powiatowych oraz blisko 
13 km dróg wewnętrznych, które po zakończeniu inwestycji otrzy-
mają kategorię drogi gminnej publicznej.

 Jest to  prestiżowy, międzynarodowy tytuł, który 
nadawany jest szkołom na całym świecie w ramach Progra-
mu Eco-Schools, w którym uczestniczy ponad 15 000 szkół 
z 58 krajów całego świata. W programie Eco-Schools SP 
w Jonkowie bierze aktywny udział od 7 lat uzyskując już 
po raz czwarty ten zaszczytny tytuł.  Z myślą o certyfi kacie 
podejmowane były przez cały rok szkolny działania eko-
logiczne skupione w dwóch obszarach: bioróżnorodność 
i odpady. Prowadzono m.in. zbiórkę elektroodpadów, ba-
terii, nakrętek i makulatury, a z odpadów robiono roboty, 
przyrządy meteorologiczne i stroje.
 

 W ramach bioróżnorodności uczniowie wzięli 
udział m.in. w warsztatach „Fizyka dla Smyka”, „Czysta 
chemia w małej skali”, ornitologicznych, wycieczkach 
do lasu i planetarium oraz konkursach ekologicznych. Wy-
chowankowie SP w Jonkowie zbudowali także hotel dla 
owadów i posadzili przy lapidarium zioła. Dużym sukce-
sem było zwycięstwo reprezentantów szkoły w międzysz-
kolnym konkursie wiedzy o lesie „Las bliżej nas”. W ramach 
nagrody uczniowie pojechali do Arboretum w Kudypach 
i Garncarskiej Wioski koło Nidzicy. 
 Do współpracy zaproszone było samorządo-
we przedszkole w Jonkowie, które również, w wyniku 
podjętych przez siebie działań, otrzymało „Zieloną Fla-
gę”. Działalność ekologiczna SP w Jonkowie nie koń-
czy się na tym sukcesie. Wkrótce przystąpi do między-
narodowego projektu – „Jedzmy odpowiedzialnie”, 
w ramach którego odbędą się m.in. warsztaty kulinarne 
i międzyklasowy konkurs „Witaminowa wiosna”. 

KOLNO

JONKOWO

ZIELONA FLAGA 
DLA SP JONKOWO

16 września decyzją Kapituły Programu Szkół dla Eko-
rozwoju Szkoła Podstawowa w Jonkowie otrzymała 
certyfi kat „Zielonej Flagi”.
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REMONT DROGI

Przybędzie blisko 300 km lepszych dróg w województwie, 
przez co poprawi się komfort i bezpieczeństwo komunika-
cji setek tysięcy mieszkańców Warmii i Mazur.



 W wyniku remontu i przebudowy powstały dwa po-
mieszczenia biurowe i magazynowe na parterze oraz czte-
ry biurowe i jedno socjalne na piętrze. Wejście oraz klatka 
schodowa są częścią wspólną. Głównym wykonawcą prac 
remontowych była fi rma DROMARK Marek Drążkiewicz 

z Woli Młockiej. Wartość wykonanych robót wyniosła 163 106,17 zł
brutto.
 Wśród zgromadzonych gości byli m. in. radni gminy 
Purda Sołtysi i pracownicy jednostek organizacyjnych. Wszyscy 
byli zgodni, że inwestycja została wzorowo wykonana, projekt, 
wystrój, dobór mebli, i wykończenie.
 Ofi cjalnego przecięcia wstęgi dokonali: Krystyna Sobót-
ka – kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Purdzie, 
Piotr Płoski – wójt gminy Purda, Jolanta Wilga – przewodnicząca 
Rady Gminy, oraz asp. Adam Maciejewski – kierownik Posterun-
ku Policji w Purdzie. Budynek poświęcił  ks. kanonik Krzysztof 
Wojciechowski.
 Po części ofi cjalnej można było zwiedzić budynek, 
a na przybyłych gości czekała słodka niespodzianka, przygotowa-
na przez pracowników GOPS.

OLSZTYNEK

NOWA SIEDZIBA 
GOPS

W piątek 16 września miało miejsce uroczyste otwar-
cie nowej siedziby Gminnego Ośrodka Pomocy Spo-
łecznej w Purdzie. Pomieszczenia zostały wydzielone 
z części garażowej  i magazynowej parteru oraz biór 
i aresztu znajdujących się na piętrze, zajmowanych do 
tej pory przez Posterunek Policji w Purdzie. 

PURDA

PROSTO Z NASZYCH GMIN

 Uroczystość w skansenie rozpoczęła się od powitania 
marszałka Gustawa Marka Brzezina – gospodarza Warmińsko-
Mazurskich Dożynek Wojewódzkich przez burmistrza Olsztynka 
Artura Wrochnę. Starostami tegorocznych Dożynek byli Alina Li-
powska z Tomarynek z gminy Gietrzwałd oraz Szczepan Cichocki 
z Królikowa z gminy Olsztynek.
 Długi barwny dożynkowy korowód składający się 
z aż 38 wieńców przemaszerował przez aleję muzeum do zapełnio-
nego przez mieszkańców i gości amfi teatru.
 Podczas części artystycznej wystąpili: Zespół Resze-
lanie, Zespół Pieśni i Tańca Perła Warmii. Gwiazdą wieczoru był 
Krzysztof Krawczyk.
 Tu wygłoszone zostały przemówienia z podziękowania-

mi i życzeniami dla rolników. Ważnym elementem tegorocznych 
dożynek było także uhonorowanie rolników odznaką „Zasłużony 
dla rolnictwa”.
 Dużo emocji wzbudził konkurs na najpiękniejszy wieniec 
dożynkowy. Pierwszym miejscem uhonorowano mieszkańców 
z miejscowości Nowe Siedlisko (gmina Ostróda), drugie zajął wie-
niec z Podleśnej (gmina Dobre Miasto), a trzecie ze wsi Skurpie 
(gmina Płośnica). W ramach konkursu przyznano również wiele 
wyróżnień, m.in. dla gminy Olsztynek za wieniec przygotowany 
przez Koło Gospodyń Wiejskich w Mierkach.
 W czasie dożynek odbywała się impreza towarzyszą-
ca - XI Targi Chłopskie. Na odwiedzających czekało wiele stoisk 
z rękodziełem artystycznym i kulinarnym. Olsztynek po raz kolej-
ny zapewnił mieszkańcom oraz licznie przybyłym gościom ogrom 
niezapomnianych atrakcji.

DOŻYNKI 
WOJEWÓDZKIE

Rolnicy z całego województwa warmińsko-mazurskiego już 
po raz szósty przybyli do Muzeum Budownictwa Ludowego 
– Parku Etnografi cznego w Olsztynku, by wspólnie podzięko-
wać za tegoroczne plony.
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 W 2016 roku Klub Kreatywnych Babeczek zrealizował 
projekt: „Kreatywnie i aktywnie”, na który pozyskał dotację w wy-
sokości 3 800 zł w ramach „Programu Mikrodotacji Funduszu Inicja-
tyw Obywatelskich Warmia Mazury Lokalnie”.
 Skierowany jest on do mieszkańców województwa war-
mińsko-mazurskiego działających w grupach nieformalnych, samo-
pomocowych i młodych organizacjach pozarządowych, realizujących 
inicjatywy oddolne służące działaniom na rzecz dobra wspólnego.
 Realizacja projektu miała na celu integrację mieszkańców 

wokół działań na rzecz promocji gminy Świątki, aktywizację i inspi-
rację zachowań twórczych, rozwój umiejętności artystycznych oraz 
kreatywności. Odbiorcami były mieszkanki gminy Świątki, kobiety 
pracujące, bezrobotne, emerytki oraz rencistki.
 W okresie od kwietnia do września przeprowadzono cykl 
warsztatów: szycia artystycznego, ceramiki, rękodzieła i rzeźby, 
które odbyły się w sali przy bibliotece w Światkach. W rezultacie 
powstały pamiątki regionalne, tj. szmaciane lalki z motywami war-
mińskimi, ceramiczne miniatury lokalnych kapliczek, kartki oko-
licznościowe z regionalnymi motywami oraz drewniane zabawki 
związane z folklorem –  koniki i ptaszki. Pamiątki te będą służyły 
promocji gminy Świątki oraz kształtowaniu wizerunku w regionie.
 Prezentacja działań projektu miała miejsce podczas Powia-
towo-Gminnych Dożynek w Świątkach, które odbyły się 4 września 
2016 roku.
 Wytworzone pamiątki, stały się atrakcją turystyczną i cie-
szyły się dużym zainteresowaniem uczestników imprezy.

 Ideą działania jest zachęcenie do aktywnego trybu życia 
zarówno w ciągu obchodów Europejskiego Tygodnia Sportu jak 
i przez cały rok. Ma ono również na celu kontynuowanie już funk-
cjonujących aktywności oraz zapoczątkowanie nowych.
 W projekcie wzięli udział instruktorzy:
- Milena Kaczmarek - ZUMBA
- Joanna Kołodziejska - JOGA 
- Paweł Malanowski - TRENING FUNKCJONALNY

- Grzegorz Karżewicz oraz Arkadiusz Rosiński - ULTIMATE 
FRISBEE
 Zajęcia odbywały się dzień po dniu, począwszy od wtor-
ku do piątku w hali sportowej Publicznego Gimnazjum oraz na bo-
isku sportowym Orlik w Stawigudzie. Od godz. 18:00 uczestnicy 
zbierali naklejki na imiennej karcie aktywności i tym samym brali 
udział w konkursie, w którym do wygrania były nagrody ufundo-
wane przez fi rmę Bimak oraz nagroda główna - rower marki Cross 
ufundowany przez gminę Stawiguda.
– Był to niezwykle aktywny tydzień, który zgromadził około 
150 uczestników. Liczymy na to, że wielu z nich będzie brało udział 
w zajęciach, które właśnie startują – mówił jeden z organizatorów. 
Dziękujemy prowadzącym za włączenie się do akcji oraz uczestni-
kom za udział i życzymy wielu sportowych emocji oraz wytrwałości 
w drodze po piękne, zdrowe ciało i dobry nastrój.
 Organizatorami akcji byli gmina Stawiguda, Publiczne 
Gimnazjum w Stawigudzie oraz Gminny Ośrodek Kultury w Sta-
wigudzie.

ŚWIĄTKI

STAWIGUDA

KREATYWNIE 
I AKTYWNIE

EUROPEJSKI 
TYDZIEŃ SPORTU

Od  2011 roku przy Gminnej Bibliotece Publicznej w Świąt-
kach działa nieformalna  grupa kobiet – Klub Kreatywnych 
Babeczek. Spotkaniom przyświeca myśl: „W każdej z nas 
drzemie chęć poszerzenia swoich horyzontów, odkrywa-
nia  nowych  pasji i inspiracji”.

Gmina Stawiguda wzięła udział w Europejskim Tygodniu 
Sportu realizowanym przez Ministerstwo Sportu i Turystyki.
W dniach 13-16 września 2016 roku odbyły się otwarte zaję-
cia: trening funkcjonalny, zumba, ultimate frisbee oraz joga. 
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W POWIECIE

 W sierpniu i wrześniu radni zdecydowali o prze-
znaczeniu w 2017 r. 800 tys. zł na pokrycie 50% wartości 
wkładu własnego w projekcie budowy ulicy Rumiankowej 
w Bartągu oraz przebudowy drogi dojazdowej Gryźliny 
– Zielonowo. Zadanie będzie realizowane w partnerstwie 
z gminą Stawiguda w ramach „Programu rozwoju gminnej 
i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”. 
 Na wsparcie w przyszłym roku mogą też liczyć 
Biskupiec i Dywity, w ramach współpracy pomiędzy samo-
rządami. Chodzi o kwotę  578,7 tys. zł na przebudowę dróg 
w gminach Biskupiec i Dywity: 358 701 zł na przebudowę 
ulic: Lazurowej, Liszewskiego i Śmiałej w Biskupcu oraz 

220 000 zł na modernizację drogi gminnej 161003N Sprę-
cowo – Brąswałd. Zabezpieczone kwoty stanowią połowę 
wymaganego wkładu własnego zadania.
 Z kolei jeszcze w roku bieżącym Powiat udzieli 
gminie wsparcia w wysokości 408 tys. zł na przebudowę 
drogi gminnej w ciągu ulicy Harcerskiej. – To inwestycje 
drogowe, które realizujemy w formie pomocy fi nansowej, 
w ramach wzajemnych świadczeń i dobrej współpracy sa-
morządów powiatu i gmin. Porozumienie, jakie zawarliśmy, 
pozwala na uzyskanie wyższej punktacji przy rozpatrywaniu 
wniosków składanych w ramach programu na rozwój infra-
struktury drogowej. Liczymy na korzystną ocenę – mówi 
starosta olsztyński Małgorzata Chyziak.

 Co roku w całym kraju dochodzi do zatruć tlenkiem 
węgla i pożarów spowodowanych niesprawnymi kominami. Na 
terenie powiatu olsztyńskiego i miasta Olsztyna w 2015r. straża-
cy odnotowali 159 pożarów sadzy i 51 zdarzeń z tlenkiem węgla. 
W przypadku zatrucia czadem liczba zdarzeń wzrosła w stosun-
ku do roku poprzedniego. Więcej jest też osób poszkodowanych. 

W 2015 r. rannych zostało 38 osób, a 2 zmarły.
 Tymczasem niewiele potrzeba, by do tragedii nie doszło. 
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej, Ochotnicze Straże 
Pożarne oraz Krajowa Izba Kominiarzy apelują:
- Piecyki gazowe trzeba serwisować!
- Wentylacja jest niezbędna do normalnego funkcjonowania!
- O komin trzeba dbać!
- Czujka tlenku węgla i dymu może zadecydować o Twoim życiu…
 Jeszcze w październiku zostanie ogłoszony konkurs Ko-
mendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie, Powia-
tu Olsztyńskiego i portalu Bezpieczny Olsztyn na temat wiedzy 
o bezpieczeństwie i czyhających zagrożeniach. Do wygrania będą 
atrakcyjne nagrody! Informacje o konkursie zostaną zamieszczone 
na stronach internetowych organizatorów: www.straz.olsztyn.pl, 
www.powiat-olsztynski.pl, bezpieczny.olsztyn.eu.

Z MYŚLĄ 
O DROGACH

ZGAŚ RYZYKO!

Ponad 1,7 mln zł Powiat przeznaczy na wsparcie gmin 
w realizacji inwestycji drogowych. To wynik porozumienia 
zawartego między samorządami. 

Nadeszła kalendarzowa jesień, a wraz z nią chłodniejsze 
dni i potrzeba dogrzewania mieszkań. To też czas, w któ-
rym warto pomyśleć o bezpieczeństwie swoim i bliskich.

10 WIEŚCI Z POWIATU - NR 104 / 2016



 W uroczystości wzięło udział około 120 osób, 
w tym dumni rodzice, przedstawiciele samorządów gmin, 
a także radni powiatowi i lokalne media. Jako pierwsza 
stypendystom pogratulowała prezes Fundacji Monika Hau-
sman-Pniewska. – Jesteście wielcy! Cieszę się, że jest Was 
tu dziś aż tylu. A byłoby jeszcze więcej, gdybyśmy mieli 
więcej środków. Warto w nich inwestować! – prezes zwró-
ciła się do publiczności. 
 Ciepłe słowa do młodzieży skierowała też starosta 
olsztyński Małgorzata Chyziak. – Życzę Wam, by Wasze 
pasje nie ustawały, ale też, żebyście podczas ich realizacji, 
znaleźli trochę czasu dla siebie, a przyznane stypendia po-
zwoliły Wam spełnić choć część marzeń.
 Najlepszym dowodem na ich ziszczenie były sło-
wa jednej ze stypendystek. – Chciałabym podziękować 
tym, którzy przyczyniają się do tego, że nam, młodym, 
chce się coś robić. Za ubiegłoroczne stypendium kupiłam 
laptopa, dzięki któremu mogłam przygotować projekty – 
mówiła Sylwia Bergolc, której prace zostały wyekspono-
wane na sztalugach.
 W sumie Fundacja przyznała 41 stypendiów, 
w tym 35 naukowe, 4 artystyczne i 2 sportowe. Benefi cjen-
ci musieli spełnić szereg warunków, przy czym wśród naj-
ważniejszych była wysoka średnia ocen na świadectwie lub 
w indeksie, udokumentowane sukcesy sportowe lub arty-
styczne oraz trudna sytuacja materialna w rodzinie. Jak się 
okazało, tegoroczni stypendyści są bardzo dobrymi ucznia-
mi. Najwyższą średnią ocen na świadectwie mogła się po-
chwalić Agata Sobolewska (gm. Biskupiec) – 5,78!  
 Pozostali benefi cjenci stypendiów naukowych 
nie pozostali daleko w tyle. A są nimi: Adriana Biernatow-

ska (gm. Gietrzwałd), Karol Kokosza (gm. Kolno), Kamila 
Szymaniak (gm. Barczewo), Żaneta Pajewska (gm. Jezio-
rany), Piotr Chodup (gm. Biskupiec), Joanna Wojtyniak 
(gm. Jonkowo), Paweł Chodup (gm. Biskupiec), Wioleta 
Baniukiewicz (gm. Kolno), Wojciech Przybysz (gm. Bi-
skupiec), Mateusz Leleniewski (gm. Jonkowo), Wojciech 
Ruciński (gm. Biskupiec), Izabela Wojtyniak (gm. Jonko-
wo), Julia Jackowska (gm. Jeziorany), Agata Sobolewska 
(gm. Biskupiec), Katarzyna Kubuj (gm. Świątki), Monika 
Waniewska (gm. Dywity), Dominika Jaworska (gm. Olsz-
tynek), Dominika Lisowska (gm. Olsztynek), Klaudia Ma-
kowska (gm. Barczewo), Klaudia Zimerman (gm. Purda), 
Mateusz Kukowski (gm. Biskupiec), Sandra Radziszewska 
(gm. Jeziorany), Martyna Jurga (gm. Jonkowo), Mate-
usz Atałap (gm. Barczewo), Andżelika Hasiak (gm. Bar-
czewo), Julia Brzostek (gm. Gietrzwałd), Patryk Jasiński 
(gm. Jeziorany), Julia Bartczak (gm. Jonkowo), Lidia Ru-
dyk (gm. Biskupiec), Agnieszka Buczkowska (gm. Dobre 
Miasto), Kacper Chyczewski (gm. Biskupiec), Karolina 
Bildziukiewicz (gm. Dobre Miasto), Agata Studenna (gm. 
Biskupiec), Aleksandra Adamczyk (gm. Jonkowo), Natalia 
Wabalis (gm. Biskupiec). Stypendium artystyczne otrzy-
mali: Sylwia Bergolc (gm. Barczewo), Mateusz Bernad 
(gm. Gietrzwałd), Natalia Szczygło (gm. Jeziorany), Piotr 
Gańko (gm. Biskupiec), a sportowe: Klaudia Kmiołek (gm. 
Biskupiec) i Arkadiusz Lubiejewski (gm. Stawiguda).
 Łączna kwota stypendiów wyniosła 49,5 tys. zł, 
z czego 48 tys. zł pochodzi z dotacji Powiatu Olsztyńskie-
go, a pozostałe środki z wpłat przekazywanych indywidu-
alnie przez radnych powiatowych, radnych gminy Bisku-
piec oraz tzw. 1%. 

STYPENDIA ROZDANE!

Walcem wiedeńskim rozpoczęła się XIV Gala Stypendialna Fundacji „Fundusz Ziemi Olsztyń-
skiej”.  41 młodych, pracowitych i utalentowanych mieszkańców powiatu olsztyńskiego otrzymało 
listy gratulacyjne z okazji przyznanego im stypendium naukowego, sportowego lub artystycznego. 
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 Członkowie delegacji, wspólnie z przedstawicielami 
Powiatu Olsztyńskiego, złożyli kwiaty na cmentarzu wojen-
nym w Dorotowie. Spoczywa tu 235 żołnierzy, 148 niemiec-
kich oraz 87 rosyjskich, którzy zginęli w czasie bitwy pod Do-
rotowem w sierpniu 1914 r. Cmentarz stał się symbolicznym 
pomnikiem, miejscem, skąd przy wielu okazjach płyną anty-
wojenne apele. - Pamiętajmy ofi ary przemocy ze wszystkich 
narodów. Tych, którzy stracili życie w wyniku działań wojen-
nych i tych, którzy utracili swoje domy jako przesiedleńcy i 
uchodźcy, ponieważ należeli do innego narodu, innej rasy lub 
wyznawali inną religię. Pamiętajmy ofi ary terroryzmu i prze-
śladowań politycznych, ofi ary wszelkiej bezsensownej prze-
mocy! - apelował Herbert Monkowski.
 Kwiaty złożone zostały także w kościele w Bartągu, 
pod tablicą upamiętniającą postać księdza Johannesa Gehrman-
na, który doprowadził do pojednania obrońców Westerplatte 
z września 1939 roku z marynarzami z SMS Schle-
swig-Holstein ostrzeliwującymi polską ziemię. Gehr-
mann został odznaczony przez prezydenta Lecha Wa-
łęsę Krzyżem Kawalerskim Orderu Zasługi RP. 
- Dzięki takim postaciom jak Johannes Gehrmann, Polacy 
i Niemcy mogą być dziś partnerami, mogą razem tworzyć do-
brą przyszłość dla nowych pokoleń - mówiła starosta Małgo-

rzata Chyziak. - Partnerstwo Powiatu Olsztyńskiego i Powiatu 
Osnabrück to nie tylko podpisane umowy i wzniosłe słowa, 
ale przede wszystkim bezpośrednie kontakty między naszymi 
mieszkańcami, zawarte przyjaźnie i wiele wspólnie zorganizo-
wanych przedsięwzięć. Przestaliśmy być sobie obcy!
 Niemiecka delegacja gościła także w szkole podsta-
wowej w Rusi, gdzie została serdecznie przyjęta przez dzieci 
i grono nauczycielskie. Członkowie delegacji przygotowali 
polskim uczniom humorystyczną inscenizację bajki „Kop-
ciuszek”, z uwzględnieniem przydatnych idiomów w języku 
niemieckim.
 Z okazji obchodów rocznicowych szkołę w Rusi od-
wiedziła także jej wielka przyjaciółka - Irmgard Vogelsang, 
deputowana Landtagu Dolnej Saksonii, odznaczona Złotym 
Krzyżem Zasługi za działalność na rzecz polsko-niemieckiej 
współpracy regionalnej. 
 Podczas spotkania ze starostą Małgorzatą Chyziak, 
Irmgard Vogelsang przedstawiła wyniki wyborów komu-
nalnych w Niemczech i zapewniła, że - podobnie jak w po-
przednich kadencjach - partnerstwo z Powiatem Olsztyńskim 
pozostanie priorytetowym zadaniem nowo wybranych władz 
Powiatu Osnabrück.

Z okazji 25. rocznicy podpisania polsko-niemieckiego traktatu o dobrym 
sąsiedztwie między Polską i Niemcami w powiecie gościła delegacja 
Związku Byłych Mieszkańców Powiatu Olsztyńskiego, której przewodni-
czył Herbert Monkowski. 

25 LAT 
DOBREGO SĄSIEDZTWA
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 W otwarciu placówki uczestniczyli m.in. starosta 
olsztyński Małgorzata Chyziak, burmistrz Dobrego Miasta 
Stanisław Trzaskowski, radni powiatowi Wojciech Ruciński, 
Andrzej Abako, Jarosław Wolak i dyrektor Zespołu Szkół 
w Dobrym Mieście Andrzej Wonia.
 Pierwsze lekcje odbyły się w Dobrym Mieście już 
w 2015 roku, kiedy to – niejako na próbę – został otwarty od-
dział „zerówkowy”. W maju bieżącego roku radni Powiatu 
Olsztyńskiego podjęli uchwałę w sprawie utworzenia tu peł-
noprawnej fi lii szkoły muzycznej. Dzięki temu od września 
przygodę z nauką gry na instrumencie rozpocznie 40 uczniów. 
Do wyboru mieli skrzypce, wiolonczelę, kontrabas, fl et, klar-
net, saksofon, fortepian, gitarę i perkusję.
 Dobromiejska placówka jest już czwartą fi lią szkoły 
muzycznej prowadzonej przez Powiat Olsztyński. Jak ocenia 
starosta olsztyński, to efekt dobrej współpracy samorządów 
oraz właściwego zarządzania dyrekcji PSM. – Powiat w cią-
gu całego roku przeprowadza mnóstwo inwestycji. Do tych 
najważniejszych jednak należy wkład w rozwój młodych lu-
dzi. Dlatego niezmiernie się cieszę, że udało nam się wspólnie 
z władzami Dobrego Miasta zrealizować kolejne potrzebne 
i wartościowe zadanie służące mieszkańcom. Dzieciom, któ-
re rozpoczynają naukę w szkole muzycznej, życzę radości 
z poznawania fascynującego świata muzyki i z nauki gry 
na instrumentach. Szkole zaś – by się rozwijała i kształciła jak 

najwięcej utalentowanych dzieci, a tych przecież w powiecie 
olsztyńskim jest wiele – mówiła Małgorzata Chyziak.
 Na otwarciu szkoły muzycznej w Dobrym Mieście 
nie mogło zabraknąć burmistrza Stanisława Trzaskowskiego. 
– 1 września to dzień wyjątkowy dla wszystkich uczniów – 
czas pierwszego dzwonka w nowym roku szkolnym. Cieszę się 
bardzo, że właśnie dzisiaj rozpoczął się też, po raz pierwszy, 
rok szkolny w dobromiejskiej fi lii Państwowej Szkoły Mu-
zycznej I stopnia w Dywitach. Uczniom, rodzicom, pracow-
nikom oświaty życzę wszystkiego najlepszego. Składam też 
serdeczne podziękowania tym, którzy pomagali w utworzeniu 
placówki w Dobrym Mieście.
 Pierwszym instrumentem, który trafł do szkoły był... 
zabytek. - Otrzymaliśmy w prezencie odrestaurowaną fi shar-
monię. Może zapoczątkuje kolekcję starych instrumentów, 
z których kiedyś powstanie muzeum? - zastanawiał się Janusz 
Ciepliński, dyrektor PSM. 
 Na początku października do szkoły trafi ł z kolei 
nowy, lśniący, pachnący świeżością, a przede wszystkim pięk-
nie brzmiący fortepian. Spośród trzech instrumentów, które 
zostały przywiezione do placówki, ostatecznie, po przetesto-
waniu, został wybrany model Yamaha CX3 PE. Kosztował 
100 tys. zł, a jego zakup sfi nansowały po połowie samorządy: 
Powiatu Olsztyńskiego i gminy Dobre Miasto.

W POWIECIE

W szkołach powiatowych początek roku został powitany uroczyście i radośnie. Był to dzień 
szczególnie wyczekiwany przez uczniów i młodzież z Dobrego Miasta, gdzie została otwar-
ta szkoła muzyczna, a dokładniej fi lia Powiatowej Szkoły Muzycznej I st. w Dywitach. 

W DOBRYM MIEŚCIE RUSZYŁA 
SZKOŁA MUZYCZNA
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 Regaty odbywały się w formule 24-godzinnego wyścigu 
non-stop. Trasa wiodła przez jeziora i kanały, ze startem i metą w giżyc-
kim porcie Międzynarodowego Centrum Żeglarstwa i Turystyki Wod-
nej na jez. Kisajno. W sumie do startu przystąpiło 21 ekip. Mundurowi 
z Olsztynka popłynęli jako dwie załogi na jachtach „Pablo” i „Ekspe-
dyt”. Pogoda ich nie rozpieszczała. – Tuż przed startem zaczęło padać 
i nie przestawało przez pierwsze 3 godziny. W nocy z kolei przeszło 
kilka ulew, na szczęście było w miarę ciepło. Najważniejsze, że przez 
cały czas trwania regat był wiatr, dzięki czemu przez prawie całą trasę 
załogi nie musiały używać wioseł – relacjonuje Krzysztof Suwiński, 
nauczyciel młodych żeglarzy z Olsztynka.
 Najlepiej wystartował „Rekin” i nie oddał tego prowadzenia 
aż do mety. Początkowo jego przewaga nad „Bo Warmią” wynosiła kil-
ka minut, ale potem powoli i systematycznie ją zwiększał do 34 minut 

na mecie. Trzecie miejsce na „Ekspedycie” zajęła załoga siedemnasto-
letnich licealistów prowadzona przez swojego nauczyciela.
 W klasie DZ Klasyczna początkowo prowadziła „Pierwsza 
Szklanka”, lecz potem wyprzedzili ją licealiści na „Pablo” ze sterni-
kiem Jackiem Bogdanowiczem. Na mecie młodzi żeglarze mieli 9 mi-
nut przewagi. Trzecie miejsce ze stratą 57 minut zajęła załoga z Ło-
twy na „Balandze”.  W klasie DZ Tradycyjna poza konkurencją była 
„Zakara”, która prowadziła od początku. Równo żeglował „Komodor”, 
ale na ostatnim odcinku trasy znakomitym fi niszem wyprzedziła go 
o 1 minutę „ Egeria”.
 Na mecie mundurowym pogratulowała Małgorzata Chyziak, 
starosta olsztyński. – Żeglarstwo to piękny sport. Wymaga nie tylko 
umiejętności praktycznych i sprawności fi zycznej, ale też dojrzałości 
emocjonalnej. Nasza młodzież sprawiła się rewelacyjnie, jest wspania-
łym ambasadorem powiatu – mówiła starosta.

 Celem konkursu jest inspirowanie młodzieży do twór-
czej aktywności fi lmowej z wykorzystaniem kamery, czy nawet 
telefonu komórkowego. W ubiegłym roku konkurs odbywał się 
w dwóch kategoriach – fi lm i produkcja spotu. W pierwszej kon-
kurencji wpłynęło ponad 40 fi lmów z całej Polski, a w drugiej 
(konkurs pn. Jeszcze nie jest za późno) – kilkanaście spotów. W te-
gorocznej edycji organizatorzy ponownie ogłaszają dwa konkursy. 
– Przedmiotem konkursu fi lmowego są krótkie fi lmy (do 10 minut), 
w dowolnej konwencji, inspirowane otaczającą rzeczywistością, 
na dowolny temat. Natomiast tematem konkursu na spot telewizyj-
ny (do 30 sekund) są zagrożenia, przed jakimi stoi człowiek – mówi 
Magdalena Rudnicka, opiekun Dyskusyjnego Klubu Filmowego 
w Olsztynku.

 Konkursy fi lmowe są częścią Młodzieżowego Festiwa-
lu Filmowego Moja przestrzeń, w ramach którego w Pracowni 
Filmoteki Szkolnej, działającej przy Zespole Szkół w Olsztynku 
oraz Kinie Grunwald, odbywają się spotkania z twórcami, projek-
cje fi lmów konkursowych i pozakonkursowych. Zwieńczeniem 
Festiwalu będzie Gala w Kinie Grunwald w Olsztynku. Dopiero 
wtedy poznamy najlepsze tegoroczne fi lmy, które można zgłaszać 
do 19 października 2016 roku. Regulamin Konkursu oraz formula-
rze zgłoszeniowe znajdują się na stronie www.zamek.edu.pl.
 Festiwal organizowany jest w ramach programu Filmo-
teka Szkolna we współpracy z Filmoteką Narodową przy wsparciu 
Polskiego Instytutu Filmowego. Organizatorami Festiwalu są: Dys-
kusyjny Klub Filmowy działający przy Zespole Szkół w Olsztynku, 
Młodzieżowa Rada Miejska w Olsztynku, Miejski Dom Kultury 
w Olsztynku.  Patronami Festiwalu są: Starosta Olsztyński, Bur-
mistrz Miasta Olsztynek; patronami medialnymi – TVP3 Olsztyn 
i Gazeta Olsztyńska.

MUNDUROWI Z OLSZTYNKA 
ROZBILI BANK NAGRÓD

„CISZA NA PLANIE. AKCJA!”

Już po raz piętnasty na Wielkich Jeziorach Mazurskich od-
były się Międzynarodowe Mistrzostwa Polski DZ – najtrud-
niejsze w kraju regaty śródlądowe jachtów typu dezeta. 
Po raz drugi wzięła w nich udział młodzież z klasy mun-
durowej z Zespołu Szkół w Olsztynku. Młodzi żeglarze nie 
tylko powtórzyli ubiegłoroczny sukces, a nawet go pobili, 
zdobywając złoto i brąz.

W Olsztynku po raz czwarty odbędzie się Młodzieżowy 
Festiwal Filmowy „Moja przestrzeń”. Czy młodzież ponow-
nie udowodni, że najlepsze scenariusze pisze życie?
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W POWIECIE

 Choć Piknik Sportowy organizowany był po raz 
pierwszy, pomysł promocji sportu w rodzinie nie jest nowy. 
Od ponad 2 lat pracownicy Powiatowego Centrum Pomocy 
Rodzinie wśród rodzin zastępczych propagują aktywność fi -
zyczną i zdrowy styl życia. – Zwracamy uwagę na to, co dzieci 
jedzą, jak wypoczywają i czy uprawiają sport – opowiada dy-
rektor PCPR Arkadiusz Paturej. – Piknik taki jak ten jest też 
świetną okazją do integracji rodzin zastępczych z rodzinami 
pracowników PCPR. Kontakt w sytuacjach innych niż zawo-
dowe, przekłada się na lepsze relacje w późniejszym czasie. 
Poza tym wszyscy mieliśmy ubaw i dobrą zabawę.
 Osoby głodne rywalizacji mogły wziąć udział w me-
czach piłki nożnej. W szranki stanęła drużyna rodzin zastępczych 
z zastępem cheerleaderek oraz waleczni pracownicy PCPR-u z 
zapasem zapału i entuzjazmu. Nie zabrakło współzawodnictwa 
na polu artystycznym. W trakcie pikniku odbył się konkurs 
plastyczny „Moje wspomnienia z wakacji”, w którym wzięło 
udział blisko 40 młodych malarzy i rysowników – najmłodszy 
miał 2 lata! Na stadionie odbywały się pokazy karate, podno-
szenia ciężarów, szermierki i rugby. Nie zabrakło też ogrom-
nych baniek mydlanych, zjeżdżali, zabaw z animatorkami, czy 
mrożących krew w żyłach wyścigów w… potrójnych port-
kach oraz potrójnych nartach. Ci, którzy opadli z sił, mogli się
pokrzepić zupą grochową. Rozbuchane emocje „ostudził” 

wodny pokaz Straży Pożarnej. Dzięki hojności darczyńców 
żadne dziecko nie wyszło z imprezy bez upominku.
 Jednym z najważniejszych punktów pikniku było 
uhonorowanie osób, które od co najmniej 10 lat prowadzą 
rodzinne domy dziecka i pełnią funkcję rodzin zastępczych. 
Są to Barbara i Wojciech Czajka, Anna i Grzegorz Drozdow-
scy, Mariola i Leszek Karazniewicz, Jadwiga i Dariusz Kosty-
ra, Halina i Kazimierz Łojowscy, Ewa i Janusz Stodolnik. Wy-
różnieni rodzice zastępczy otrzymali okolicznościowe adresy 
sygnowane przez starostę olsztyńskiego i dyrektora PCPR. 
Nagrodą niespodzianką były vouchery na pobyt w hotelu SPA.
 Na terenie powiatu olsztyńskiego funkcjonuje 200 ro-
dzin zastępczych, w tym 21 zawodowych i 50 niezawodowych, 
pozostałe to rodziny spokrewnione. Jak podkreśla dyrektor Ar-
kadiusz Paturej, rodziny zastępcze są niemal na wagę złota. 
– Po pierwsze koszt utrzymania dziecka w domu zastępczym 
w porównaniu z placówką opiekuńczo-wychowawczą jest 
ponad dwukrotnie tańszy. A po drugie i najistotniejsze, pobyt 
w rodzinie, nawet jeśli nie jest to rodzina naturalna, a zastęp-
cza, jest zdecydowanie bardziej zasadny wychowawczo. Dą-
żymy do tego, żeby jak najwięcej dzieci, które znalazły się 
w trudnej sytuacji i potrzebują opieki, trafi ało do domów ro-
dzin zastępczych, a tylko w ostateczności do dużych placówek.

Około 250 osób wzięło udział w I Sportowym Pikniku Rodzin Zastępczych Powiatu Olsz-
tyńskiego, który odbył się 10 września na stadionie KKS Warmii Olsztyn. Nie zabrakło kon-
kursów, nagród i dobrej zabawy. Uhonorowane zostały też osoby prowadzące od ponad 
10 lat rodzinne domy dziecka.

RODZIC ZASTĘPCZY 
NA WAGĘ ZŁOTA
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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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