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Historia „warmińskiej niteczki”, bo 
tak nazywa się pętla pieszo-rowero-
wa wokół Olsztyna rozpoczęła się 
w czerwcu 2013 roku. Właśnie 
wtedy stowarzyszenie „Wspól-
ne Wójtowo” rozpoczęło wspólnie 
z samorządem Barczewa przymiarki 
do utworzenia na terenie tej gminy 
szlaku pieszo-rowerowego. Potrzeba 
utworzenia właśnie takiej infrastruk-
tury rekreacyjnej wyszła od samych 
mieszkańców Wójtowa. 
- Pewnego razu podczas spaceru za-
błądziłam w lesie – wspomina Be-
ata Jakubiak, prezes stowarzyszenia 
Wspólne Wójtowo. – Pomyślałam 
sobie, że na terenie naszej gminy 
jest tak wiele pięknych, cennych 
przyrodniczo i historycznie terenów, 
które nie tylko nasi mieszkańcy, ale 
i turyści chcieliby zobaczyć. Jednak 
brak oznaczeń tych miejsc sprawia, 
że albo są one bardzo trudne do od-
nalezienia, albo człowiek gubi się już 
w trakcie ich poszukiwania - opowiada. 
- A to zniechęca do takich wędrówek.

Cenna, oddolna inicjatywa
Pierwotnie szlak miał przebiegać 
w 90 procentach przez teren gminy 
Barczewo zahaczając o gminę Dywi-
ty i gminę Purda.
- Dzięki wsparciu ze strony wójta 
Dywit Jacka Szydło i wójta Purdy 
Jerzego Laskowskiego nasz skromny 
pomysł został spięty w dużą pętlę – 
mówi Beata Jakubiak.
Samorządowcy cieszą się, że oddolna 
inicjatywa rozwinęła się w tak duży 
projekt, w który zaangażowało się 
kilka gmin. 
- To doskonały przykład, jak oddolna 

inicjatywa zrodzona w jednej miej-
scowości może szybko zainteresować 
sąsiednie gminy, w tym Olsztyn - 
podsumowuje Jerzy Laskowski, wójt 
Purdy. 
Niemal 80-kilometrowa trasa bie-
gnie przez miejscowości: Skajboty, 
Bogdany, Kaplityny, Wójtowo, Ni-
kielkowo, Zalbki, później przez wy-
budowane i malownicze ścieżki Lasu 
Miejskiego w Olsztynie i przygoto-
wane ścieżki rowerowe Olsztyna, Sta-
ry Olsztyn, Linowo, Trękus, Kabor-
no, Wyrandy, Pajtuny, Patryki i łączy 
się w pętlę ponownie w Skajbotach. 

Gotowa w przyszłym roku
Organizatorzy przedsięwzięcia cze-
kają teraz na dobrą pogodę, aby 
rozpocząć oznakowanie szlaku. Do-
datkiem do głównej pętli będą krót-
kie trasy poboczne, służące do do-
prowadzeniu do lokalnych atrakcji 
historycznych, przyrodniczych czy 
krajobrazowych. Głównym celem 
zaplanowanej trasy jest zapewnienie 
turystom i mieszkańcom atrakcyj-
nego sposobu poznawania uroków 
i bogactwa poszczególnych gmin. 
Odbiorcami szlaku będą rowerzyści, 
piechurzy, biegacze, miłośnicy Nor-
dic Walking oraz narciarze biegowi. 
Szlak będzie tworzyć spójną całość 
i gwarantować jednakowy standard 
na całej długości. Zgodnie z inten-
cjami uczestników projektu, na szla-
ku ma być zastosowane jednolite 
oznakowanie, ma być wyposażony 
w jednakowe elementy małej archi-
tektury (ławeczki, tablice informacyj-

ne, drogowskazy, altany wypoczyn-
kowe, itp.), a działania promocyjne 
będą organizowane wspólnie. Jak 
zapowiadają organizatorzy szlak ma 
być gotowy w całości w przyszłym 
roku. Inicjatywa „Warmińskiej ni-
teczki” już zdobyła szersze zaintere-
sowanie, dzięki czemu stowarzysze-
nie „Wspólne Wójtowo” otrzymało 
nominację do nagrody Fundacji 
Batorego przyznawanej w ramach 
akcji Masz Głos Masz Wybór. Roz-
strzygnięcie nastąpi 28 lutego 2014 r. 
w Warszawie.

Stowarzyszenie „Wspólne Wójtowo” 

Swoją działalność rozpoczęło 14 
maja 2007r. Konieczność utworze-
nia organizacji skupiającej miesz-
kańców Wójtowa wynikała z coraz 
większego poczucia bezsilności po-
jedynczych mieszkańców wobec 
instytucji, które zobowiązane są do 
działań na rzecz lokalnej społeczno-
ści. Stowarzyszenie prowadzi działal-
ność integrującą mieszkańców wsi 
poprzez aktywność kulturalną, re-
kreacyjną i towarzyską, współpracę z 
organami administracji państwowej, 
innymi instytucjami oraz organiza-
cjami społecznymi, fundacjami. Dba 
o poprawę i rozwój infrastruktury na 
terenie wsi Wójtowo, a szczególnie 
dróg. Rozwija współpracę z lokalny-
mi przedsiębiorcami oraz organizuje 
pomoc osobom w trudnej sytuacji 
życiowej, niepełnosprawnym, pro-
wadzi działania promocyjne.

Warmińska niteczka, czyli raj dla aktywnych
Na terenie aglomeracji olsztyńskiej powstanie 80-km szlak pieszo-rowerowy

Pamięć o legendarnym bardzie wciąż nie wygasa

str 3

Zdolna młodzież z powiatu i regionu już po raz siódmy będzie miała 
okazję zmierzyć się z uniwersalnymi, ale niełatwymi do interpretacji, 
tekstami Jacka Kaczmarskiego, legendarnego barda „Solidarności”. 
Festiwal Piosenki i Poezji im. Kaczmarskiego.

Nagroda za reportaż o gwarze 

str 2

Trzy równorzędne nagrody otrzymali laureaci ogólnopolskiego kon-
kursu na reportaż radiowy „Pogranicze 2013” organizowany przez 
Radio Olsztyn. Powiat Olsztyński wsparł ogólnopolski konkurs. 

Fantazja piwowara nie zna granic

str 4

Miłośników warmińskiego psiwa, piwowarów i piwowarek nie może 
zabraknąć 2 sierpnia w Olsztynie na drugiej edycji Warmińskiego 
Konkursu Piw Domowych. Zeszłoroczna odsłona okazała się suk-
cesem.

Kochał Prusy Wschodnie do końca swych dni

str 7

Przed wojną powiat olsztyński obejmował gminy okalające miasto. 
Olsztyn nazywał się  Allenstein – był najpiękniejszym miastem Prus 
Wschodnich. W złotych latach Olsztyna starostą powiatu ziemskiego 
był Georg hrabia von Brühl.

Dzięki porozumieniu samo-
rządów Barczewa, Dywit, 
Purdy i Olsztyna  oraz stowa-
rzyszenia „Wspólne Wójto-
wo” powstanie około 80-km 
szlak pieszo-rowerowy two-
rzący pętlę wokół czterech 
gmin. Godne podkreślenia 
jest to, że inicjatorami cieka-
wego przedsięwzięcia są spo-
łecznicy z podolsztyńskiego 
Wójtowa.  
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Szlak pieszo-rowerowy „Warmińska niteczka” będzie miał około 80 km i będzie 
biegł przez cztery gminy: Dywity, Barczewo, Purdę i Olsztyn

JaN, rak
ipr@powiat-olsztynski.pl
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Anna Bogdanowicz otrzymała nagrodę 
za reportaż „Swoja mowa” poruszający 
problem gwary na pograniczu wschod-
nim. Pozostałe nagrody przyznane przez 
samorząd Województwa Warmińsko-Ma-
zurskiego oraz samorząd Miasta Olsztyna 
otrzymały: Anna Minkiewicz Zaremba 
z Radia Olsztyn za reportaż pt. „Plon” 
oraz Anna Winnicka z Radia Koszalin za 
reportaż „Żernica, wieś której nie ma”. 
Tak się składa, że wyróżnione to kobiety 
o imieniu Anna. Wszystkie trzy nie kryły 
wzruszenia. Anna Bogdanowicz z Radia 
Białystok otrzymała nagrodę za reportaż 
o gwarach podlaskich: ukraińskich, bia-
łoruskich oraz mieszanych. Niestety po-
stęp i czas sprawiają, że gwary te powoli 
zanikają.
- Ludzie, którzy wyjeżdżają z rodzinnych 
stron zapominają swojej mowy, często się 
jej wstydzą, mówiła podczas gali nagro-
dzona dziennikarka. Z tym trzeba wal-
czyć, nie możemy się wstydzić naszej toż-
samości i języka naszych przodków. 

Teraz „Jom je z Warniji”
Wręczający nagrodę Starosta Olsztyński 

Mirosław Pampuch nie krył, że ten repor-
taż jest mu bardzo bliski.
- Moi rodzice pochodzą z Siemiatycz 
i w domu mówiło się gwarą. Teraz „Jom 
je z Warniji” – zwrócił się do obecnych. 
- Jako samorządowi powiatowemu zale-
ży nam na pielęgnowaniu i zachowaniu 
tutejszej mowy oraz dziedzictwa kulturo-
wego. 
Kolejny nagrodzony reportaż to przej-
mująca historia Anny Winnickiej z Ra-
dia Koszalin. Pokazuje ona trudną histo-
rię wysiedlenia mieszkańców wsi Żernica 
oraz dialogu polsko-ukraińskiego.  Trzecią 
równorzędną nagrodę otrzymała Anna 
Minkiewicz-Zaremba, dziennikarka Ra-
dia Olsztyn, której jury doceniło reportaż  
„Plon”, czyli dożynki na Mazurach. Au-
torka odwiedziła mieszkańców kilku wsi, 
aby dowiedzieć się, jak pielęgnują tradycję, 
jak odtwarzają zapomniane zwyczaje i jak 
sobie radzą w mówieniu gwarą. 

Jak czyta się pogranicze?
Radio Olsztyn zorganizowało konkurs po 
raz dziesiąty. W tym roku wpłynęło 16 
prac. 
Przewodnicząca jury dr hab. Joanna Szy-
dłowska podkreśliła, że poziom nadesła-
nych prac był bardzo wyrównany.
- Braliśmy pod uwagę oryginalność warsz-

tatową oraz wartość poznawczą tekstów 
– mówi dr Joanna Szydłowska. - Chcie-
liśmy dowiedzieć się od naszych reporte-
rów co nowego na pograniczu słychać, jak 
nowatorsko i nowocześnie czyta się dzisiaj 
pogranicze?
Przez dziesięć lat trwania konkursu  po-
wstało w Radiu Olsztyn niezłe archiwum 
300 audycji najlepszych polskich repor-
tażystów.
- Jest to zbiór bardzo ciekawych doku-
mentów tego co się działu w naszym kra-
ju - mówi członek jury, Mariusz Borsiak 
z Radia Olsztyn. - Musimy teraz pomyśleć 
o jakimś zbiorze, wydaniu. 
Nagrodzone reportaże w najbliższym cza-
sie będzie można usłyszeć na antenie Ra-
dia Olsztyn. 

O laureatce 
Anna Bogdanowicz jest związana z Pol-
skim Radiem Białystok od 1980 roku, 
jest autorką kilkuset reportaży i audycji 
publicystycznych. Laureatka wielu ogól-
nopolskich konkursów na reportaż radio-
wy. Laureatka Złotego Mikrofonu, który 
otrzymała za mistrzostwo w dziedzinie 
reportażu i dokumentu radiowego. Wie-
lokrotna Laureatka w Ogólnopolskim 
Konkursie na Reportaż Radiowy „Polska 
i świat”.

Powiat wsparł ogólnopolski konkurs na reportaż radiowy

Trzy równorzędne nagrody 
otrzymali laureaci ogólno-
polskiego konkursu na re-
portaż radiowy „Pogranicze 
2013” organizowany przez 
Radio Olsztyn. Wśród nich 
znalazła się Anna Bogda-
nowicz, reportażystka Radia 
Białystok, która otrzymała 
nagrodę samorządu Powiatu 
Olsztyńskiego. Gala konkur-
su odbyła się w czwartek 
(20 lutego) na olsztyńskim 
zamku. Nagrodę samorządu Powiatu Olsztyńskiego wręczył Annie Bogdanowicz starosta Miro-

sław Pampuch

Edyta Jermakow
ipr@powiat-olsztynski.pl
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Nagroda za reportaż o gwarze 
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9 Warmiński Pułk Rozpoznawczy jest 
jednostką rozpoznawczą i żołnierze na-
zywani są tu „zwiadowcami”. Profesjona-
lizm szeregowych, podofi cerów i ofi cerów  
budowany jest poprzez szkolenie w pułku 
i na kursach zewnętrznych, często zagra-
nicznych. „Zwiadowcy” z Lidzbarka byli 
obecni na misjach zagranicznych. Kolej-
ne zmiany zwiadowców zostały przygoto-

wane, wyposażone i skierowane w rejon 
działania, między innymi w Afganistanie. 
Zadania jakie tam wykonują są najcięższy-
mi z jakimi można się spotkać w służbie. 
Oceny przełożonych klasyfi kują zwiadow-
ców wśród najlepszych. Wielu terrorystów 
i ich składów broni zostało wykrytych 

dzięki ich działaniu.
W piątek, 21 lutego,  uczniowie klasy IIa, 
pod opieką Anny Kańskiej-Chodyna, od-
wiedzili jednostkę poznając jej historię, 
zwiedzając salę tradycji i biorąc udział 
w  zajęciach walki wręcz i strzelania. 
Mirosław Rodziewicz

Młodzież ze Smolajn z wizytą w wojsku
Uczniowie Zespołu Szkół Rolniczych gościli u „zwiadowców” w Lidzbarku Warmińskim

W piątek 21 lutego uczniowi 
klasy II a Zespołu Szkół Rol-
niczych w Smolajnach od-
wiedzili 9. Warmiński Pułk 
Rozpoznawczy w Lidzbar-
ku Warmińskim. Młodzież 
poznała historię jednostki 
i wzięła udział w zajęciach 
walki wręcz i strzelania.

Uczniowie w czasie wizyty mogli wziąć udział m.in. w zajęciach ze strzelania
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Pamięć o legendarnym bardzie wciąż nie wygasa
Organizatorzy czekają na zgłoszenia do VII Festiwalu Piosenki i Poezji Jacka Kaczmarskiego

Zdolna młodzież z powiatu 
i regionu już po raz siódmy 
będzie miała okazję zmie-
rzyć się z uniwersalnymi, 
ale niełatwymi do interpre-
tacji, tekstami Jacka Kacz-
marskiego, legendarnego 
barda „Solidarności”. Festi-
wal Piosenki i Poezji im. 
Kaczmarskiego odbędzie się 
w I LO w Olsztynku 21 mar-
ca. Zgłoszenia są przyjmo-
wane do 12 marca. Klaudia Malinowska z zespołem, zdobywczyni Nagrody Publiczności w 2013 roku

O tym, że festiwal ma się dobrze, a pa-
mięć o Jacku Kaczmarskim i jego uni-
wersalnych tekstach nie przeminęła 
świadczy choćby rosnące z roku na rok 
zainteresowanie młodych ludzi. 
- W ubiegłym roku mieliśmy rekordo-
wą liczbę 40 wykonawców z dziewięciu 
szkół regionu, w tym po raz pierwszy 
także spoza powiatu olsztyńskiego – 
mówi Dorota Linkiewicz, polonistka 
I Liceum Ogólnokształcącego im. Jac-
ka Kaczmarskiego w Olsztynku, głów-
ny organizator wydarzenia. – Na scenie 
zobaczyliśmy prawdziwych artystów, a 
nie tylko odtwórców piosenek barda 
„Solidarności”. To niezwykle budujące, 
że tak wielu młodych ludzi przystanęło 
na chwilę, by pomyśleć i zmierzyć się 
z wymagającą, ale ważną twórczością 
Kaczmarskiego. 

Ważny przekaz
Tegoroczny VII Festiwal Piosenki i Po-
ezji im. Jacka Kaczmarskiego odbędzie 
się 21 marca o godz. 9 w sali sporto-

wej przy ul. Klikowicza 4 w Olsztyn-
ku. Festiwal ma otwartą formułę, mogą 
wziąć w nim udział uczniowie szkół 
gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych 
z całego regionu. Termin zgłoszeń upły-
wa 12 marca (zgłoszenia są przyjmowa-
ne wyłącznie drogą elektroniczną pod 
adresem e-mail: festiwal-kaczmarski@
wp.pl. Karta zgłoszeń i regulamin są do-
stępne m.in. na stronie internetowej po-
wiatowego Zespołu Szkół w Olsztynku, 
w którego skład wchodzi I LO. 
- Liczymy na młodych ludzi i ich chęć 
zaprezentowania się z ważnym przeka-
zem – mówi Dorota Linkiewicz. 
Festiwal będzie rozegrany w katego-
riach: Piosenka i Poezja. Zapewne nie 
zabraknie najbardziej znanych utworów 
Kaczmarskiego, jak „Mury”, czy „Obła-
wa”, ale młodzież jest na tyle zaintereso-
wana, że w ostatnich latach wynajduje 
coraz ciekawszy i mniej znany repertuar 
barda. 

Kaczmarski jako zwykły człowiek
Do udziału w wydarzeniu namawia Ja-
nusz Ciepliński, dyrektor Powiatowej 
Szkoły Muzycznej w Dywitach, który 
ponownie będzie szefem jury. 

- Festiwal to wspaniała i wyjątkowa 
idea, którą polecam młodym ludziom 
– wykonawcom, ale także, jak najszer-
szemu gronu słuchaczy – mówi Janusz 
Ciepliński. – Słuchałem Kaczmarskiego 
jeszcze jako dzieciak i dlatego z wiel-
kim wzruszeniem odebrałem występy 
uczniów podczas ubiegłorocznej edycji 
imprezy. 
Organizatorzy szykują drobne niespo-
dzianki w przerwach między kolejnymi 
wykonawcami. 
- Występy konkursowe będą przepla-
tane fragmentami wywiadów z przyja-
cielem i córką Jacka Kaczmarskiego, co 
przybliży sylwetkę barda jako zwykłego 
człowieka ze wszystkimi wadami i zale-
tami – mówi Dorota Linkiewicz.    
Warto przypomnieć, że w 2013 roku 
I miejsce w kategorii piosenka zajął 
Karol Lendzion z Biskupca z utworem 
„Przedszkole”, a w kategorii poezja 
Dagmara Leśkiewicz z Górowa Iławec-
kiego. Honorowy patronat nad wyda-
rzeniem objął Mirosław Pampuch, sta-
rosta olsztyński.
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Sala widowiskowo-sportowa o po-
wierzchni ponad 500 m², boisko do ko-
szykówki i siatkówki ma 18 na 30 me-
trów, widownia pomieści 131 osób. Tak 
w liczbach wygląda dobromiejska hala. 
Będzie ona pełnić funkcje sportowe, 
kulturalne lub oświatowe. Jako obiekt 
sportowy przystosowana jest do upra-
wiania koszykówki, piłki ręcznej, noż-
nej, tenisa i siatkówki.  Ma pełne wypo-
sażenie sportowe: piłkochwyty, bramki, 
tablica wyników, drabinki, kotara gro-

dząca. Obiekt jest dodatkowo wyposa-
żony w dwa typy zespołów sanitarnych: 
toalety ogólnodostępne oraz łazienki dla 
sportowców – z umywalnią, szatnią oraz 
przebieralnią.  
Wartość inwestycji to przeszło 3 mln 
zł,  z czego  ponad 670 tys. pochodzi 
z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej. 
- Mam nadzieję, że nowa hala spodoba 
się nie tylko uczniom naszych szkół, ale 
przypadnie do gustu wszystkim miło-
śnikom sportu w gminie Dobre Mia-

sto – mówi Mirosław Pampuch Starosta 
Olsztyński.
Tymczasem w szkole trwają przygoto-
wania do uroczystego otwarcia. Nie za-
braknie występów artystycznych, będzie 
pokaz mody sportowej w wykonaniu 
uczniów ZS, a także prezentacja histo-
rii budowy hali. Podczas spotkania zo-
stanie również rozstrzygnięty konkurs, 
który ogłosiła szkoła na projekt szalika 
kibica Zespołu Szkół w Dobrym Mie-
ście.   Edyta Jermakow 

Powiat stawia na infrastrukturę sportową
Coraz bliżej do otwarcia Powiatowej Hali Sportowej w Dobrym Mieście

W niespełna rok brodnicka 
fi rma wybudowała Powia-
tową Halę Sportową przy 
Zespole Szkół w Dobrym 
Mieście. To pierwszy taki 
projekt w historii powiatu. 
Wyczekiwane przedsięwzię-
cie kosztowało ponad 3 mln 
zł. Ofi cjalne otwarcie no-
woczesnej hali nastąpi już 
7 marca.

Tak okazale wygląda w środku Powiatowa Hala Sportowa w Dobrym Mieście 

Jacek Niedzwiecki
ipr@powiat-olsztynski.pl

Zarząd Powiatu w Olsztynie ogłosił nabór wniosków na 
udzielenie dotacji celowej na realizację zadań z zakresu 
ochrony środowiska i gospodarki wodnej. O dofi nanso-
wanie na zakup sprzętu mogą się ubiegać m.in. strażacy-
ochotnicy z terenu powiatu. Nabór trwa do 30 kwietnia 
2014 roku. Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej z powiatu 
już po raz czwarty w historii mogą starać się o pieniądze 
z budżetu Powiatu Olsztyńskiego na zakup specjalistycznego 
sprzętu. W poprzednich dwóch latach nabory wniosków 
cieszyły się dużym powodzeniem, a z możliwości dofi nanso-
wania skorzystało kilkadziesiąt jednostek OSP. Za powiato-
we fundusze strażacy kupili do tej pory m.in. tak potrzebny 
sprzęt, jak wentylatory oddymiające, detektory wielogazo-
we, pompy pływające, czy mundury i piły.
- Wspieramy strażaków-ochotników, bo doposażenie sprzę-
towe poszczególnych jednostek  zdecydowanie poprawia 
bezpieczeństwo przeciwpożarowe w powiecie – uważa Mi-
rosław Pampuch, starosta olsztyński.
Wysokość kwoty o jaką może starać się pojedynczy wnio-
skodawca to 5 tys. zł. Z pomocy powiatu powinno sko-
rzystać w tym roku 25 jednostek OSP, bo środki w budże-
cie przeznaczone na ten cel w 2014 roku wynoszą 125 tys. 
zł. W dwóch poprzednich latach powiat ufundował sprzęt 
strażakom za łączną kwotę 360 tys. zł. Ostateczny termin 
składania wniosków to 30 kwietnia. Wszelkie dokumenty 
dotyczące naboru są dostępne na stronie internetowej po-
wiatu: www.powiat-olsztynski.pl, a także w Biuletynie In-
formacji Publicznej. 
JaN

Dzień 21 lutego – to obchodzony w Polsce od 9 lat Mię-
dzynarodowy Dzień Języka Ojczystego, ustanowiony przez 
UNESCO dla ochrony dziedzictwa językowego. Ucznio-
wie I Liceum Ogólnokształcącego i Technikum Hotelarsko-
Gastronomicznego z Zespołu Szkół w Olsztynku, mogli 
sprawdzić swoje umiejętności w dyktandzie ortografi cz-
nym, przygotowanym przez dr Sebastiana Przybyszewskiego 
z Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu Warmińsko-Ma-
zurskiego w Olsztynie. Ponadto uczniowie zwiedzili gmach 
Wydziału Humanistycznego, obejrzeli pokaz polskich tań-
ców narodowych w wykonaniu przedstawicieli Zespołu Pie-
śni i Tańca Kortowo, wzięli udział w spotkaniu z pisarzem, 
laureatem Paszportu Polityki – Pawłem Huelle, autorem 
takich książek jak Weiser Dawidek, Mercedes-Benz. Uzu-
pełnieniem tego dnia były warsztaty dykcji i występ kaba-
retu studentów fi lologii polskiej „Ten, co zawsze”. Nagród 
w konkursie uczniowie nie zdobyli – dyktando było szale-
nie zawiłe, a uczestników bardzo wielu, ale i tak bawili się 
świetnie.
ZS Olsztynek

Nabór na sprzęt 
dla strażaków

Dzień Języka Ojczystego
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Reprezentacja Zespołu Szkół w Olsztynku na 
„Dniu Języka Ojczystego”, który odbył się na 
olsztyńskiej UWM  
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Drugi WKPD jest częścią Warmińskiego Festi-
walu Dziedzictwa Browarniczego, oryginalne-
go produktu regionalnego organizowanego od 
dwóch lat przez Powiat Olsztyński w Braniewie, 
Biskupcu i Olsztynie. 
- Premierowa edycja konkursu okazała się strza-
łem w dziesiątkę – uważa Daniel Duda z Pol-
skiego Stowarzyszenia Piwowarów Domowych, 
współorganizatora WKPD. - Piwa były bardzo 
dobre, a najciekawsze okazały się  interpretacje 
dawnego warmińskiego piwa chłopów Rosanke 
- pokazały, że fantazja piwowara nie zna granic! 

Konkurs pod znakiem pszenicy
Celem konkursu jest propagowanie piwo-
warstwa na terenie historycznej Warmii oraz 
okolic, a także promowanie kultury piwa 
i jego spożywania. Liczymy, że organizując taką 
imprezę przyczynimy się do integracji środo-

wiska piwowarskiego oraz przypomnimy pi-
wowarską historię naszych ziem. Zeszłoroczna 
kategoria historycznego piwa Rosanke okazała 
się trafi onym pomysłem, więc w tym roku pi-
wowarzy znów będą mogli się z nią zmierzyć. 
Poza piwem Rosanke do konkursu można  szy-
kować piwa w kategorii: Pszeniczne Ciemne, 
czyli ciemniejszą i jeszcze bogatszą w aromaty
i smaki wersję popularnego “pszeniczniaka” 
oraz Witbier - piwo niezwykle ciekawe, bo wa-
rzone w znacznej mierze z niesłodowanej psze-
nicy. Jako dodatki stosuje się takie przyprawy 
jak: kolendra, skórka pomarańczy, rumianek, 
kmin rzymski, cynamon czy aframon mada-
gaskarski. Zapowiada się zatem konkurs pod 
znakiem pszenicy. 

Będą ciekawe nagrody
Na zwycięzców będą czekały ciekawe nagrody 
(w ubiegłym roku nagrodą główną był week-
end w pensjonacie nad mazurskim jeziorem), 
puchary i dyplomy. Konkurs odbędzie się 
2 sierpnia na olsztyńskim zamku przy okazji III 

Warmińskiego Festiwalu Dziedzictwa Browar-
niczego. WFDB jest to cykl imprez promują-
cych bogatą historię i tradycje browarnicze na 
Warmii. W tym roku wydarzenia festiwalowe 
odbędą się latem w Braniewie, w Biskupcu 
i w Olsztynie. Organizatorem WFDB jest Po-
wiat Olsztyński, a partnerami gmina Biskupiec, 
miasto Olsztyn i Powiat Braniewski. Wydarze-
nie jest dofi nansowane ze środków unijnych 
w ramach RPO Warmia i Mazury 2007-13. 
Więcej o WFDB na stronie: 
www.facebook.com/WarminskiFestiwalDzie-
dzictwaBrowarniczego.

Terminy WFDB 2014
Znane są terminy tegorocznych imprez War-
mińskiego Festiwalu Dziedzictwa Browarni-
czego. Cykl rozpocznie się w Biskupcu Reszel-
skim, gdzie WFDB zawita w weekend 26-27 
lipca. Następna impreza festiwalowa odbędzie 
się w Olsztynie w sobotę 2 sierpnia, a na zakoń-
czenie WFDB zagości w Braniewie w piątek i 
sobotę 8-9 sierpnia.   

Flesz powiatowy
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Fantazja piwowara nie zna granic
Drugi Warmiński Konkurs Piw Domowych ogłoszony

Miłośników warmińskiego 
psiwa, piwowarów i piwo-
warek nie może zabraknąć 
2 sierpnia w Olsztynie na 
drugiej edycji Warmińskiego 
Konkursu Piw Domowych. 
Zeszłoroczna odsłona oka-
zała się sukcesem. Napły-
nęło blisko 70 piw z całej 
Polski. W tym roku warzy-
my piwa pszeniczne. Powiat 
Olsztyński jest współorgani-
zatorem konkursu. 

Sędziowie pierwszej edycji WKPD oceniają piwa nadesłane w stylu warmińskiego 
piwa chłopów Rosanke
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Rok 2014 to już kolejny rok, gdy radni po-
wiatowi postanowili wspomóc fi nansowo stra-
tegiczne imprezy i wydarzenia, które dobrze 
służą promocji Warmii i mają ponadlokalny 
charakter.
- Na terenie powiatu mamy wiele ponadgmin-
nych perełek, które dorobiły się wiernych fa-
nów, a ich sława wykracza zdecydowanie poza 
teren powiatu, a nawet regionu – mówi Mi-
rosław Pampuch, starosta olsztyński. – Uzna-
liśmy, że pomoc w organizacji wydarzeń, któ-
re dbają o dziedzictwo Warmii w nowoczesny 
sposób i przyciągają kolejnych turystów, to zna-
komita tradycja, którą warto pielęgnować także 
w obecnym roku.  
Dzięki decyzji radnych w budżecie powiatu 
na 2014 rok znalazła się ostatecznie kwota 72 
tys. zł, która zostanie przekazana gminom na 
wsparcie organizacyjne 20 imprez. Największe 

kwoty Rada Powiatu w Olsztynie przeznaczyła 
na organizację Napoleoniady w Jonkowie (10 
tys. zł), Kiermas Warmiński w Bałdach (10 tys. 
zł), Dożynki-Powiatowo Gminne (8 tys. zł), czy 
Międzynarodowy Wyścig Kolarski „Dookoła 
Jeziora Luterskiego” (8 tys. zł). 
- Wsparcie powiatu to dla nas duża sprawa – 
mówi Jacek Olszewski, dyrektor Gminnego 
Ośrodka Kultury w Jonkowie, główny organi-
zator Napoleoniady. – Dofi nansowanie pozwo-
li nam uatrakcyjnić wydarzenie, które w tym 
roku odbędzie się 10 maja, czyli w korzystniej-
szym pogodowo terminie niż do tej pory. 
Dyrektor GOK zapowiada sporo zmian w te-
gorocznej edycji wystrzałowego wydarzenia. 
- Po raz pierwszy cały obóz rekonstruktorów 
z namiotami będzie się mieścił obok pola bitwy 
(do tej pory rekonstruktorzy spali w szkole – 
red.), dodatkowo zmieniamy scenariusz, który 

będzie oparty na kanwie wydarzeń 1813 roku, 
gdy wojska francuskie uciekały spod Moskwy. 
Tym razem to Francuzi będą bronili szańca.   
Nieco mniejszą pomoc fi nansową z powiatu 
otrzymają także m.in. Warmińska Uczta Pie-
rogowa w Biesowie, Międzynarodowe Spotka-
nia Rodzin Muzykujących w Dobrym Mieście, 
Spotkania Warmińskie w Gietrzwałdzie, Woje-
wódzki Konkurs Zespołów Teatralnych „O laur 
Złotej Rybki” w Biskupcu, Powiatowy Przegląd 
Grup Kolędujących w Barczewie, Święto Chle-
ba w Dobrym Mieście, czy konkurs kulinarny 
„O Garniec Kłobuka” w gminie Dywity. Na 
powiatowe pieniądze mogą także liczyć im-
prezy sportowe takie, jak mistrzostwa powiatu 
w siatkówce, piłce nożnej, Warmińskie Biegi 
Przełajowe, czy Międzynarodowe Kolarskie 
Kryterium Uliczne w Biskupcu.  
Jacek Niedzwiecki

Powiat wspiera strategiczne imprezy
Radni zdecydowali o wsparciu fi nansowym dla ponadlokalnych wydarzeń 

Dokładnie 72 tys. zł prze-
znaczy Powiat Olsztyński 
na wsparcie organizacji 20 
imprez i wydarzeń, które 
dobrze promują Warmię 
i przyciągają turystów. Na 
powiatowe wsparcie mogą 
liczyć m.in. Napoleoniada w 
Jonkowie, Kiermas w Bał-
dach, czy Warmińska Uczta 
Pierogowa w Biesowie

Wsparcie powiatu to dla nas duża sprawa – mówi Jacek Olszewski, dyrektor 
Gminnego Ośrodka Kultury w Jonkowie, główny organizator Napoleonidy.

Jacek Niedzwiecki
ipr@powiat-olsztynski.pl

Drużyna Zespołu Szkół w Biskupcu nie miała sobie 
równych w powiatowym etapie Olimpiady Wiedzy 
o Obronie Cywilnej. Drużyna z Biskupca w składzie 
Patrycja Walendziak i Piotr Robak będą reprezento-
wali powiat na fi nale wojewódzkim.
W środę 19 lutego 2014 roku w Starostwie Powiato-
wym w Olsztynie przeprowadzono II międzyszkolną 
Olimpiadę Wiedzy o Obronie Cywilnej dla uczniów 
szkół ponadgimnazjalnych Powiatu Olsztyńskiego. 
Do etapu powiatowego zgłoszono trzy drużyny szkol-
ne z:
Zespołu Szkół Rolniczych im. bp Ignacego Błażeja 
Krasickiego w Smolajnach;
Zespołu Szkół w Biskupcu;
Zespołu Szkół w Dobrym Mieście.
W ramach przeprowadzonej Olimpiadzie uczniowie 
rozwiązywali test składający z 40
pytań. Komisja w składzie:
Przewodniczący – Zbigniew Załuski – dyrektor Wy-
działu Zarządzania Kryzysowego;
Członek – Krzysztof  Matys – podinspektor Zespołu 
Informatyków Starostwa,
Członek – Sławomir Lech – inspektor Wydziału 
Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej,
Członek – Janusz Soczewka – główny specjalista Wy-
działu Zarządzania Kryzysowego,
Członek – Bartosz Michalczyk – stażysta w Wydziale 
Zarządzania Kryzysowego,
sprawdziła i oceniła testy uczestników Olimpiady.
Po podliczeniu punktów klasyfi kacja przedstawiała się 
następująco:
Drużyna z Zespołu Szkół w Biskupcu – punktów 63, 
w składzie:
Patrycja Walendziak, Piotr Robak.
Drużyna z Zespołu Szkół w Dobrym Mieście – punk-
tów 59, w składzie:
Bartosz Kurek, Bartosz Czasnojć.
Drużyna z Zespołu Szkół Rolniczych im. bp Ignace-
go Błażeja Krasickiego w Smolajnach – punktów 47, 
w składzie:
Agnieszka Mikołajczyk, Dominik Szybrowski.
Członków wszystkich drużyn wyróżniono:
za I miejsce pucharem Starosty Olsztyńskiego, dyplo-
mami i nagrodami rzeczowymi,
za II i III miejsce dyplomami i gadżetami promujący-
mi Powiat Olsztyński. Teraz zwycięskiej ekipie życzy-
my powodzenia w czasie fi nału wojewódzkiego, któ-
ry odbędzie się 14 marca w Urzędzie Wojewódzkim 
w Olsztynie.    Red. 

Z uwagi na duże zainteresowanie interesantów Stu-
dencka Poradnia Prawna, która do tej pory udzielała 
bezpłatnych porad tylko w środy, od poniedziałku 24 
lutego dyżuruje dwa razy w tygodniu. Na dyżury za-
praszamy w poniedziałki i środy w godz. od 8 do 14 
do pokoju nr 6 na parterze starostwa.   JaN

Biskupiec wie najwięcej o OC

Dyżury prawników także 
w poniedziałki
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Zwycięskie ekipy powiatowego etapu Olimpia-
dy Wiedzy o Obronie Cywilnej. Najlepsza ekipa 
ZS w Biskupca znajduje się w środku



5Wydarzenia nr 2(81)
2014

Fo
t:

 A
rc

hi
w

um
 r

ed
ak

cj
i

Lokalne organizacje czekają na Wasze wsparcie!
Przekaż 1 procent podatku Organizacjom Pożytku Publicznego z powiatu

Wypełniając roczne zeznanie 
PIT, możemy wybrać szla-
chetny cel, który zasilimy 
kwotą równą 1 % należnego 
fi skusowi podatku. Zachę-
camy do wspierania Orga-
nizacji Pożytku Publicznego 
z Powiatu Olsztyńskiego, 
które działają na rzecz swo-
ich lokalnych społeczności.

W zaktualizowanym wykazie dostęp-
nym na stronie Ministerstwa Pracy i Po-
lityki Społecznej znalazły się 22 fundacje 
i stowarzyszenia z terenu powiatu olsztyń-
skiego, którym możemy przekazać sym-
boliczny jeden procent za 2013 rok. Na 
liście umieściliśmy dodatkowo dwie Or-
ganizacje Pożytku Publicznego z Olsztyna 
(Fundacja Fundusz Ziemi Olsztyńskiej 
i UKSW PIRS Powiatu Olsztyńskiego, 
które także działają na rzecz młodych 
mieszkańców powiatu). 
- Organizacje uprawnione do odpisu 
podatkowego wspomagają różnorodne 
szlachetne cele m.in. fundują stypendia 
zdolnej młodzieży, dbają o rozwój małych 
miejscowości, pomagają w spełnianiu ma-
rzeń sportowcom, czy osobom niepełno-
sprawnym – podkreśla Izabela Smolińska-
Letza, wicestarosta olsztyński.  

Najłatwiej elektronicznie
Żeby wspomóc działalność lokalnych 
OPP wcale nie trzeba wykonywać skom-
plikowanych działań. 
- Proces przekazania 1 procenta na rzecz 
OPP sprowadza się do wypełnienia przez 
podatnika odpowiednich kilku rubryk 
w zeznaniu rocznym - mówi Beata Drej-

Wojciechowska, pełnomocnik ds. komu-
nikacji Urzędu Skarbowego w Olsztynie. 
- Na ostatniej stronie formularzy PIT-37, 
PIT-28, PIT-36, PIT-36L, PIT-38 oraz 
PIT-39 znajduje się część zatytułowana: 
„Wniosek o przekazanie 1 proc. podatku 
należnego na rzecz organizacji pożytku 
publicznego”. Wypełnienie tej części w za-
kresie wskazania numeru Krajowego Reje-
stru Sądowego wybranej organizacji wraz 
ze wskazaniem kwoty nie przekraczającej 
1 proc. podatku należnego wykazanego 
w zeznaniu (po zaokrągleniu do pełnych 
dziesiątek groszy w dół) jest równoznacz-
ne ze złożeniem wniosku o przekazanie tej 
kwoty na rzecz wskazanej organizacji. 
Jak podkreśla Beata Drej-Wojciechowska 
jeszcze łatwiejsze jest przekazanie 1%, gdy 
rozliczamy się elektronicznie za pomocą 
formularzy dostępnych na stronie: www.e-
deklaracje.gov.pl 
- Okienko z numerem KRS jest interak-
tywne, a kwota 1 procenta podatku wy-
licza się automatycznie, dlatego zachęcam 
do korzystania z takiej formy rozliczania 
się – mówi przedstawicielka US w Olsz-
tynie.  

Duże OPP sobie poradzą
Według danych US w Olsztynie z roku na 
rok zwiększa się liczba osób, które przeka-

zują 1 procent na rzecz OPP. 
- Wsparcie w ramach 1% podatku 
w 2012 roku przekazało 58 proc. podat-
ników rozliczających się w Urzędzie Skar-
bowym w Olsztynie, czyli o trzy procent 
więcej niż to miało miejsce rok wcześniej 
– podkreśla Beata Drej-Wojciechowska.  
Swoje pieniądze za 2012 rok w kwocie 
ponad 4 mln zł przekazało prawie 95,5 
tys. osób, które rozliczały się z fi skusem 
w Urzędzie Skarbowym w Olsztynie. 
Problemem wciąż jest to, że podatnicy 
z regionu przekazują więcej pieniędzy na 
rzecz dużych, ogólnopolskich OPP z sie-
dzibą w Warszawie kosztem małych orga-
nizacji lokalnych. 
- Uważam, że warto jednak wspierać 
lokalne organizacje, bo to właśnie one 
działają najmocniej na rzecz lokalnych 
społeczności – mówi Elżbieta Bilińska-
Wołodźko, prezes Fundacji FZO, któ-
ra funduje stypendia zdolnej młodzieży 
z powiatu. – Duże OPP i tak sobie po-
radzą, a dla małych liczy się każdy grosz 
wsparcia.    
Pełną listę lokalnych OPP wraz z numera-
mi KRS publikujemy w dużej ramce tek-
stowej obok. Zachęcamy do wspierania 
OPP, które działają na rzecz mieszkańców 
powiatu olsztyńskiego.
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Program skierowany jest do domów kultury, 
które gotowe są prowadzić nowatorskie dzia-
łania animacyjne projektowane w oparciu 
o przeprowadzoną wcześniej diagnozę i podda-
ne ewaluacji, a ukierunkowane na bezpośrednią 
i bliską współpracę z przedstawicielami społecz-
ności lokalnej. Główny nacisk programu poło-
żony jest na nawiązywanie przez dom kultury 
stałych relacji z mieszkańcami miejscowości, na 
terenie których działają. Odkrywanie talentów 
i wzmacnianie potencjału społecznego owo-
cować ma stworzeniem wspólnych projektów 

na rzecz społeczności lokalnych i przestrzeni 
publicznej. W realizacji zadania benefi cjenta 
wspomagać będzie wskazany przez NCK ani-
mator, który udzieli mu merytorycznego i fa-
chowego wsparcia w zakresie przeprowadzenia 
lokalnej diagnozy społecznej, a w szczególno-
ści pomoże przeprowadzić ewaluację projektu. 
Benefi cjent będzie mógł skorzystać z wiedzy 
i doświadczenia animatora z zakresu zarządza-
nia projektami i współpracy ze społecznością 
lokalną.
Program Dom Kultury+ Inicjatywy lokalne 
został przygotowany w ramach współpracy 

Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, 
Narodowego Centrum Kultury z ekspertami 
i przedstawicielami Obywateli Kultury (§14 
Paktu dla Kultury). 
O dofi nansowanie w ramach programu mogą 
ubiegać się samorządowe instytucje kultury (z 
wyłączeniem instytucji współprowadzonych 
wpisanych w rejestrze instytucji kultury, dla 
których organizatorem jest Minister Kultu-
ry i Dziedzictwa Narodowego oraz instytucji 
współprowadzonych wpisanych w rejestrze 
organizatorów samorządowych). Nabór wnio-
sków trwa do 14 III 2014 roku.      Red. 

Pieniądze na nowatorskie działania animacyjne
Domy i ośrodki kultury mogą starać się o wsparcie z Narodowego Centrum Kultury

Narodowe Centrum Kultu-
ry ogłosiło nabór wniosków 
o dofi nansowanie w ramach 
programu Dom Kultury+ 
Inicjatywy lokalne 2014, 
który ma na celu inicjo-
wanie działań służących 
wzmocnieniu zaangażowa-
nia domów kultury w życie 
społeczności lokalnej. Ter-
min składania wniosków to 
14 marca. 

Jacek Niedzwiecki
jacek.niedzwiecki@powiat-olsztynski.pl

1. Fundacja „Fundusz Ziemi Olsztyńskiej”, Olsztyn, 
numer KRS: 0000119787
2. Lokalna Grupa Działania „Warmiński Zakątek”, 
Dobre Miasto, numer KRS: 0000260433
3. Towarzystwo „Przyjaciele Szkoły”, Biskupiec, numer 
KRS: 0000047361
4. Stowarzyszenie na Rzecz Wspierania i Rozwoju 
Oświaty „Żak” w Biskupcu, Biskupiec, numer KRS: 
0000051218
5. Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnospraw-
nych i Ich Rodzin w Olsztynku, Olsztynek, numer 
KRS: 0000052660
6. Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Słupy i Okolic, Słupy, 
numer KRS: 0000053021
7. Stowarzyszenie na Rzecz Oświaty w Dobrym Mieście, 
Dobre Miasto, numer KRS: 0000106099
8. Stowarzyszenie „Glotovia” Głotowo, numer KRS: 
0000167390
9. Fundacja Przyjaciół Sanktuarium Matki Bożej Gie-
trzwałdzkiej, Gietrzwałd, numer KRS: 0000181540
10. Stowarzyszenie „Ługwałd”, Ługwałd, numer 
KRS: 0000207261
11. Stowarzyszenie Wspierania Osób Niepełnospraw-
nych i Ich Rodzin - Żardeniki, Żardeniki, numer 
KRS: 0000211133
12. Fundacja „Prymus” Bukwałd, numer KRS: 
0000219132
13. Węgojskie Stowarzyszenie Edukacji Lokalnej - 
CEL, Węgój, numer KRS: 0000248720
14. Fundacja Albatros, Fundation Albatros, Bukwałd, 
numer KRS: 0000263522
15. Stowarzyszenie Teatr Węgajty, Węgajty, numer 
KRS: 0000020919
16. Polskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób z Upośledze-
niem Umysłowym Koło w Bikupcu, nr KRS: 0000339766
17. Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełno-Spraw-
nych, Jeziorany, numer KRS: 0000297966
18. Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem 
Umysłowym Koło w Dobrym Mieście, Dobre Mia-
sto, numer KRS: 0000334982
19. Fundacja Ochrony Zdrowia, Biskupiec, numer 
KRS: 0000064059
20. Wiejski Klub Sportowy Dąbrów-
ka Wielka, numer KRS 0000344018
21. Stowarzyszenie Przyjaciół Gimnazjum w Purdzie, 
Purda, numer KRS: 0000175240 
22. Uczniowski Klub Sportów Walki UKSW PIRS 
Powiatu Olsztyńskiego, Olsztyn, numer KRS: 
0000403753
23. Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży 
z Problemami Zdrowotnymi „Nasza Ameryka”, 
Ameryka, nr KRS: 0000248355
24. Stowarzyszenie Warmińska Wieś, Dywity, 
Różnowo, nr KRS: 0000274716

ZWIĄZEK OCHOTNICZYCH STRAŻY PO-
ŻARNYCH RP, numer KRS: 0000116212 
Jeśli chcesz aby twoje pieniądze dotarły do konkretnej 
jednostki OSP w polu informacje uzupełniające 
formularza PIT wpisz
OSP ……………………………………
Miejscowość ………………………….
Kod pocztowy …………………………
Ul. …………………………………….. 
Woj. Warmińsko-Mazurskie

Lista OPP 
i ich numery KRS 
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Wojsko przyciąga młodych ludzi
W powiecie olsztyńskim rozpoczęła się kwalifi kacja wojskowa

Dokładnie 1009 osób powin-
no stawić się w olsztyńskim 
starostwie przed komisją le-
karską do 11 kwietnia. Kwa-
lifi kacja wojskowa, która 
określa kategorię zdolności 
do czynnej służby wojsko-
wej rozpoczęła się 13 lute-
go. W tym roku „na tapecie” 
jest rocznik 1995. 

Kwalifi kacja wojskowa w powiecie potrwa do 11 kwietnia. Przed komisją lekarską 
powinno się stawić 1009 osób. 

Rocznik 1995 został wezwany do kwalifi ka-
cji jako rocznik podstawowy. W powiecie do 
kwalifi kacji z tego rocznika wezwanych zostało 
779 osób, dodatkowo przed komisją lekarską 
stawią się też roczniki starsze (rocznik 1990-
1994), które nie posiadają określonej kategorii 
zdolności do czynnej służby wojskowej - jest 
210 takich osób. Dodatkowo przed komisję 
wezwanych zostało też około 20 kobiet z rocz-
ników 1990-95, które posiadają kwalifi kacje 
przydatne do czynnej służby wojskowej (chodzi 
o panie z wykształceniem medycznym, wetery-
naryjnym, psychologicznym. W sumie do 11 
kwietnia, bo do tego dnia potrwa kwalifi kacja 
w powiecie przed komisja lekarską powinno się 
stawić około 1009 osób. 

Panie na samym końcu
Polskie Wojsko jest armią zawodową od 2010 
roku. Od tego czasu nie ma już przymusowego 
poboru do wojska, jednak jest obowiązek sta-
wienia się przed komisją kwalifi kacyjną, która 
ma ocenić przydatność młodych mężczyzn i ko-
biet do służby czynnej i zawodowej. Przydziele-
nie konkretnej kategorii ma ułatwić pobór do 
wojska w przypadku wojny. Jest także potrzeb-
na dla kandydatów do policji, straży pożarnej 

i innych służb mundurowych oraz zawodów, 
gdzie wymagany jest uregulowany stosunek do 
służby wojskowej. 
- Dziennie przyjmujemy w starostwie około 30 
osób – mówi mjr Zbigniew Stakun, szef Wy-
działu Poboru i Uzupełnień Wojskowej Ko-
mendy Uzupełnień w Olsztynie. – Panie zostały 
zaproszone na sam koniec. Na komisje stawiają 
się także ochotnicy, którzy chcą zostać zawodo-
wymi żołnierzami.
Osoby, które otrzymały wezwanie muszą stawić 
się przed komisją w określonym czasie i miej-
scu. Za niedopełnienie tego obowiązku grozi 
kara grzywny, a nawet przymusowego dopro-
wadzenia przez policję. 
 
To jest nasza biblia
Dr Jadwiga Reutt z powiatowej komisji le-
karskiej w Olsztynie, z którą rozmawialiśmy 
20 lutego mówi, że jeszcze za wcześnie, aby 
określić ogólny stan zdrowia młodych ludzi, 
którzy stawili się przed komisją. Do tej pory 
przebadano osoby ze Stawigudy i Jonkowa. Le-
karze z komisji przy ocenie zdrowia korzystają 
z rozporządzenia ministra obrony narodowej z 
1992 roku w sprawie zasad określania do czyn-
nej służby wojskowej oraz właściwości i trybu 

postępowania wojskowych komisji lekarskich 
w tych sprawach. 
- To nasza biblia - mówi jedna z lekarek. - Czę-
sto tu zaglądamy. 
Żeby przejść kwalifi kację wojskową w olsztyń-
skim starostwie trzeba pokonać trzy pary drzwi. 
Najpierw kandydaci czekają na swoją kolej 
w świetlicy. Następnie wchodzą do Sali Ewi-
dencji. Tutaj muszą przedstawić dowód tożsa-
mości lub dokument potwierdzający przyczyny 
niestawienia się przed komisją, a wojskowemu 
komendantowi uzupełnień aktualną fotografi ę, 
dokumenty potwierdzające poziom wykształ-
cenia, pobieranej nauki lub posiadanych kwali-
fi kacji. Na samym końcu jest komisja lekarska. 
- Kwalifi kacja jest potrzebna – twierdzi Paweł, 
który przyjechał z Jonkowa. - Trzeba ocenić 
przydatność kandydatów, np. gdyby wybuchła 
wojna. 
Paweł przyznaje, że chciałby pracować w woj-
sku. Planuje złożyć podanie do Wojskowej 
Akademii Technicznej. Chętnych do służenia 
w wojsku, co roku jest dużo. Jednych ciągnie 
przygoda i aktywny charakter pracy, innych, 
pewne zatrudnienie, dobre zarobki i świad-
czenia. 
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Tego nikt się nie spodziewał! W eliminacjach 
gminnych do konkursu „Kocham polskie pio-
senki” organizowanego przez Lokalną Grupę 
Działania „Warmiński Zakątek” z Dobrego 
Miasta wzięło udział 300 młodych wokalistów 
i wokalistek z 11 warmińskich gmin (w tym 
z trzech gmin powiatu olsztyńskiego – Dywit, 
Jezioran i Dobrego Miasta). Najmłodsi mają 
zaledwie po trzy, cztery lata i chodzą do przed-
szkola, a najstarsi 12 lat i uczą się w szóstej klasie 

szkoły podstawowej. 
- Nie przypuszczaliśmy, że aż tak wiele dziecia-
ków będzie chciało się zmierzyć z piękną twór-
czością polskich wykonawców – Małgorzata 
Ofi erska, prezes LGD „Warmiński Zakątek” 
nie kryje zaskoczenia. - To tylko potwierdza, 
że organizacja konkursu była strzałem w dzie-
siątkę. 
Konkurs „Kocham polskie piosenki” to nowa 
inicjatywa LGD i ewenement na skalę regionu.
- Z naszych informacji wynika, że nie ma takie-

go drugiego konkursu na Warmii i Mazurach – 
mówi Elżbieta Bilińska-Wołodźko, animatorka 
kultury i pomysłodawca wydarzenia. - Jest tyle 
cudnych i wartościowych polskich piosenek 
Niemena, Grechuty, czy Maryli Rodowicz, że 
nie trzeba wcale śpiewać po angielsku. 
Konkurs oprócz popularyzacji polskich piose-
nek ma także inne cele: promowanie młodych 
talentów (a po eliminacjach gminnych słychać, 
że na Warmii ich nie brakuje) oraz rozwijanie 
aktywności mieszkańców obszaru LGD po-
przez promocję i organizację lokalnej twór-
czości. 
Wielki fi nał, na którym zaśpiewają laureaci eli-
minacji gminnych w dwóch kategoriach wie-
kowych (klasy I-III i IV-VI) odbędzie się 25 
marca w Hotelu Kopczyński w Dobrym Mie-
ście. Młodych wokalistów oceniać będą człon-
kowie zespołu „Czerwony Tulipan” – Stefan 
Brzozowski, Krystyna Świątecka i Ewa Cichoc-
ka. Najlepsi z najlepszych w nagrodę pojadą 
i będą reprezentować Warmię na XII Ogólno-
polskim Festiwalu Piosenki „Piosenkobranie”, 
który odbędzie się w czerwcu w Opolu. Powiat 
Olsztyński i Powiat Bartoszycki wspierają fi -
nansowo ciekawe wydarzenie. 

Talentów jest u nas dostatek
Cała Warmia kocha śpiewać polskie piosenki

Jest tyle pięknych polskich 
piosenek, że nie trzeba wca-
le śpiewać po angielsku – 
z takiego założenia wyszła 
Lokalna Grupa Działania 
„Warmiński Zakątek” z Do-
brego Miasta i zorganizo-
wała konkurs wokalny dla 
dzieci pod hasłem „Kocham 
polskie piosenki”. Wielki fi -
nał już 25 marca w Dobrym 
Mieście. Powiat Olsztyński 
wspiera fi nansowo przedsię-
wzięcie.

Najlepsi w konkursie wokalnym „Ko-
cham polskie piosenki” pojadą i będą 
reprezentować Warmię na XII Ogól-
nopolskim Festiwalu Piosenki „Pio-
senkobranie”, który odbędzie się 
w czerwcu w Opolu

Aneta Lipka
ipr@powiat-olsztynski.pl

Takich tłumów morsów i foczek jezioro Limajno jeszcze nie 
widziało! W drugiej nocnej kąpieli Pozytywnych (tak nazywa 
się klub morsów z Dobrego Miasta), która odbyła się 15 lutego 
wzięło udział aż 258 osób. To absolutny rekord! W wydarze-
niu wzięły udział kluby morsów praktycznie z całego regionu: 
z Olsztyna, Lidzbarka Warmińskiego, Braniewa, Kętrzyna, Bar-
toszyc, Iławy, Ornety, Ostródy i Biskupca. Impreza się udała 
mimo braku mrozu, śniegu i padającego deszczu. Jeszcze więk-
sza frekwencja była na II Dadajowym Zlocie Morsów, któ-
ry odbył się w niedzielę 23 lutego w Rukławkach w gminie 
Biskupiec. Liczba kąpiących się także przekroczyła 250 osób, 
a imprezę odwiedziło blisko 2 tysiące osób! Do Biskupca oprócz 
morsów i foczek z regionu przyjechali także morsy z Gdań-
ska, Gdyni, Warszawy i Szczecina. Zlot uświetniły dodatkowe 
atrakcje w tym m.in. bieg morsa, pokaz grupy freerunnerów 
Bc3Run, wystąpiła też Pracownia Tańca i Ognia Transfuzja, 
był pokaz ZUMBY, z quadami zaprezentowali się Motobracia, 
a nad głowami uczestników latał samolot, który zrobił zdjęcie 
z lotu ptaka.   JaN

W dniach 14 - 16 lutego miała miejsce akcja sportowo - re-
kreacyjna „Aktywny weekend w Dobrym Mieście”. Miłośnicy 
ruchu oraz zdrowego stylu życia mieli okazję skorzystać z bez-
płatnych zajęć na siłowni, ściance wspinaczkowej, zajęć spin-
ningowych oraz tanecznych organizowanych w Strefi e Fitness 
w Starej Gazowni. Imprezie towarzyszyły wykłady na temat 
zdrowego odżywiania i aktywności ruchowej oraz pokazy 
strongmenów, a także promocyjne ceny biletów i liczne atrakcje 
na Basenie „Na Fali”.    CK Dobre Miasto

Zloty morsów w Biskup-
cu i Dobrym Mieście

Aktywny weekend w Do-
brym Mieście
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W nocnym morsowaniu nad jeziorem Limajno 
wzięło udział 258 osób

W Biskupcu kąpało się ponad 250 osób, a im-
prezę odwiedziło blisko 2 tysiące osób

Zajęcia ruchowo-taneczne w Starej Gazowni 
cieszyły się dużym zainteresowaniem płci pięk-
nej



7Poczet dawnych Starostów Olsztyńskich nr 2(81)
2014

Kochał Prusy Wschodnie do końca swych dni
Starosta olsztyński z dawnych czasów - Georg hrabia von Brühl

Przed wojną powiat olsztyń-
ski obejmował gminy okala-
jące miasto. Olsztyn nazy-
wał się wówczas Allenstein 
– był najpiękniejszym mia-
stem Prus Wschodnich, mod-
nym kurortem i liczącym się 
w Niemczech ośrodkiem kul-
tury. W złotych latach Olszty-
na starostą powiatu ziemskie-
go był Georg hrabia von Brühl 
– człowiek niezwykły, wielka 
postać europejskiej kultury 
politycznej. 

Georg hrabia von Brühl, starosta olsztyński na zdjęciu w dolnym rzędzie w środku 
- Fot: 28. Heimat-Jahrbuch, Stowarzyszenie Byłych Mieszkańców Powiatu Olsztyńskiego
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Szczególnie pięknym osiągnięciem starosty von Brühla było wybudowanie Powiatowego 
Domu Starców w Barczewie, który istnieje do dziś jako Dom Pomocy Społecznej

Zmieniły się czasy, historia powiatu i miasta wy-
konała co najmniej dwa wielkie zwroty, niemiec-
kie Prusy są dziś polską Warmią i Mazurami, ale 
do dziś znajdujemy ślady kierowania powiatem 
olsztyńskim przez starostę Brühla. Georg hrabia 
von Brühl urodził się w Pförtren, w Łużycach 
Dolnych w 1882 roku. W roku 1901 zdał matu-
rę w Gimnazjum Paulińskim w Münster w West-
falii. Georg nie mógł zostać dziedzicem ponieważ 
nie był najstarszym synem, przeznaczono go więc 
do służby państwowej. Studiował prawo i nauki 
polityczne na uniwersytetach w Berlinie, Mona-
chium, Getyndze i Kilonii. W roku 1906 młody 
von Brühl zgłosił się na ochotnika do 1 Pruskiej 
Gardy Książęcej Ułanów w regimencie poczdam-
skim. Ten romantyczny poryw zadecydował o ca-
łym jego życiu, wpłynął też na losy współcześnie 
żyjących członków jego rodziny, a także współcze-
śnie żyjących Niemców i Polaków – mieszkańców 
powiatu Osnabrück i powiatu olsztyńskiego. Za 
odwagę na froncie ostał odznaczony żelaznym 
krzyżem II i I klasy. W 1919 roku zakończył 
służbę frontową jako rotmistrz rezerwy i otrzy-
mał ostatni rozkaz: zameldować się w Allenstein i 
przejąć obowiązki starosty powiatu! Nasz bohater 
jeszcze nie wiedział, że to miasto i cała „kraina 
ciemnych lasów i jasnych jezior” – oczarują go 
na zawsze. On także ujął otoczenie swoją osobą 
i zaangażowaniem – Rada Powiatu jeszcze przed 
upływem zwyczajowego roku próbnego – jedno-
głośnie wybrała hrabiego von Brühla na starostę. 
Było to absolutnie wyjątkowe w świecie ówcze-
snej polityki. Von Brühl przywiązywał dużą wagę 
do etosu służby publicznej. Bardzo prędko uda-
ło mu się odbudować administrację rozproszo-
ną przez wydarzenia wojenne, pomimo że przed 
swoimi urzędnikami stawiał duże wymagania, 
sam je spełniając w taki sposób, że stał się legendą.

Drogi, melioracja i pomoc społeczna
Po pierwszej wojnie światowej dla całych Niemiec 
nastały ciężkie czasy, panowało bezrobocie i głód. 
Powiat olsztyński, był słaby ekonomicznie – kry-
zys dotknął jego mieszkańców w sposób jeszcze 
bardziej odczuwalny, niż w Niemczech. Dla mło-
dego starosty było to nie lada wyzwaniem. Gęsta 
sieć dróg powiatowych była przez wojnę i infl ację 
zdewastowana i zaniedbana. Brühl postawił na 
odbudowę – był to bardzo dobre pociągnięcie, 
zmniejszało bezrobocie i czyniło powiat atrak-
cyjnym dla inwestorów. W całych Niemczech 
zaczęło się mówić o „725 brülowskich trasach”. 
Oczkiem w głowie starosty były melioracje łąk, 
dzięki czemu mogło wzrosnąć pogłowie bydła dla 
wykarmienia głodującej ludności. Bardzo dbał o 
sieć kanałów i rowów melioracyjnych. W Prusach 

Wschodnich tylko dwa powiaty miały „korpo-
rację powiatową” – jednym z nich był właśnie 
powiat olsztyński. Korporacje skupiały jeziora 
i łąki, jako własność powiatową ze służebnością 
dla mieszkańców. W tym samym czasie z osobi-
stej inicjatywy starosty Brühla powstał Las Powia-
towy. Od najuboższych gospodarzy wykupiono 
rozproszone powierzchnie gruntów, których nie 
chciały nadleśnictwa i przeznaczono je pod za-
lesienie. 
Szczególnie pięknym osiągnięciem starosty von 
Brühla było wybudowanie Powiatowego Domu 
Starców w dzisiejszym Barczewie. Zbudowany 
w latach 1928-1932 i posadowiony w pięknym 
otoczeniu – był najnowocześniejszym naówczas 
domem dla starych ludzi w całych Prusach. Mógł 
przyjąć 200 pensjonariuszy, prowadziły go siostry 
Katarzynki z Braniewa. Dom był cały czas w peł-
ni wykorzystany, a dobre fi nansowanie pozwoli-
ło już w ciągu 10 lat spłacić ostatnią ratę długu 
hipotecznego, co zaskoczyło nawet banki. Całe 
zaopatrzenie Domu pochodziło z własnego go-
spodarstwa, co w ciężkich czasach było szczegól-
nie istotne. Na cześć Georga hrabiego von Brühla 
patronem został święty Georg. Budynek ciągle 
pełni swoją pierwotną funkcję, obecnie mieści się 
tam Dom Pomocy Społecznej. Imię Georg zosta-
ło przetłumaczone na polski i patronem Domu 
jest dziś święty Jerzy.

Ojcowski styl bycia
Dnia 23 września 1924 roku starosta von Brühl 
ożenił się z miejscową hrabianką, spadkobierczy-
nią majątku Bansen (Bęsia) – Jeanne von Stoc-
khausen. Państwo von Brühl doczekali się trzech 
synów i córki. Starosta von Brühl był człowie-
kiem niezwykle ciepłym. Mieszkańcy podkreślali 
jego ojcowski styl bycia, szlachetność i bezpośred-
niość w odnoszeniu do ludzi. Chętnie przedsta-
wiali mu swoje sprawy i kłopoty. Jego gotowość 
i upodobanie do pomagania ludziom były wręcz 
legendarne. Znał osobiście wszystkich sołtysów 
i wójtów. Bardzo często, niespodziewanie poja-
wiał się na uroczystościach rodzinnych u pracow-
ników i mieszkańców powiatu – osobiście składał 
życzenia na urodzinach, ślubach, jubileuszach. 
Mieszkańcy ufali mu jak ojcu, jego szczerość, 
otwartość i skromność – były prawdziwe. Sposób, 
w jaki reprezentował powiat wobec ministerstw 
i rządu zapewniał mu szacunek we wszystkich 
kręgach.

Antypatia do Hitlera
Niestety – w Niemczech do władzy doszedł Adolf 
Hitler, a jego szalone idee i jego partia ogarniały 
coraz szersze kręgi społeczne. Georg hrabia von 
Brühl nie ukrywał antypatii do Hitlera i jego 
zwolenników, którzy zaczęli się objawiać także 
w Prusach. Odmówił wstąpienia do NSDAP. Na-
stał rok 1928 – odszedł Wilhelm Kutscher, a jako 

gauleiter zastąpił go Erich Koch, odpowiedzial-
ny za deportacje setek tysięcy ludzi, w tym także 
Niemców – do obozów zagłady. Koch nie mógł 
znieść w Olsztynie odpornego na nazistowskie 
naciski starosty powiatu. Hrabia von Brühl zo-
stał zmuszony do opuszczenia ukochanych Prus 
Wschodnich. Jeszcze w 1935 roku przeniesiono 
go do Schoeneidemühl. W 1943 von Brühl pró-
bował uzyskać przeniesienie do Olsztyna choćby 
na funkcję kierownika referatu, ale władze nazi-
stowskie zdołały temu zapobiec. Skutkiem usi-
łowań starosty było jedynie przymusowe urlopo-
wanie, a następnie oddelegowanie go na stałe do 
Potsdamu, co w praktyce było karnym zesłaniem.
W tym samym czasie jego żona, hrabina von 
Brühl – jako zagorzała przeciwniczka nazistow-
skiego reżimu – została aresztowana i uwięziona. 
Hitlerowcy nie byli w stanie wpływać na „niezno-
śnego” – jak go określił Koch – hrabiego – wpa-
dli więc na ten szatański pomysł trzymania go 
w szachu. W styczniu 1945, podczas obrony 
przed Armią Czerwoną nad jeziorem Wadąg 
zginął jeden z synów von Brühla – Fridrich 
Clemens. Po zakończeniu działań wojennych, 
w czerwcu 1945 roku graf von von Brühl został 
przez amerykańskie władze wyznaczony na sta-
rostę powiatu Weissenburg, a już 1 lipca 1945 
został przez wkraczających sowietów zdjęty ze sta-
nowiska i aresztowany. Jeanne została uwolniona 
z więzienia tuż przed wkroczeniem Armii Czer-
wonej i zdołała przedostać się do Niemiec. Pod 
koniec października także Georgowi udało mu 
się uciec z sowieckiego więzienia do Burg Wi-
schering, gdzie spotkał się z rodziną i ze śmier-
telnie chorą żoną. Ciężkie warunki więzienne, 
a potem trudy zimowej przeprawy do Niemiec 
sprawiły, że Jeanne von von Brühl zmarła niedłu-
go po wojnie.

Potomkowie wrócili do Polski
Georg hrabia von Brühl kochał Prusy Wschodnie 
do końca swojego życia. Od chwili powołania Po-
wiernictwa Wschodniopruskiego był członkiem 
jego zarządu, następnie członkiem honorowym, 

odznaczonym Złotą Igłą Zasługi. To on wystąpił 
z inicjatywą otoczenia byłych mieszkańców po-
wiatu olsztyńskiego opieką powiatu Osnabrück, 
co zapoczątkowało obecne, europejskie part-
nerstwo powiatu olsztyńskiego i powiatu Osna-
brück. Niezależność powiatu wobec miasta, którą 
zdołał zachować w czasach swojego urzędowania 
w Olsztynie, także i w tej sytuacji zdołał utrzymać 
dla Związku Byłych Mieszkańców Powiatu Olsz-
tyńskiego. W Osnabrück ceniono jego mądre 
rady i zrównoważony sposób bycia. Georg von 
von Brühl został odznaczony Krzyżem zasługi 
I Klasy. Zmarł w roku 1976.
Jego potomkowie wrócili do Polski. Najstarszy 
syn starosty Brühla na początku lat 80 podjął pra-
cę w ambasadzie niemieckiej w Warszawie. Jego 
córka - hrabina Christine von Brühl, rozpoczęła 
studia na lubelskim KUL-u, nauczyła się polskie-
go, a w wywiadzie udzielonym niedawno „Gaze-
cie Wyborczej” opowiedziała o swojej fascynacji 
„Solidarnością’’ i demokratycznymi przemianami 
zachodzącymi wtedy w Polsce. Otrzymała za-
danie napisania pracy o związkach rodziny von 
Brühl z Polską. Dowiedziała się wtedy, że prapra-
dziadkiem Georga, jej dziadka, był dobrze zna-
ny w polskiej historii hrabia Henryk von Brühl, 
szambelan saski, srebrny paź króla Augusta II 
Mocnego. To właśnie Henryk, wskutek swoich 
intryg na polskim i niemieckim dworze – uwikłał 
Saksonię w trzy wojny śląskie.
- Historia rodu von Brühlów przestała być dla 
mnie abstrakcją – powiedziała „Gazecie Wybor-
czej” wnuczka przedwojennego starosty olsztyń-
skiego, hrabina Christine von Brühl. – Związana 
jest również z waszym krajem; krajem sąsiadów. 
Myślę o tym z sentymentem - to przecież pobyt 
w Polsce zapoczątkował moją życiową drogę.

Urzędnik z prawdziwego zdarzenia
Georg hrabia von Brühl, starosta olsztyński 
z dawnych lat, do dziś jest w rodzinie i w Osna-
brück wspominany z sentymentem i szacunkiem. 
Był starostą olsztyńskim 16 lat. Nigdy nie zhań-
bił siebie i nazwiska, stał się dla wielu wzorem 
człowieka, urzędnika z prawdziwego zdarzenia 
i gospodarza powierzonego mu regionu. Wiele 
z tego, co zbudował i ulepszył w powiecie olsz-
tyńskim służy polskim mieszkańcom do dziś. 
Najbardziej imponująca jest jednak jego odwa-
ga. Znamy historię II wojny światowej, wiemy 
jak i gdzie kończyli przeciwnicy Hitlera, nawet 
ci wydumani przeciwnicy. Georg von Brühl miał 
odwagę nie iść ramię w ramię z faszystami i za to 
mu chwała! Miał też inny rodzaj odwagi - odwa-
gę bycia sobą, za co kochali go prości ludzie. Za 
nieudawane poczucie więzi z ludźmi, za podanie 
ręki prostemu chłopu od pługa, za trzymanie do 
chrztu dziecka biedaków, za tańczenie na weselu 
sprzątaczki w starostwie, którym kierował.

Ewa Koniecpolska
ipr@powiat-olsztynski.pl
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Pamiątkowe zdjęcia
Powiatowa fotogaleria studniówkowa – część druga

Miesiąc temu zaprezentowali-
śmy pamiątkowe zdjęcia klas 
maturalnych z Balów Stud-
niówkowych w Zespole Szkół 
Rolniczych w Smolajnach i Ze-
spole Szkół w Dobrym Mie-
ście. W aktualnym wydaniu 
miesięcznika PW prezentujemy 
zgodnie z obietnicą pamiąt-
kowe zdjęcia z Zespołu Szkół 
w Olsztynku i Zespołu Szkół 
w Biskupcu. 
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Uczniowie klasy III b I LO w Olsztynku razem z wychowawcą Dorotą Linkiewicz i dyrektorem Zespołu Szkół w Olsztynku Ewą Orłowską

Uczniowie klasy III a I LO w Olsztynku z wychowawcą Krystyną Rubaj Uczniowie klasy III c I LO w Olsztynku z wychowawcą Teresą Rokicką

Uczniowie klasy IV Technikum Hotelarsko-Gastronomicznego Zespołu Szkół w Olsztynku 
z wychowawcą Magdaleną Rudnicką

Uczniowie klasy III a LO z Zespołu Szkół w Biskupcu z wychowawcą Elżbietą Sobala

Uczniowie klasy III b LO z Zespołu Szkół w Biskupcu z wychowawcą Jolantą Gudaniec Uczniowie klasy III c LO z Zespołu Szkół w Biskupcu z wychowawcą Iwona Karmazyn

Jacek Niedzwiecki
jacek.niedzwiecki@powiat-olsztynski.pl


