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Zespół Szkół im K.C. Mrongo-
wiusza w Olsztynku od maja tego 
roku będzie mógł pochwalić się 
nie tylko swoją nietypową siedzi-
bą, jaką jest XIV-wieczny zamek, 
ale również pierwszą w naszym 
województwie szkolną pracownią 
fi lmową. 
– Zaczęło się od Nowych Hory-
zontów. Wysłaliśmy na konkurs 
etiudę Wspomnienie, o naszym 
kinie w Olsztynku i zostało to 
zauważone – opowiada Magda-
lena Rudnicka, nauczycielka ZS 
w Olsztynku, która jest jednym z 
16 regionalnych liderów projektu 
„Filmoteka szkolna”. 

Uczniowie zarażeni pasją
Dzięki temu programowi prowa-
dzonemu przez Polski Instytut 
Sztuki Filmowej, w całym kraju 
przekazano wszystkim szkołom 
ponadpodstawowym pakiet fi l-
mów polskich. Szkołę w Olsz-
tynku, podobnie jak 15 innych 
szkół z kraju, spotkał dodatkowy 
zaszczyt, ponieważ oprócz fi lmów 
otrzyma także profesjonalnie wy-
posażoną pracownię filmową. 
Dzięki temu Olsztynek znajdzie 
się wśród wybranych miast Pol-
ski takich, jak Gdańsk, Poznań, 
Radom, Kielce, czy też mniejsze 
miejscowości jak Połczyn – Zdrój 
czy Białe Błota, w których są szko-
ły posiadające profesjonalne wy-
posażenie kina cyfrowego. Sprzęt 
składa się z projektora, ekranu i 
systemu nagłaśniającego. Koszt 
otwarcia jednej pracowni wynosi 
35-50 tys zł. Technologię i projek-

ty adaptacyjne zapewniają Kino za 
Rogiem i Krajowa Izba Elektroni-
ki i Telekomunikacji. Polski Insty-
tut Sztuki Filmowej sam zapropo-
nował szkole z Olsztynka otwarcie 
takiej pracowni doceniając stara-
nia Magdaleny Rudnickiej oraz 
jej „fi lmowych” podopiecznych ze 
szkoły. Pani Magda jest pasjonatką 
kina i od lat aktywnie bierze udział 
w warsztatach i festiwalach fi lmo-
wych oraz działa na rzecz fi lmowej 
edukacji. Udało jej się także zaan-
gażować młodych ludzi ze swojej 
szkoły, którzy stworzyli w szkole 
Dyskusyjny Klub Filmowy. 
- W ferie zimowe tego roku Klub 
zorganizował Kino Objazdowe w 
świetlicach środowiskowych gmi-
ny Olsztynek, a oprócz tego jest 
organizatorem licznych Przeglą-
dów Filmowych – mówi Magda-
lena Rudnicka. 
W marcu w kinie Grunwald w 
Olsztynku odbył się m.in. Prze-
gląd Filmów Dokumentalnych i 
Animowanych „W oparach PRL”. 

Filmy uczniów wygrywają konkursy
Uczniowie nie ograniczają się tyl-
ko do oglądania fi lmów, ale rów-
nież sami je tworzą. Trzy uczen-
nice Dalia Kominek, Karolina 
Marchlewska i Ula Ptaszkowska 
zajęły pierwsze miejsce w konkur-
sie na spot telewizyjny „Zanim 
będzie za późno” zorganizowany 
przez Wydział Prewencji Komen-

dy Wojewódzkiej Policji w Olsz-
tynie oraz Kuratorium Oświaty 
w Olsztynie. Do tego dochodzą 
działania takie jak: Młodzieżowy 
Festiwal Filmowy, który w tym 
roku w październiku będzie miał 
swoją drugą edycję. 
- Pieniądze na to wydarzenie 
otrzymałam między innymi z 
budżetu Powiatu Olsztyńskiego – 
mówi Magdalena Rudnicka. 
DKF współpracuje ściśle z Miej-
skim Domem Kultury w Olsztyn-
ku i Młodzieżową Radą Miejską. 
- Wciągamy też w nasze działania 
inne szkoły z gminy - tłumaczy 
opiekunka DKF-u.  
Pracownia ma zostać przekazana 
szkole za symboliczną złotów-
kę. Niedługo nastąpi uroczyste 
otwarcie pracowni z udziałem 
przedstawicieli PISF-u, krytyków 
fi lmowych i przedstawicieli władz 
regionalnych. Pracownia fi lmo-
wa w Olsztynku będzie też udo-
stępniana innym chętnym. Będą 
w niej prowadzone niektóre lek-
cje języka polskiego. Tymczasem 
Magdalena Rudnicka już planuje 
kolejną akcją fi lmową, tym ra-
zem pod tytułem „Filmowa Gra 
Miejska”. Na stronie interneto-
wej Filmoteki Szkolnej, www.fi l-
motekaszkolna.pl można znaleźć 
szczegółowe informacje na temat 
projektu.

Filmowy Olsztynek z profesjonalną pracownią 
Powiatowa szkoła z Olsztynka jako jedyna w regionie będzie mieć pracownię fi lmową 

Pieniądze ze sprzedaży Lalki na poprawę bezpieczeństwa

str 3

Jedenaście radiowozów dla policji, a dla strażaków budowa bazy kon-
tenerowej w Olsztynie, przebudowa garażu głównego w jednostce na 
Zatorzu i remonty w Biskupcu – to inwestycje, jakie będą realizować 
ze środków powiatu Policja i Straż Pożarna.

Wolontariusze i pasja pomagania

str 2

Bezinteresownie i kosztem własnego wolnego czasu niosą pomoc, 
radość i nadzieję potrzebującym. Działają w organizacjach szkolnych 
i pozarządowych. W Powiecie Olsztyńskim odbyły się eliminacje do 
konkursu nastolatków „Ośmiu Wspaniałych” 2014.

Tym razem Francuzi będą się bronić

str 5

Zmianie uległa data inscenizacji i scenariusz, ale emocji i wystrzałów 
na pewno nie zabraknie – mowa o VIII edycji Napoleoniady, która 
odbędzie się 10 maja w Jonkowie. W bitwie weźmie udział około 200 
rekonstruktorów, 10 armat i 4 moździerze.

Wielkie łatanie dziur i modernizacja dróg

str 6

Od początku kwietnia na drogach powiatowych ruszyła wielka akcja 
łatania pozimowych dziur. Drogowcy przeznaczą na nią ponad 900 
tys. zł. To jednak nie wszystko, bo kolejnych kilka milionów złotych 
pochłoną modernizacje dróg lokalnych.

Zaczęło się zwyczajnie. Od 
pasji. Skończyło prestiżowo. 
Na wyróżnieniu i profesjo-
nalnej pracowni fi lmowej za 
kilkadziesiąt tysięcy złotych. 
I to jedynej w regionie! Dzia-
łalność kinomaniaków z Ze-
społu Szkół w Olsztynku wła-
śnie w taki wymierny sposób 
docenił Polski Instytut Sztuki 
Filmowej.  
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Młodzi fi lmowcy z Zespołu Szkół w Olsztynku od lat z sukcesami realizują się w 
swojej pasji. Na zdjęciu widzimy ich w czasie wizyty na planie fi lmu „Miasto 44”. 
Teraz w nagrodę za swoje działania otrzymają profesjonalna pracownię fi lmową 
za kilkadziesiąt tysięcy złotych

Aneta Lipka
ipr@powiat-olsztynski.pl
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Pozostałe nagrodzone to: Kinga Wiso-
wata, Dagmara Natalia Klus, Karolina 
Janiszewska i Paulina Leszczyńska z ZS 
im. K.C. Mrongowiusza w Olsztynku, 
Karolina Janczara z katolickiego Gim-
nazjum Społecznego im. Jana Pawła II 
w Biskupcu oraz Dominika Lasota z ZS 
w Biskupcu.
Wszyscy wyróżnieni zostali zaprosze-
ni 15 kwietnia na posiedzenie Zarządu 
Powiatu w Olsztynie. Podczas spotkania 
Mirosław Pampuch, starosta olsztyński 
gratulował laureatom i ich opiekunom 
wielkiego zaangażowania.
- Jestem pod wrażeniem tego co robicie 
na co dzień, i ile dajecie z siebie na rzecz 
innych -  mówił starosta. – Szczególnie 
teraz kiedy młodzież skupia się na kom-
puterach jesteście wzorem do naślado-
wania.

To jest odruch
Wolontariusze traktują swoją dodatko-
wą pracę, jak pasję.
- Lubię pomagać innym, to jest taki od-
ruch, a poza tym nie chcę siedzieć bez-
czynnie w domu – opowiadał o swojej 
motywacji Kamil Tracewicz, uczeń III 
klasy LO w ZS w Dobrym Mieście.
Zwycięzca plebiscytu podniósł wysoko 
poprzeczkę. Prowadzi dla dzieci zajęcia 
sportowe, rekreacyjne, plastyczne, czyta 
im książki. Zainicjował powstanie czy-
telni i wypożyczalni książek w Głotowie. 

Udziela korepetycji, współorganizu-
je Dobromiejskie Targi Młodzieżowe, 
pisze projekty, organizuje debaty, a w 
czasie letnim pomaga prowadzić Szkol-
ne Schronisko Młodzieżowe. Mało? 
16 maja Kamil zdaje maturę, zaś dzień 
później, przygotowuje dla dzieci przed-
stawienie. Po maturze chce się dostać 
na geodezję do Wojskowej Akademii 
Technicznej w Warszawie. Nie zamierza 
jednak kończyć swojej przygody z wo-
lontariatem.
- Mamy absolwentów, którzy nadal 
nam pomagają – mówi Barbara Opała, 
nauczyciel bibliotekarz, opiekun Klu-
bu Wolontariatu przy ZS w Dobrym 
Mieście. – Biblioteka jest sercem naszej 
szkoły, dużo się dzieje. Ludzie w Do-
brym Mieście nas znają i często proszą 
o pomoc, a my chętnie się angażujemy.

Człowiek-orkiestra
Laureat jest tylko jeden, ale zaangażo-

wanie pozostałych wyróżnionych jest 
równie imponujące. Paulina Leszczyń-
ska  z ZS w Olsztynku pracuje m. in. z 
podopiecznymi z Domu dla Dzieci w 
Olsztynku, nawiązała z nimi koleżeńskie 
relacje.
- Mam wielką satysfakcję, a dzieciaki 
traktują mnie jak kogoś bliskiego. Pra-
ca z nimi to duża odpowiedzialność, jak 
trzeba to jestem na telefon. I wysłucham 
ich problemów i pomogę w lekcjach – 
mówi Paulina Leszczyńska.
Dorota Walter-Obrębska , nauczyciel 
bibliotekarz, opiekun wolontariuszy 
przy LO Olsztynku zwraca uwagę na 
potrzebę wspierania i nagradzania osób 
aktywnych, którzy działają na rzecz in-
nych.
- Opiekuję się grupą wolontariuszy, któ-
ra trwa nieprzerwanie od 2001 r. W każ-
dym roku szkolnym mam kilkanaście 
osób chętnych. Warto takie osoby pro-
mować i nagradzać – mówi opiekunka.
Wśród wolontariuszy nie mogło zabrak-
nąć miłośników zwierząt. Karolina Jan-
czara z Katolickiego Gimnazjum Spo-
łecznego im. Jana Pawła II w Biskupcu  
kocha zwierzęta i sport. Współorgani-
zuje m.in. zbiórki żywności dla psów ze 
schroniska. – jednoczy całą społeczność 
uczniowską, to człowiek orkiestra – za-
chwalała Karolinę opiekunka wolonta-
riuszy w Biskupcu Justyna Pstrągowska.
Wspaniali otrzymali listy gratulacyjne i 
upominki od starosty. Laureata wyróż-
niono dodatkowo pucharem. Weźmie 
on udział w czerwcowej gali w Kamie-
niu Pomorskim, podsumowującej ogól-
nopolską edycję konkursu.

Rozstrzygnięty został konkurs „Ośmiu Wspaniałych” na najlepszych wolontariuszy powiatu

Bezinteresownie i kosztem 
własnego wolnego czasu 
niosą pomoc, radość i na-
dzieję potrzebującym. Dzia-
łają w organizacjach szkol-
nych i pozarządowych. W 
Powiecie Olsztyńskim odbyły 
się eliminacje do ogólnopol-
skiego konkursu nastolat-
ków „Ośmiu Wspaniałych” 
2014. Laureatem powiato-
wym został Kamil Tracewicz 
z Zespołu Szkół w Dobrym 
Mieście.

Zwycięzcą powiatowego etapu konkursu „Ośmiu Wspaniałych” został Kamil Tracewicz, 
uczeń Zespołu Szkół w Dobrym Mieście

Pamiątkowe zdjęcie laureatów konkursu, ich opiekunów i członków Zarządu Powiatu 
w Olsztynie

Uśmiechnięci laureaci, czyli najlepsi wolontariusze Powiatu Olsztyńskiego

Edyta Jermakow
ipr@powiat-olsztynski.pl
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Pieniądze ze sprzedaży Lalki na poprawę bezpieczeństwa
Powiat przekazał policji i strażakom prawie 600 tys. zł na nowy sprzęt i inwestycje

Jedenaście nowych radiowo-
zów dla policji, a dla stra-
żaków budowa bazy kon-
tenerowej w Olsztynie, 
przebudowa garażu główne-
go w jednostce na Zatorzu 
i remonty w jednostce w 
Biskupcu – to inwestycje, 
jakie będą realizowane ze 
środków Powiatu Olsztyń-
skiego. Pieniądze na popra-
wę bezpieczeństwa pocho-
dzą ze sprzedaży półwyspu 
Lalka. 

Za pieniądze powiatowe ze sprzedaży półwyspu Lalka policjanci zakupią 11 no-
wych radiowozów, które trafi ą do komisariatów i posterunków z terenu powiatu

Zarząd Powiatu podjął decyzję o rozdy-
sponowaniu 587 tys. zł pochodzących 
ze sprzedaży malowniczego półwyspu 
Lalka na inwestycje, które poprawią 
bezpieczeństwo mieszkańców. Środki 
fi nansowe zostały podzielone pomię-
dzy Komendę Wojewódzką Państwowej 
Straży Pożarnej, Komendę Miejską PSP 
w Olsztynie i Komendę Miejska Policji 
w Olsztynie. 
- Otrzymując od wojewody nierucho-
mość zabudowaną dawnym ośrodkiem 
rządowym Kormoran mieliśmy zapis 
o tym, aby część środków ze sprzedaży 
półwyspu przeznaczyć na poprawę bez-
pieczeństwa w powiecie – wyjaśnia Ka-
tarzyna Grzybowska, zastępca dyrektora 
Wydziału Geodezji i Gospodarowania 
Nieruchomościami olsztyńskiego staro-
stwa. 

Większa mobilność i szybszy dojazd
Największe dofi nansowanie w kwocie 
277 tys. zł otrzymali policjanci z powia-
tu, którzy za środki powiatowe zakupią 

11 oznakowanych i nieoznakowanych 
radiowozów. Samochody trafi ą do komi-
sariatów i posterunków działających na 
terenie powiatu do końca października 
2014 roku. 
- Nowe auta zdecydowanie poprawią 
mobilność policjantów, a także skrócą 
czas dojazdu do interwencji, a co za tym 
idzie wpłyną na poprawę bezpieczeństwa 
naszych mieszkańców – uważa Mirosław 
Pampuch, starosta olsztyński. 
Dokładnie 160 tys. zł otrzymała Komen-
da Miejska Państwowej Straży Pożarnej 
w Olsztynie. Pieniądze zostaną przezna-
czone na przebudowę garażu głównego i 
montaż urządzeń wentylacji mechanicz-
nej w Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej 
nr 2 przy ul. Marii Zientary Malewskiej 
w Olsztynie (kwota 100 tys. zł), a także 
na adaptację pomieszczeń garażowych na 
szatnie i korytarze wraz z klatka schodo-
wą w JRG nr 3 w Biskupcu (kwota 60 
tys. zł). 
- Dzięki tym inwestycjom poprawi się 
sytuacja socjalno-bytowa strażaków z po-
wiatu – uważa Zbigniew Załuski, dyrek-
tor Wydziału Zarządzania Kryzysowego 
Starostwa Powiatowego w Olsztynie.

Pieniądze zostaną w powiecie
Kolejne 150 tys. zł powiat przekazał 
Komendzie Wojewódzkiej PSP w Olsz-
tynie, która zamierza przeznaczyć dofi -
nansowanie na budowę profesjonalnej 
bazy kontenerowej w Olsztynie. To duża 
inwestycja, którą wesprą także wojewo-
da i budżet centralny. Baza kontenerowa 
na potrzeby strażaków ma powstać do 
końca tego roku. Warto przypomnieć, że 
powiat pozyskał ze sprzedaży półwyspu 
Lalka prawie 6,5 mln zł. Pozostałe środ-
ki ze sprzedaży nieruchomości zostaną 
przeznaczone na modernizację dróg lo-
kalnych, a także na rozwój bazy sporto-
wej, w tym m.in. budowę hali gimna-
stycznej przy Zespole Szkół w Biskupcu. 
- Wszystkie pieniądze ze sprzedaży pół-
wyspu Lalka zostaną dobrze zainwesto-
wane na terenie powiatu olsztyńskiego 
– zapewnia starosta Mirosław Pampuch. 
Powiat Olsztyński sprzedał wcześniej 
dwa inne dawne ośrodki rządowe – „Cy-
rankę” za 5 mln zł oraz „Kormorana” 
w Mierkach za 12,2 mln zł. Pieniądze 
zostały przeznaczone na modernizacje 
dróg oraz na wkład własny do licznych 
inwestycji unijnych realizowanych w 
ostatnich latach. 

Fo
t:

 A
rc

hi
w

um
 r

ed
ak

cj
i

Niedzielnej mszy (27 kwietnia) prze-
wodniczył Arcybiskup Senior Edmund 
Piszcz. Wierni w Klebarku łączyli się 
modlitwą z milionami zgromadzony-
mi na Placu Świętego Piotra w Waty-
kanie. Jego Ekscelencja Arcybiskup 
Senior Edmund Piszcz wspomniał w 
swojej homilii Świętego Jana Pawła II. 
Wspominał też jego wizyty na Warmii. 

- Był człowiekiem który potrafi ł słuchać, 
otwartym na drugą osobę, bez względu 
na jej ułomności – mówił abp Piszcz.
Uczestnicy nabożeństwa złożyli kwia-
ty pod pomnikiem Jana Pawła II, któ-
ry usytuowany jest przed kościołem w 
Klebarku Wielkim. Tego dnia wszy-
scy wspominali postać już świętego. 
- Wielu  z nas miało okazję uczestni-
czyć w pielgrzymkach papieża do Pol-

ski, to były wyjątkowe spotkania, które 
na zawsze pozostaną w mojej pamięci 
– wspomina starosta olsztyński. - pa-
mięci utkwiła mi Częstochowa, 1983 r, 
nabożeństwo dla młodzieży, staliśmy od 
04.00 rano, msza zaczynała się o 10.00, 
poświęcił nas deszcz. Nic nie było jed-
nak w stanie zepsuć nam tej wyczeki-
wanej wizyty z Janem Pawłem II.     EJ

Kanonizację przeżyli w Klebarku Wielkim
Władze powiatu wzięły udział w pielgrzymce niepełnosprawnych i chorych

Niepełnosprawni i chorzy z 
Archidiecezji Warmińskiej 
przybyli do Sanktuarium 
Krzyża Świętego w Klebar-
ku Wielkim. Doroczna piel-
grzymka zbiegła się z uro-
czystością kanonizacji Jana 
Pawła II i Jana XXIII. W 
nabożeństwie wzięli udział 
przedstawiciele władz sa-
morządowych. Powiat Olsz-
tyński reprezentował sta-
rosta olsztyński Mirosław 
Pampuch.

Władze powiatu reprezentował na uroczystościach w Klebarku Wielkim starosta 
Mirosław Pampuch

Jacek Niedzwiecki
ipr@powiat-olsztynski.pl

W czwartek 24 kwietnia w Książnicy Polskiej w Olsztynie od-
było się spotkanie poświęcone kulturze warmińskiej i jej historii. 
Zaproszeni goście opowiadali o jej losach, polskości i stykaniu 
się różnych kultur przed wiekami, w czasie II wojny światowej 
oraz próbach wskrzeszania i pielęgnowania warmińskiej tradycji 
w obecnych czasach.
Wśród zaproszonych gości był dr Jan Chłosta, który opowia-
dał o Andrzeju Samulowskim, a także prof. Janusz Jasiński i 
prof. Stanisław Achremczyk, dyrektor OBN. Podczas spotkania 
uczestnicy usłyszeli m.in. „Rotę” i „O Warmio Moja Miła” za-
grane na skrzypcach przez Edwarda Bierdziewskiego oraz wier-
sze A. Samulowskiego czytane przez aktorkę Irenę Telesz. Powiat 
wystawił się na spotkaniu ze stanowiskiem promocyjno-infor-
macyjnym, gdzie można było znaleźć wydawnictwa i gadżety 
warmińskie. Odbyła się także promocja książek poświęconych 
Warmii. AL

W dniu 15 kwietnia 2014 w sali gimnastycznej Szkoły Policeal-
nej im. Zbigniewa Religii w Olsztynie odbyły się eliminacje po-
wiatowe XXXVII Turnieju Wiedzy Pożarniczej 2014 „Młodzież 
Zapobiega Pożarom”. W konkursie wzięli udział uczniowie 
trzech typów szkół z Olsztyna i powiatu. Konkurs dedykowany 
był do uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponad-
gimnazjalnych. Od lat ma charakter ogólnopolski. Jest testem 
wiedzy z zakresu ochrony przeciwpożarowej, zasad udzielania 
pomocy medycznej oraz profi laktyki bezpiecznych zachowań. 
Organizatorem tegorocznej edycji turnieju był Zarząd Oddzia-
łu Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych w 
Olsztynie oraz KM PSP w Olsztynie. W turnieju wzięło udział 
łącznie 57 uczniów. Za organizację turnieju odpowiedzialny był 
Wydział Kontrolno – Rozpoznawczy komendy. Znakomicie w 
turnieju spisali się reprezentanci szkół z powiatu.
Zwycięzcami poszczególnych kategorii zostali:
Szkoły podstawowe: I miejsce – Marek Omilian, SP w Gietrz-
wałdzie, II miejsce – Jakub Kajetaniak, SP w Kolnie, III miejsce 
– Rafał Niedźwiedzki, Społeczna SP w Borkach Wielkich
Szkoły gimnazjalne: I miejsce – Łukasz Dulisz, Gimnazjum w 
Biskupcu, II miejsce – Aleksandra Orzoł, Gimnazjum w Bar-
czewie, III miejsce – Urszula Jabłońska, Gimnazjum w Gie-
trzwałdzie
Szkoły ponadgimnazjalne: I miejsce – Magdalena Niska, Ze-
spół Szkół Ekonomiczno-Handlowych w Olsztynie, II miej-
sce – Maciej Ciunowicz, Zespół Szkół w Dobrym Mieście
III miejsce – Laura Wiewióra, Zespół Szkół w Jezioranach.
Uczniowie, którzy zajęli I miejsca będą reprezentować miasto i 
powiat olsztyński w eliminacjach wojewódzkich turnieju.  Na-
grody dla zwycięzców w postaci sprzętu informatycznego i elek-
tronicznego ufundowali Starosta Olsztyński i prezydent Olsz-
tyna. Serdecznie podziękowania należą się tez dyrekcji szkoły 
za okazaną pomoc w organizacji eliminacji powiatowych. Red. 

Polskie słowo na Warmii

Sukcesy na turnieju pożarniczym!
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Powiat wystawił się na spotkaniu ze stanowi-
skiem promocyjno-informacyjnym, gdzie można 
było znaleźć wydawnictwa i gadżety warmińskie

Uczniowie z powiatu zdominowali eliminacje 
ogólnopolskiego Turnieju Pożarniczego
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Konkurs, jak co roku, cieszył się dużym za-
interesowaniem, wpłynęło 26 ofert. Wspar-
cie fi nansowe z budżetu powiatu uzyska 
17 organizacji pozarządowych na kwotę 
138 308 tys. zł. Zarząd Powiatu w Olszty-
nie na posiedzeniu w środę 23 kwietnia za-
twierdził wyniki Otwartego Konkursu Ofert.
- Od wielu lat możemy uczestniczyć w wielu 
wspaniałych projektach, które są zasługą lo-
kalnych liderów i organizacji pozarządowych. 
Cieszę się, że możemy wspierać je fi nansowo, 
są to wartościowe działania -  mówi Mirosław 
Pampuch, starosta olsztyński
Dofi nansowanie otrzymają m.in. zadania z za-
kresu sportu, edukacji, kultury, sztuki, ochro-
ny tożsamości kulturowej, pomocy społecznej, 
czy ochrony zwierząt. Część z organizowanych 
przez stowarzyszenia projektów to już znane, 
sprawdzone i lubiane przedsięwzięcia. Są wśród 
nich takie, które bezpośrednio przekładają się 
na pomoc materialną mieszkańcom powiatu, 
jak projekt Banku Żywności, czy stypendia dla 
zdolnej młodzieży z fundacji Fundusz Ziemi 
Olsztyńskiej. Wiele przedsięwzięć propaguje też 
kulturę i edukację – warto choćby wspomnieć o 
Festynie Archeologicznym w Gadach, czy Wio-
sce Teatralnej w Węgajtach. 
- Dzięki środkom Powiatu Olsztyńskiego te-
goroczne wydarzenie ubogaci obóz Wikingów 
– cieszy się Teresa Kosińska, szefowa stowarzy-

szenia „nasze Gady”, które organizuje spotkania 
z archeologią. 
Wsparcie otrzymali też ratownicy, strażacy i 
sportowcy, w tym sportowcy niepełnosprawni.

Pełne wyniki Otwartego Konkursu Ofert:
Bank Żywności w Olsztynie; tytuł projektu: 
„Wsparcie żywnościowe mieszkańców powiatu 
olsztyńskiego”,  kwota dotacji: 20 000 zł
Fundacja „Fundusz Ziemi Olsztyńskiej” w 
Olsztynie; tytuł projektu: „Fundusz Stypendial-
ny” kwota dotacji: 48 000 zł.
Fundacja ALBATROS w Bukwałdzie; tytuł 
projektu: „Ptasie pogotowie”
kwota dotacji: 5 000 zł
Oddział Powiatowy Związku Ochotniczych 
Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w 
Olsztynie; tytuł projektu: „Działamy, by chro-
nić dziedzictwo przyrodnicze i kulturowe” 
kwota dotacji: 5 000 zł
Związek Stowarzyszeń „Razem w Olsztynie”; 
tytuł projektu: „W kierunku profesjonalizmu” 
kwota dotacji: 3 000 zł
Stowarzyszenie „Teatr Prawie Dorosły” w Bar-
tągu; tytuł projektu: „IX Festiwal Teatrów Ama-
torskich “Pod Brzozą” w Bartągu”
kwota dotacji: 3 000 zł
Stowarzyszenie „Nasze Gady”; tytuł projektu: 
„Festyn Archeologiczny Siódmy – historia na 
żywo”, kwota dotacji: 3 000 zł
Stowarzyszenie Inicjatyw Obywatelskich w 
Barczewie; tytuł projektu: „Międzynarodowy 
Festiwal Muzyki Chóralnej im. Feliksa No-
wowiejskiego w Barczewie”, kwota dotacji: 
10 000 zł

Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne „Pojezie-
rze” w Olsztynie, Oddział Barczewo  tytuł pro-
jektu: „ Powiatowy Plener Artystyczny 2014 
pt. pod warmińskim niebem”, kwota dotacji: 
10.000 zł
Stowarzyszenie „Węgajty” tytuł projektu: 
„Wielogłos. Festiwal „Wioska Teatralna” 2014 
kwota dotacji: 10.000 zł
Stowarzyszenie Rolniczo-Kulturalno-Oświa-
towe „Teleinfo” z Niedźwiedzia; tytuł projek-
tu:„Letnie koncerty muzyki wokalnej i kame-
ralnej „Varmia gaudet et cantat” w Ramsowie,  
kwota dotacji: 2.500 zł
Związek Ukraińców w Polsce Oddział w Olsz-
tynie; tytuł projektu: „X Spotkania z folklorem 
ukraińskim”, kwota dotacji: 2 000 zł.
Biskupiecka Federacja Sportu; tytuł projektu: 
„Sportowy Powiat Olsztyński 2014”, kwota 
dotacji: 5 000 zł.
Stowarzyszenie na rzecz osób Niepełno – 
SPRAWNYCH w Jezioranach; tytuł projektu: 
„Dzień Godności z niepełnosprawnością inte-
lektualną”, kwota dotacji: 5.000 zł
Polskie stowarzyszenie na rzecz osób z upośle-
dzeniem umysłowym, Koło w Dobrym Mie-
ście; tytuł projektu: „My też możemy być mi-
strzami 2014”,  kwota dotacji: 2.308 zł
Stowarzyszenie Joanici  Dzieło Pomocy  z  Lidz-
barka Warmińskiego, Oddział             Barczewo; 
tytuł projektu: „Ratuj i ucz się ratować, kwota 
dotacji: 1 500 zł
Ochotnicza Straż Pożarna w Barczewie; tytuł 
projektu: „II Warmiński Triathlon Turystycz-
ny”, kwota dotacji: 3 000 zł

Flesz powiatowy
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Na naukę, kulturę i sport
Otwarty Konkurs Ofert dla organizacji pozarządowych rozstrzygnięty

Stypendia dla młodzieży, Fe-
stiwal Teatrów Amatorskich 
„Pod Brzozą” w Bartągu, po-
wiatowy plener artystyczny 
2014 „Pod warmińskim nie-
bem”, czy „Sportowy Powiat 
Olsztyński 2014”- to tylko 
niektóre przedsięwzięcia, 
które otrzymały wsparcie z 
budżetu Powiatu Olsztyń-
skiego w Otwartym Konkur-
sie Ofert 2014. 

Dzięki dofi nansowaniu z budżetu powiatu w Gadach znów spotkają się miłośnicy 
archeologii i dobrej zabawy. I znowu nie zabraknie Wikingów!
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Zwycięskie obiekty to perełki na polskim ryn-
ku hotelowym, które warto wziąć pod uwagę 
planując wypoczynek, czy wyjazd służbowy. 
Obiekty nominowała fi rma HRS, która od 
ponad 40 lat świadczy usługi związane z re-
zerwacją hoteli na całym świecie. Pod oce-
nę brane były również opinie dotychczaso-
wych gości, którzy wystawili ocenę w serwisie 

HRS. Hotel Marina Golf Club jako jedyny 
z Warmii i Mazur zwyciężył w plebiscycie.
Nominacje w kategorii Premiera otrzymały ho-
tele wyróżniające się oryginalnością i wysoką 
jakością świadczonych usług wśród obiektów 
nowo otwartych. Zaś nominacje w kategorii 
SPA otrzymały hotele z najwyższą oceną wśród 
obiektów, które oferują swoim gościom odrębny 

obszar hotelu, w którym stworzono estetyczne 
otoczenie sprzyjające dobremu samopoczuciu.
Hotele nagrodzono w dziewięciu kategoriach: 
Biznes, Wypoczynkowy, Najlepszy Serwis, De-
sign, SPA, Ekonomiczny, Premiera, Luksuso-
wy, Zamki i Pałace. Zwycięzcy plebiscytu otrzy-
mują tytuł Hotel Roku 2014 i mogą się nim 
posługiwać przez cały rok.           EJ

Hotel w Sile z podwójną nagrodą
Obiekt hotelowy z terenu powiatu wyróżniony w prestiżowym plebiscycie

Marina Golf Club pięknie 
usytuowany hotel w Sile w 
powiecie olsztyńskim zwy-
ciężył w prestiżowym ple-
biscycie „Hotel Roku 2014” 
organizowanym przez fi r-
mę HRS, tygodnik Newswe-
ek oraz magazyn Forbes. 
Obiekt wygrał rywalizację w 
dwóch kategoriach: Premie-
ra oraz SPA.

Hotel Marina Golf Club w Sile jako jedyny z Warmii i Mazur zwyciężył w presti-
żowym plebiscycie

Edyta Jermakow
ipr@powiat-olsztynski.pl

W niedzielę 27 kwietnia przy powiatowym Zespole 
Szkół Rolniczych w Smolajnach odbyła się impre-
za pod nazwą „Piknik Jeździecki”. Program impre-
zy obejmował konkurs skoków przez przeszkody w 
trzech klasach (mini LL, LL i L) oraz pokaz ogierów 
kryjących w sezonie 2014. Piknik zorganizowany był 
przez Jeździecki Uczniowski Klub Sportowy „Galop”, 
działający przy ZSR w Smolajnach oraz Warmińsko-
Mazurski Związek Hodowców Koni.
Oto wyniki jeździeckich konkursów:
konkurs mini LL (dla koni ras małych i kuców):
I miejsce: Katarzyna Żuk na koniu Jaga
II miejsce: Karolina Walczak na koniu Warka
III miejsce: Wiktoria Łaszkiewicz na koniu Pluska
Startowało ogółem 6 zawodników, wszyscy ze stajni 
„Folwark Knopin”.
konkurs w klasie LL:
I miejsce: Monika Wasylczyszyn na koniu Sitwa - 
JUKS „Galop” w Smolajnach
II miejsce: Marta Sojda na koniu Harbon- JUKS 
„Galop” w Smolajnach
III miejsce: Emilia Podgórniak na koniu Atena - 
JUKS „Galop” w Smolajnach
W klasie LL startowało ogółem 9 zawodników repre-
zentujących JUKS „Galop” w Smolajnach oraz OJ 
„Amador” z Morąga.
konkurs w klasie L:
I miejsce: Natalia Galińska na koniu Dalia - JUKS 
„Galop” w Smolajnach
II miejsce: Marcin Pawlik na koniu Bela Donna - KJ 
Galiny
III miejsce: Mariusz Zaczyk na  koniu Balerina - KJ 
Galiny
W tej klasie startowało ogółem 6 zawodników z JUKS 
„Galop„ w Smolajnach, „Amador” Morąg i KJ Gali-
ny.           MR

Zapraszamy na cykl bezpłatnych szkoleń z obsługi kom-
putera i internetu dla osób 45+ w ramach projektu „Sieć 
Szerokopasmowa Polski Wschodniej – województwo 
warmińsko-mazurskie”. Szkolenia prowadzone są przez 
Otwarte Regionalne Sieci Szerokopasmowe Sp. z o.o. 
we współpracy z Orange Polska S.A. z wykorzystaniem 
narzędzi multimedialnych. Uczestnicy szkolenia otrzy-
mają pomoce naukowe oraz certyfi kat nabycia umie-
jętności korzystania z komputera. Po szkoleniu będzie 
istniała możliwość konsultacji. Obecnie szkolenia są 
prowadzone w miejscowościach: Lidzbark Warmiński, 
Korsze, Tolmicko, Mragowo, Giżycko, Łukta, Ruciane 
Nida, Bartoszyce, Lidzbark Welski, Górowo Iławeckie, 
Miłomłyn i Olsztyn. Szczegółowe informacje na temat 
szkoleń dostępne są na stronie: www.internetbezgranic.
pl oraz pod numerem 22 835 40 25.
Zapisywać się można pod adresem kontakt@internet-
bezgranic.pl. Informacje o możliwości zapisu na szko-
lenia można uzyskać w każdej miejskiej/gminnej bi-
bliotece publicznej. Szkolenia potrwają do maja 2015 
roku.           AL

Piknik jeździecki w Smolajnach

Bezpłatne szkolenia dla osób 45+
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W trzech konkursach skoków przez przeszkody 
wzięło udział ogółem 21 zawodników z czte-
rech klubów
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Tym razem Francuzi będą się bronić
Zapraszamy na ósmą edycję Napoleoniady w Jonkowie

Zmianie uległa data insceni-
zacji napoleońskiej i scena-
riusz, ale emocji i wystrza-
łów na pewno nie zabraknie 
– mowa o VIII edycji Na-
poleoniady, która odbędzie 
się 10 maja w Jonkowie. W 
bitwie weźmie udział oko-
ło 200 rekonstruktorów, 10 
armat i 4 moździerze. Obóz 
żołnierski będzie otwarty dla 
widzów i rozbity tuż przy 
polu bitwy, zaplanowano też 
liczne wydarzenia towarzy-
szące.   

Do tegorocznej Napoleoniady wprowadzono sporo zmian, ale emocji, huków i wi-
dowiskowych starć na pewno nie zabraknie

Tegoroczna Napoleoniada stoi pod kątem spo-
rych zmian scenariuszowych i organizacyjnych. 
Po raz pierwszy w historii bitwa pomiędzy woj-
skami francuskim i rosyjsko-pruskimi odbędzie 
się w maju (10 maja), a nie jak to miało miejsce 
do tej pory w kapryśnym, a często zimowym, 
marcu. 
- Zdecydowaliśmy się przenieść Napoleoniadę 
na cieplejszą porą, bo liczymy, że dzięki temu 
liczba widzów zwiększy się – mówi Jacek Ol-
szewski, dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury 
w Jonkowie, głównego organizatora wydarze-
nia.  

Wojska odwrócą się rolami
Po raz pierwszy cały obóz rekonstruktorów z 
namiotami będzie się mieścił obok pola bitwy 
(do tej pory rekonstruktorzy spali w szkole – 
red.), dodatkowo zmieniony jest scenariusz sa-
mej bitwy. Tym razem to Francuzi będą bronili 
szańca.   
- Tegoroczna inscenizacja nawiązuje do wyda-
rzeń z przełomu maja i czerwca 1807 roku – 
mówi Rafał Zasański z GOK Jonkowo. - W 
tym czasie okolice Olsztyna zajmowały wojska 

francuskie, które cały czas nękały podjazdy ro-
syjskie i żołnierze armii pruskiej. Z polecenia 
Cesarza Francuzów w Jonkowie, Łupstychu i 
kilku innych miejscowościach przygotowano 
potężne reduty obronne na wypadek nagłego 
ataku przeciwnika. Podczas rekonstrukcji bę-
dziemy mogli zobaczyć atak sprzymierzonych 
wojsk rosyjsko-pruskich na pozycję obronną 
przygotowaną przez Francuzów na przedpolach 
Jonkowa 

Będą armaty i Wehikuł Czasu
Inscenizacja z pewnością będzie bardzo głośna 
i widowiskowa. Do udziału zgłosiło się prawie 
200 rekonstruktorów z różnych części kraju 
oraz z zagranicy. 
- Mamy potwierdzony udział licznej artylerii - 
łącznie 10 armat i 4 moździerze – zapowiada Ja-
cek Olszewski. – Nowością będzie też prelekcja 
historyczna i dyskusja na temat codzienności 
wielkiego wodza Francuzów na Warmii, którą 
przygotowujemy razem z Powiatem Olsztyń-
skim. W podróż do przeszłości zabierze widzów 
Olsztyński Wehikuł Czasu, który zorganizuje 
olsztyński oddział Polskiego Towarzystwa Hi-
storycznego. Powiat Olsztyński jest współorga-
nizatorem wydarzenia w Jonkowie i wspiera je 
fi nansowo. 
- Napoleoniada to już uznana marka, która 

znakomicie promuje Warmię w regionie, ale i 
w całym kraju – uważa Mirosław Pampuch, 
starosta olsztyński.   

Program imprezy
10 maja (sobota)
9:00-11:00 -  zawody strzeleckie z broni czar-
noprochowej - Strzelnica WKS „10” w Mąt-
kach,
11:00-14:30 - zwiedzanie obozu wojskowego 
(ćwiczenia, manewry, musztra, przygotowania 
szańca do obrony, życie obozowe)
13:00-14:00 – „Napoleon od kuchni. Co-
dzienność Wielkiego Wodza na Warmii” - pre-
lekcja i dyskusja w scenerii obozowej w ramach 
Olsztyńskiego Wehikułu Czasu,
15:40-15:50 - przemarsz kolumny wojskowej 
ulicami Jonkowa z Placu 650-lecia Jonkowa na 
pole bitwy przy ul. Leśnej,
15:55-16:00 - uroczyste powitanie uczestników 
i gości na polu bitwy - prezentacja grup rekon-
strukcyjnych,
16:00-16:45 - inscenizacja epizodów bitew-
nych IV korpusu wojsk francuskich z oddziała-
mi rosyjsko-pruskimi z maja 1807 r.,
16:50-18:00 – udostępnienie obozu wojsko-
wego dla zwiedzających (biesiada napoleońska 
przy ogniskach).
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Przegląd  zyskuje z roku na rok coraz większe 
znaczenie na polu amatorskiego ruchu mu-
zycznego naszego regionu. Przyjęta formuła, że 
podczas jednej imprezy występują chóry wie-
logłosowe, zespoły śpiewacze, folklorystyczne i 
kapele ludowe przyczynia się do atrakcyjności 
przedsięwzięcia. 
- Głównym założeniem przeglądu jest propa-
gowanie muzyki związanej z regionem, każdy 
zespół musi wykonać chociaż jedną piosenkę 
warmińską, czyli – kurlantkę – wyjaśnia Witold 
Lubowiecki, dyrektor GOK w Stawigudzie, 

główny organizator „Kurlantki”. 
Różnorodność muzyczna, kolorowe stroje, nie-
samowita rodzinna atmosfera to najważniejsze 
jego atuty. Organizatorzy w tym roku otrzymali 
grubo ponad 40 zgłoszeń i ostatecznie zakwali-
fi kowali liczbę 37 wykonawców - ponad 550 
osób. 
- Tak duże zainteresowanie pokazuje, że „Kur-
lantka” staje się znaną marką w regionie – mówi 
Witold Lubowiecki. - Oprócz pieśni warmiń-
skiej, od ubiegłorocznej edycji wprowadziliśmy 
dla wszystkich chętnych możliwość prezentacji 
stworzonych przez siebie własnych kurlantek 

- większość zespołów planuje wykonać swoje 
pieśni .
Kurlantka rozpocznie się w sobotę o godzinie 
10.00 uroczystym otwarciem, po którym od-
będzie się sobotnia część przesłuchań, podob-
nie będzie w niedzielę. Około godziny 15.00 
zapraszamy na koncert gwiazdy przeglądu - a 
będzie nią w tym roku grupa Babsztyl - zespół 
kilka lat temu wydał ciekawą płytę ”Stoji łoset 
kele drogi” z własnymi inetrpretacjami testów 
warmińskich, które usłyszymy podczas koncer-
tów w sobotę i niedzielę.  
Red.

Ponad pół tysiąca osób weźmie udział w Kurlantce
W Stawigudzie odbędzie się XII Warmiński Przegląd Chórów i Zespołów Śpiewaczych

Organizatorzy XII Warmiń-
skiego Przeglądu Chórów 
i Zespołów Śpiewaczych 
„Kurlantka 2014” w Stawi-
gudzie zapraszają na mu-
zyczne wydarzenie, które 
odbędzie się 17-18 maja w 
hali sportowej przy miejsco-
wym gimnazjum. Wystąpi 
37 wykonawców, czyli w su-
mie ponad 550 osób!

Organizatorzy „Kurlantki” w tym roku otrzymali grubo ponad 40 zgłoszeń i osta-
tecznie zakwalifi kowali liczbę 37 wykonawców - ponad 550 osób

Jacek Niedzwiecki, RZ
ipr@powiat-olsztynski.pl

Uzbrojeni w kalosze, płaszcze przeciwdeszczowe, szpadle, war-
mińsko-powiatowe czapeczki i dobry humor pracownicy olsz-
tyńskiego starostwa wzięli udział w wiosennej akcji sadzenia la-
sów w Nadleśnictwie Jagiełek w gminie Olsztynek. Tym razem 
była to sosna pospolita. 
Sadzimy więcej niż wycinamy – opowiadał jeden z leśniczych 
ośmioosobowej grupie pracowników Starostwa Powiatowego w 
Olsztynie, która w środę 9 kwietnia przyjechała do Nadleśnic-
twa Jagiełek, aby wziąć udział w akcji sadzenia nowych drzewek.
Drugi z leśników zaznaczył, że sadzone są tylko gatunki rodzi-
me. Tego dnia były to dwuletnie sosny pospolite, które wielki-
mi sosnami staną się dopiero za kilkaset lat. Pracownicy, wśród 
których dominowały urzędniczki, nie zniechęcili się tym, że 
owoce swojej pracy zobaczą dopiero ich wnuki lub prawnuki 
i założywszy rękawice i niebieskie czapeczki z napisem Warmia 
wzięli się do pracy. W sadzeniu jednego drzewka obowiązkowo 
brały udział dwie osoby. Jedna osoba wykopywała dołek, dru-
ga umieszczała wysokości i przytrzymywała na odpowiedniej 
wysokości drzewko podczas zasypywania ziemią. Żeby drzew-
ko miało szanse przetrwać, należy je sadzić tak, aby korzeń był 
włożony do ziemi prosto, nie może być podwinięty, ponieważ 
nie może czerpać później soków z ziemi i obumiera. Wśród 
leśniczych i osób sadzących sosnę nie zabrakło oczywiście Miro-
sława Pampucha, starosty olsztyńskiego, który ubrany w zielony 
strój leśnika sadził drzewka. Na koniec spotkania wspominał o 
leśniczym epizodzie w swoim życiu, kiedy uczęszczał do Tech-
nikum Leśniczego w Rucianem Nidzie. Pogoda nie dopisała, 
wciąż padało, jednak nikt z urzędników nie narzekał. Udało się 
posadzić kilkadziesiąt drzewek. Uczestnicy odczuwali niedosyt, 
ale pogoda nie pozwoliła na więcej. 
Leśnicy opowiadali o specyfi ce swojej pracy.
- Pracownik leśnictwa takich drzewek sadzi po kilka tysięcy - 
mówi jeden z leśniczych, który oprowadzał gości po szkółce 
leśnej. – Nie stosujemy żadnej chemii do nawożenia, czy pry-
skania. Stosujemy tylko metody naturalne. 
Wiele wysiłku w hodowlę drzewek, głównie sosen i dębów 
wkładają, zatrudnione w Nadleśnictwie kobiety, które pielęgnu-
ją cały rok drzewka, aby na wiosnę nadawały się do posadzenia 
w lesie. Każdego roku odnowienia lasu obejmują około 94 ha. 
Leśnicy wspominają, że jest to praca pokoleniowa. Drzewami, 
które oni teraz sadzą będą opiekować się ich następcy, a efekty 
w postaci pięknych, wyrośniętych dojrzałych drzew widoczne 
będą dopiero dla jeszcze kolejnego pokolenia.         Aneta Lipka 

Nowe drzewka dla no-
wych pokoleń
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Pamiątkowe zdjęcie ze wspólnego sadzenia 
lasu w Nadleśnictwie Jagiełek

Uzbrojeni w kalosze, płaszcze przeciwdeszczo-
we, szpadle, warmińsko-powiatowe czapeczki i 
dobry humor pracownicy olsztyńskiego staro-
stwa wzięli udział w wiosennej akcji sadzenia 
lasów
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Wielkie łatanie dziur i modernizacja dróg
Ruszyła wiosenna ofensywa na drogach powiatowych

Od początku kwietnia na 
drogach powiatowych ruszy-
ła wielka akcja łatania po-
zimowych dziur. Drogowcy 
przeznaczą na nią ponad 
900 tys. zł. To jednak nie 
wszystko, bo kolejnych kilka 
milionów złotych pochłoną 
modernizacje dróg m.in. w 
Barczewku, Kolnie, Rzecku i 
prawie 2-km odcinek z Bar-
tąga do krajowej „51”. 

W kwietniu ruszyło pozimowe łatanie dziur, ale powiatowi drogowcy wkrótce roz-
poczną kolejne inwestycje na drogach lokalnych

Jak zapewnia Powiatowa Służba Drogo-
wa w Olsztynie dzięki łagodniejszej zimie i 
mniejszym mrozom poziomowych dziur jest 
mniej niż w latach ubiegłych. 
- Co nie zmienia faktu, że ubytków jest sporo 
i trzeba je załatać, żeby zapewnić bezpieczeń-
stwo wszystkim użytkownikom dróg – mówi 
Jarosław Krzemieniewski, kierownik refera-
tu technicznego PSD w Olsztynie. – Firmy, 
które wygrały przetargi na remonty cząstko-
we na trzech obwodach drogowych (Olsz-
tynek, Barczewo i Dobre Miasto) ruszyły z 
łataniem dziur od początku kwietnia. Jeśli 
pogoda będzie sprzyjająca to wszystkie prace 
naprawcze po zimie powinny być wykonane 
do końca maja. 
Na łatanie dziur drogowcy z powiatu wyda-
dzą ponad 900 tys. zł. Najwięcej ubytków 
jest tradycyjnie na obwodzie drogowym w 
Barczewie, gdzie naprawa dziur pochłonie 
prawie 400 tys. zł. 

Barczewko, Kolno i Rzeck
To jednak nie wszystkie prace, jakie drogo-
wcy zaplanowali do realizacji w najbliższym 
czasie. Do końca czerwca zmodernizowane 
zostaną drogi w Barczewku, Kolnie i Rzec-
ku w gminie Biskupiec. W tym pierwszym 
przypadku drogowcy wykonają pełną mo-
dernizację około 250-metrowego odcinka w 
rejonie mostu w Barczewku, gdzie jezdnia 
jest najbardziej sfatygowana. O naprawę dro-
gi apelowali mieszkańcy, którzy swego czasu 
zorganizowali nawet protest w tej sprawie. 
Radni powiatowi na ostatniej marcowej sesji 
znaleźli ponad ćwierć miliona złotych na na-
prawę najgorszego fragmentu drogi. 
- Dzięki temu zostanie wykonana tam pod-
budowa i położony zostanie nowy asfalt 
– mówi Mirosław Pampuch, starosta olsz-
tyński. – Wyprofi lowane zostaną też rowy 
melioracyjne. 
Modernizacji doczeka się tez odcinek drogi 
w Kolnie przy siedzibie Urzędu Gminy, a do-
datkowo zostanie tam wykonana też moder-
nizacja kanalizacji deszczowej. Drogowcy zli-
kwidują też przełom w miejscowości Rzeck. 

Duża inwestycja w Bartągu
Kolejną ważną i długo oczekiwaną inwe-
stycją będzie modernizacja prawie 2-km 
wąskiego i dziurawego odcinka drogi z Bar-
tąga w kierunku drogi krajowej nr 51. W 
ubiegłym roku drogowcy poszerzyli i wylali 
nowy dywanik na odcinku liczącym około 
pół kilometra, teraz dokończą inwestycję, 
poszerzą drogę, wykonają podbudową i po-
łożą nowy asfalt aż do samego Bartąga (po-
nad 1,8 km).    
- To dobra informacja, bo to był tragiczny i 
wąski odcinek – uważa pan Andrzej, miesz-
kaniec Bartąga. – Sam straciłem tam dwa 
razy lusterko wymijając się z innymi autami. 
Inwestycja „bartąska” dodatkowo obejmie 
wykonanie utwardzonego pobocza dla pie-
szych i rowerzystów od ronda w Bartągu do 
ul. Stawigudzkiej i osiedla Zacisze. Całość 
ma kosztować około 2 mln zł, a Powiat Olsz-
tyński wykona inwestycję w Bartągu wspól-
nie z miastem Olsztyn. Koszty mają rozłożyć 
się po połowie. Przetarg na wykonanie tej 
inwestycji będzie ogłoszony w maju, a reali-
zacja jest przewidziana w rekordowym ter-
minie do wakacji. 
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Będzie coś dla ducha i coś dla ciała! Organi-
zatorzy VIII Dnia Przyjaźni Polsko-Węgier-
skiej, który odbędzie się w sobotę 10 maja 
w Olsztynie i Bartągu przygotowali program 
zawierający elementy ofi cjalne, ale i pikniko-
we. Wszystko rozpocznie się o godz. 10 pod 
olsztyńskim starostwem od złożenia wiąza-
nek i wieńców pod tryptykiem poświęco-
nym węgierskim powstańcom z 1956 roku i 
bohaterskim mieszkańcom Olsztyna, którzy 
tłumnie zademonstrowali swoją solidarność 
z węgierskimi braćmi. Potem uroczystości 
przeniosą się do kościoła w Bartągu, gdzie 
nastąpi odsłonięcie tablicy upamiętniającej 
zasłużony dla Warmii węgierski ród Kalnas-

sy. Proboszcz parafi i w Bartągu odprawi też 
mszę w intencji narodów Polski i Węgier. Co 
godne podkreślenia wszystkie uroczystości 
w kościele odbędą się z udziałem Kompa-
nii Honorowej Wojska Polskiego i orkiestry 
wojskowej oraz pełnym ceremoniałem. Po-
tem zaplanowano apel pamięci zasłużonych 
Węgrów i Polaków oraz salwę honorową. 
Od godz. 14 został zaplanowany piknik dla 
wszystkich mieszkańców. W części artystycz-
nej zaprezentuje się orkiestra wojskowa, Ze-
spół Pieśni i Tańca „Kortowo”, chór „Legen-
da”, zespół „Kosejder”, „Świąteczna Kapela” 

z Dobrego Miasta, czy dzieci z przedszkola 
w Bartągu. Nie zabraknie tez muzyki wę-
gierskiej ze starych płyt, a słynny przebój 
węgierskiej Omegi „Dziewczyna o perło-
wych włosach” zaśpiewa  Konrad Popław-
ski -  zwycięzca konkursu „Kocham polskie 
piosenki”, który w tym roku będzie repre-
zentował Warmię na Ogólnopolskim Festi-
walu Piosenki „Piosenkobranie” w Opolu. 
Organizatorami polsko-węgierskiego święta 
są: Powiat Olsztyński, Stowarzyszenie Miło-
śników Rusi nad Łyna i gmina Stawiguda. 
Jacek Niedzwiecki

Święto bratanków w Olsztynie i Bartągu
Zapraszamy na VIII Dzień Przyjaźni Polsko-Węgierskiej

Odsłonięcie pamiątkowej ta-
blicy poświęconej zasłużo-
nej dla Warmii węgierskiej 
rodziny Kalnassy, skoczna 
muzyka warmińska i wę-
gierska, czy apel pamięci 
zasłużonych dla Polaków i 
Węgier – to główne punkty 
ósmego już Dnia Przyjaźni 
Polsko-Węgierskiej w Olsz-
tynie i Bartągu. 

Jacek Niedzwiecki
ipr@powiat-olsztynski.pl

To był pracowity rok! W 2013 roku Lucyna Jasińska, Rzecz-
nik Konsumentów Powiatu Olsztyńskiego udzieliła 1017 
porad prawnych, dotyczących najczęściej wadliwego obu-
wia, odzieży, mebli, sprzętu RTV i AGD, a także w usług 
telekomunikacyjnych oraz usług dostawy energii i gazu. 
Najchętniej z pomocy korzystali mieszkańcy gminy Dywity, 
Dobre Miasto i Barczewo. Podobnie jak w latach ubiegłych 
wiele problemów przysparzają umowy zawierane poza loka-
lem przedsiębiorstwa i na odległość. Co roku konsument 
napotyka nowe sposoby wykorzystywania jego niewiedzy 
przez nieuczciwych przedsiębiorców. By uniknąć kłopotów 
konsument praktycznie cały czas powinien zachować ostroż-
ność, by nie popaść w kłopoty.
Konsumenci zgłaszali problemy osobiście, telefonicznie 
oraz drogą elektroniczną. Rzecznik udzielił najwięcej porad 
mieszkańcom gminy: Dywity (100 porad), Dobre Miasto 
(97 porad)
i Barczewo (95 porad). Natomiast najmniej z pomocy 
Rzecznika korzystali mieszkańcy gminy Kolno (17 porad). 
Po poradę do Rzecznika zgłaszali się również mieszkańcy 
z poza gmin wchodzących w skład Powiatu Olsztyńskiego, 
m.in. z: Bartoszyc, Bydgoszczy, Ełku, Gdańska, Krakowa, 
Olsztyna, Pisza, Sopotu, Warszawy czy Wrocławia.
- W niektórych sprawach zmuszona byłam do interwencji 
u przedsiębiorcy – mówi Lucyna Jasińska, Rzecznik Kon-
sumentów Powiatu Olsztyńskiego. – W 2013 roku wystę-
powałam z interwencją u przedsiębiorców 60 razy. Więk-
szość tych spraw zakończyła się wynikiem pozytywnym dla 
konsumenta. Najczęściej interwencje dotyczyły: usług tele-
komunikacyjnych, dostawy energii i gazu oraz niezgodno-
ści z umową sprzętu gospodarstwa domowego i mebli. W 
sprawach, w których konieczne było wystąpienie na drogę 
sądową, Rzecznik służył pomocą w sporządzeniu pozwów.
Z roku na rok Rzecznik zauważa wzrost świadomości kon-
sumentów w zakresie ochrony ich praw. Niestety mimo 
tego, wciąż jest wiele do zrobienia w tym zakresie.
- Wielu konsumentów nadal nie ma podstawowej wiedzy na 
temat gwarancji i ustawowej odpowiedzialności sprzedawcy 
za towar niezgodny z umową – mówi Lucyna Jasińska. – 
Wśród konsumentów wciąż panuje przekonanie, że gwa-
rancja jest jedyną drogą dochodzenia swoich praw. Wielu 
konsumentów nie czyta umów, które podpisuje lub czyta 
bez zrozumienia treści (czyta najczęściej dopiero wtedy, gdy 
pojawiają się problemy z taką umową).
Niekiedy trudności w dochodzeniu swoich praw przez kon-
sumentów wynikają z nierespektowania przepisów konsu-
menckich przez przedsiębiorców. Większość konsumentów 
wciąż nie ma wiedzy w zakresie alternatywnego sposobu 
rozstrzygania sporów przez polubowne sądy konsumenc-
kie. Konsumenci wykazują również niechęć do dochodze-
nia swoich spraw na drodze sądowej. Wynika to przeważ-
nie z przekonania, że proces sądowy jest skomplikowany, 
długotrwały, kosztowny i niepewny, jeśli chodzi o rezultat. 
Reasumując Rzecznik przestrzega konsumentów przed 
nierozważnymi zakupami, przed pochopnym zawieraniem 
umów (bez uprzedniego ich przeczytania), czy też zawiera-
niem umów o usługi remontowo-budowlane bez zachowa-
nia pisemnej formy umowy. Równocześnie Rzecznik swoją 
działalnością na bieżąco przestrzega Konsumentów przed 
nieuczciwymi akwizytorami, wprowadzającymi w błąd re-
klamami oraz prosi o rozwagę podczas zakupów
Red.

Tak przyjmuje Rzecznik Konsumentów
Przyjmowanie skarg i wniosków odbywa się codziennie w 
godz. 7-15 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Olsztynie 
(pl. Bema 5, II piętro, pokój nr 220). Rzecznik przyjmuje 
interesantów osobiście we wtorki i piątki w godz. 7-15. Pi-
semną korespondencję można kierować na adres: Rzecznik 
Konsumentów Powiatu Olsztyńskiego, Starostwo Powiato-
we w Olsztynie, pl. Bema 5, 10-516 Olsztyn (można ją też 
przesłać faksem na numer 089 521-05-17 lub drogą elek-
troniczną na adres e-mail: rzecznikkonsumentów@powiat-
olsztynski.pl). Pomoc można uzyskać także pod numerem 
telefonu 089 523-28-90.

Udzieliła ponad tysiąc 
porad konsumentom
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Hilda Wernik z Klebarka
Opowieść o Warmiaczce z hardą duszą i miękkim sercem

Hilda Wernik ma 80 lat, ale 
mało kto w to wierzy. Po 
pierwsze – nie wygląda. Jest 
atrakcyjną, zadbaną kobietą, 
trzyma się prosto, porusza z 
wdziękiem i uśmiecha pogod-
nie nawet wówczas, gdy nie 
wszystko się dobrze układa, 
bo jak podkreśla – człowiek 
najpełniej afi rmuje siebie, 
dając siebie. A przecież nie 
można dawać ludziom swo-
ich smutków, bo mają dosyć 
własnych.

No bo jak można kochać Boga, który jest wysoko w niebie, nie kochając człowieka, który 
jest obok nas? – pyta Hilda Wernik z Klebarka
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Po drugie – Hilda ma tyle energii i siły do 
pracy, ile nie mają ludzie młodzi. Dla niej 
tylko życie poświęcone innym warte jest 
przeżywania, więc działa na rzecz innych 
ludzi i dodaje jej to skrzydeł.

Służba zdrowia i Lazarus
Swoje życie zawodowe spędziła w służbie 
zdrowia. Od czternastu lat prowadzi Stację 
Pomocy Humanitarnej „Lazarus” w Kle-
barku Wielkim, która jest członkiem Eu-
ropejskiego Stowarzyszenia im. św. Łazarza. 
Jest to jedyna taka stacja w Polsce założona 
i działająca na wsi, zatrudnia na stałe dwie 
wykwalifi kowane pielęgniarki, współpracu-
je ze służbą zdrowia, dysponuje nowocze-
snym sprzętem medycznym i rehabilitacyj-
nym, swoich podopiecznych wspiera też 
materialnie. Hilda porusza niebo i ziemię, 
żeby zdobywać dla swych podopiecznych 
coraz to lepszy sprzęt, zapewniać coraz lep-
szą opiekę oraz o to, żeby pod swoje skrzy-
dła zagarnąć coraz więcej potrzebujących. 
W działalność klebarskiego „Lazarusa” za-
angażowana jest gmina Purda, władze Po-
wiatu Olsztyńskiego i województwa war-
mińsko-mazurskiego, Powiat Osnabrück, 
gmina Bissendorf, Związek Kobiet Wiej-
skich i wszyscy ludzie, których Hilda zna, 
a którzy mają coś do zaoferowania potrze-
bującym – pieniądze, sprzęt, umiejętności, 
własny czas i... serce. 
- No bo jak można kochać Boga, który jest 
wysoko w niebie, nie kochając człowieka, 
który jest obok nas? – pyta Hilda i pokazuje 
kolejne zdjęcia podopiecznych „Lazarusa”, 
a zna ich wszystkich, dobrze wie, co komu 
dolega i w jaki sposób można mu pomóc. 
Jest to dokładnie to, czego brakuje nasze-
mu odhumanizowanemu systemowi opieki 
zdrowotnej.
- Ludzie starzy i chorzy często czują się nie-
potrzebni, zapominamy, że każdy ma nie 
tylko ciało, ale także duszę i że dusza też 
może chorować. Żeby pomóc choremu cia-
łu – trzeba mieć sprzęt, pieniądze i umie-
jętności, ale żeby pomóc cierpiącej duszy – 
wystarczy mieć serce – mówi Hilda. – Tego 
się jednak nie kupi, to trzeba samemu w 
sobie odnaleźć, żeby kiedyś nie stanąć przed 
Bogiem z pustymi rękami.

Krótkie dziciństwo
Hilda jest mocno związana z Klebarkiem. 
Tu się urodziła, tu przeżyła swoje krótkie 
dzieciństwo, wojenne piekło i ciężkie lata 

powojenne. Dla jej pokolenia wszystko 
było wtedy bardzo bolesne, nie tylko do-
rastanie, które przyszło o wiele za wcześnie, 
także późniejsze lata, gdy nikt już co prawda 
nie strzelał i nie trzeba się było bać o przeży-
cie, ale wszystkiego brakowało i to przeżycie 
wcale nie było łatwe. Hilda miała zaledwie 
11 lat, gdy – jak mówi – skończyło się jej 
dzieciństwo. Zimą 1945 roku do Klebarka 
weszli Rosjanie. Z miejsca zabili 17 osób 
napotkanych we wsi, w tym Emilię Wer-
nik, matkę przyszłego męża Hildy – Karo-
la. Przerażeni ludzie uciekali ze wsi, między 
innymi do gospodarstwa rodziców Hildy. 
Aż do wiosny zamieszkało u nich 70 osób, 
głównie kobiety z małymi dziećmi. Spali 
pokotem na podłodze, na rozścielonej sło-
mie. Na szczęście Rosjanie nie od razu ogo-
łocili dom ze wszystkiego, co nadawało się 
do jedzenia, były jeszcze kartofl e z jesienne-
go zbioru, krowy i świnie, a więc wystarcza-
ło dla wszystkich i nikt nie głodował. Hilda 
pomagałam wtedy kobietom przy dzieciach 
i przy chorych. 
– Wtedy po raz pierwszy poczułam, że 
opiekowanie się ludźmi daje mi spełnienie 
– opowiada Hilda. – Czułam, że jestem 
potrzebna i że mam coś do zaoferowania 
innym.
Hilda sama ucierpiała – wkrótce po zaję-
ciu najlepszych domów we wsi – Rosjanie 
zaczęli plądrować i grabić wszystko, co im 
wpadło w oczy. Któregoś dnia w domu 
rozległo się walenie w drzwi, Hilda pobie-
gła otworzyć, bo zwłoka mogła się skoń-
czyć strzelaniną. Rosyjski żołdak wpadł do 
domu i pierwsze, co zobaczył to ją, jedena-
stoletnią, chudą dziewczynkę stojącą w pro-
gu, instynktownie zagradzającą mu wejście. 
Podniósł wtedy swój ciężki bucior i z całej 
siły rąbnął ją w stopę. Droga stanęła otwo-
rem. Zmiażdżona stopa zagoiła się w koń-
cu, ale Hilda straciła jeden palec i nie mogła 
normalnie chodzić. Po latach dopiero zajął 
się nią słynny olsztyński chirurg sportowy, 
doktor Mieczysław Pimpicki. 
– Ślad pozostał – mówi Hilda, ale doktor 
jeszcze raz tak wszystko poskładał, że po 
operacji mogłam już normalnie chodzić.

Boenigkowie
Hilda nie lubi wspominać tamtych czasów. 

– To był czas barbarzyństwa – wzdycha - 
latami docierało do mnie, czego naprawdę 
byłam świadkiem. Jak się ma 11 lat, to się 
nie wszystko rozumie i całe szczęście, bo nie 
można byłoby stać się normalnym człowie-
kiem po tym wszystkim. Mądrości swojej 
matki zawdzięczam, że nie spotkało mnie 
coś gorszego, niż zmiażdżona stopa.
Ojciec Hildy został zabrany na Syberię, 
gdzie umarł. Najstarszy brat August, ze-
strzelony nad kanałem La Manche – dostał 
się do amerykańskiej niewoli. Najmłodszy 
z braci – Franz – uciekł z rosyjskiego trans-
portu w Tracku i zamierzał pieszo dostać się 
do domu, ale powiedziano mu, że wszyscy 
uciekli do Niemiec, więc zawrócił. Szukał 
ich potem w Niemczech przez Czerwony 
Krzyż, ale nie znalazł. Zmarł od chorób w 
1958 i dopiero po śmierci rodzina go odna-
lazła. Rosjanie odeszli z Klebarka, matka zo-
stała sama z pięcioma małymi córeczkami i 
trzydziestohektarowym  gospodarstwem na 
głowie. Na szczęście z wojny wrócił śred-
ni brat, Bruno i wspólnie z matką, ciężko 
pracując – powoli przywrócili ziemi to, co 
zniszczyła wojna.
Hilda jest z domu Boenigk. Jan Boenigk, 
znany działacz na rzecz polskości w Prusach 
Wschodnich i założyciel jedynej na Mazu-
rach szkoły polskiej w Piasutnie – to brat jej 
ojca. Po wojnie jej pełne imię – Hildegarda 
oraz to nazwisko – były wielkim obciąże-
niem. Polskie władze próbowały coś z tym 
zrobić i dziewczyny o niemieckich imio-
nach próbowano zmusić do ich zmiany na 
brzmiące lepiej Haliny i Heleny. 
– Moje koleżanki uległy i podpisały zgo-
dę, a ja nie! – wspomina Hilda. – Przesie-
działam w areszcie cały dzień, wypłakałam 
morze łez, ale nie chciałam być Haliną i 
nie podpisałam zgody. Przetrzymali mnie 
do późnego wieczora i wypuścili. Stanęło 
na moim. Nawet nazwisko próbowali mi 
zmienić, mam jedno szkolne świadectwo, 
gdzie fi guruję jako Benikówna – śmieje się 
Hilda.
Jak widać – rodzinę Boenigków trudno 
było zastraszyć, czy się walczyło o polskość, 
czy o własny dom, o dzieci, czy choćby o 
własne imię – i nawet małe dziewczynki 
wykazywały się niezwykłym hartem ducha.

Prusek czy Rusek
Hilda uczyła się polskiego dopiero po woj-
nie, gdy poszła do szkoły. Bardzo jej zale-
żało, żeby mówić czysto i bez akcentu, bo 
los niemieckojęzycznych dzieci po wojnie 
nie był łatwy.
- Czułam się wyobcowana i obciążona za 
grzechy Hitlera – wzdycha Hilda. - By-
łam dzieckiem, nie rozumiałam polityki, 
nie wiedziałam, dlaczego mnie uważają za 
gorszą, więc wstydziłam się swojej niemiec-
kości. Na szczęście chłopak, w którym się 
zakochałam i za którego wyszłam za mąż 
nazywał się Karol Wernik i to moje nowe 
nazwisko nie brzmiało już tak bardzo po 
niemiecku.
Wiele rodzin z Klebarka wyjechało po 
wojnie do Niemiec. Nie każdy był w sta-
nie pogodzić się z syndromem obywatela 
gorszej kategorii. Rodzina Hildy została na 
Warmii.
- To jest nasza ojczyzna – mówi Hilda. – Tu 
zawsze był nasz dom, nasze miejsce na zie-
mi, na tej ziemi, którą obsiewały pokolenia 
Boenigków i która dla nich rodziła. Nie-
którzy Boenigkowie – jak mój stryj, czuli 
się Polakami, niektórzy – jak mój ojciec – 
Niemcami, ale tak naprawdę, to wszyscy 
byliśmy i jesteśmy ludźmi tej ziemi. Moja 
matka mawiała: Prusek czy Rusek – tu za-
wsze był i będzie nasz dom. Matka nauczyła 
mnie też, że to nie język, jakim się mówi i 
nie narodowość decyduje o tym, kim się 
jest, ale to, czy się w życiu kierujemy przy-
kazaniami miłości do drugiego człowieka.

Hilda sama się znajdzie
Hilda jest silnie związana z Warmią. Zwie-
dziła w życiu kawał świata, ale zawsze z ra-
dością wracała do domu, do Klebarka. Jest 
przekonana, że nigdzie indziej nie jest tak 
pięknie, jak tu. Zbudowali z Karolem wła-
sny dom, ale gdy Hilda stanie na jego progu 
- widzi ziemię Boenigków, tę ziemię, która 
pozwoliła jej wytrwać w najtrudniejszych 
czasach i zawsze pozostała jej domem.
- Dlatego mam siłę do pomagania innym – 
mówi – dlatego mam nadzieję, że nie stanę 
kiedyś przed Bogiem z pustymi rękami.
Trudno za Hildą nadążyć, chodzi szybko, 
ma dużo pracy, wielu ludzi czeka na po-
moc, na wózek inwalidzki, na łóżko z pi-
lotem, na materac przeciw odleżynom. 
Swoją pomocą klebarski „Lazarus” ogarnia 
nie tylko gminę Purda, ale także gminę Bar-
czewo, pracy jest mnóstwo. Hilda stara się, 
żeby podopieczni mieli jak najlepszą opie-
kę, organizuje fachowe kursy dla personelu, 
zaszczepia najnowocześniejsze rozwiązania 
w opiece nad chorymi, ściąga sprzęt, któ-
ry nie zawsze mają nawet duże szpitale. Bo 
nie chodzi o to, żeby zawsze dostawali uży-
wane, ale i to, czego inni jeszcze nawet nie 
widzieli. Bo się jej podopiecznym należy!
- Gdzie mieszka Hilda Wernik? – zagadnię-
ty starszy pan, mieszkaniec Klebarka zatrzy-
muje się i szeroko uśmiecha. – Proszę pani! 
Hilda Wernik mieszka po prostu w Klebar-
ku, wszędzie może być, za nią człowiek nie 
nadąży. Ale pani stanie w środku wsi i tylko 
zacznie płakać, że coś boli. Ona się wtedy 
sama znajdzie!

Ewa Koniecpolska
ipr@powiat-olsztynski.pl
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 Urząd Miejski w Barczewie
Pl. Ratuszowy 1
11-010 Barczewo
tel. (89) 514 84 39
fax (89) 514 85 62
www.barczewo.pl
- Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
ul Słowackiego 5, Barczewo
tel. (89) 514-97-88
- Dom Pomocy Społecznej
ul. Kraszewskiego 17, Barczewo
tel. (89) 514 84 21
- Zakład Budynków Komunalnych
ul. Wojska Polskiego 15, Barczewo
tel. (89) 514-12-74
- Komisariat Policji
ul. Grunwaldzka 9, Barczewo
tel. (89) 514 84 97
- Ochotnicza Straż Pożarna 
ul. Olsztyńska 5, Barczewo
tel. (89) 514 84 98
- Centrum Kultury i Pro-
mocji Gminy Barczewo
ul. Słowackiego 5, Barczewo
tel. (89) 514 82 81

 Urząd Miejski w Biskupcu
al. Niepodległości 2, 11-300 Biskupiec
tel. 89 715 01 10. fax 89 715 24 37
ratusz@biskupiec.pl
http://www.biskupiec.pl/
- Szpital Powiatowy im. Jana Mikulicza, 
ul. Armii Krajowej 8, Biskupiec
tel. 89 7156207, fax 89 7156208, 
www.szpital-biskupiec.pl
- Komisariat Policji w Biskupcu, 
ul. Mickiewicza 41, Biskupiec, 
tel. 89 7150400, fax 89 7150405, 
www.ebiskupiec.pl/kpb
- Państwowej Straży Pożarnej, 
ul. Sądowa 6, Biskupiec
tel. 89 7150650, fax 89 7150652
- Straż Miejska 
Al. Niepodległości 2, Biskupiec
tel. 89 7150119, fax 89 7152437
- Biskupiecki Dom Kultury, 
ul. Matejki 5, Biskupiec
tel. 89 7152695, fax 89 7152695
- Miejski Ośrodek Pomo-
cy Społecznej w Biskupcu
Al. Niepodległości 3, Biskupiec

tel. 89 715 25 13 , 715 26 62
- Zakład Nieruchomości Lokalowych 
sp. z o.o.
ul. Chrobrego 26, Biskupiec
tel. 89 715 27 98
- „ZDU-Komunalka Sp. z o.o.”
ul. Wybudowanie 18, Biskupiec

 Urząd Miejski w Dobrym Mieście
11-040 Dobre Miasto, ul. Warszawska 
14
tel. 089 61 61 314 fax 089 61 61 443 
urzad.miasta@dobremiasto.com.pl
http://www.dobremiasto.com.pl/
 - ZGK Sp. z o.o. w Dobrym Mieście
tel. 89 616 15 98, 89 615 10 47, 
zgk@zgk.dobremiasto.pl
- Komisariat Policji w Dobrym Mieście 
tel. 89 526 29 30
- Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 
ul. Olsztyńska 3, Dobre Miasto
tel. 89 616 12 70
w sprawach nagłych tel. 666 091 994
- Ochotnicza Straż Pożarna
Tadeusza Kościuszki 2d, Dobre Miasto
tel. 89 616 23 08

 Urząd Miejski w Jezioranach
Pl. Zamkowy 4, 11-320 Jeziorany  
tel. (89) 539 27 41, fax (89) 539 27 60 
umjeziorany@wp.pl
- Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Kajki 20, Jeziorany
tel. 89 718 11 33, fax 89 718 16 58
- Ochotnicza Straż Pożarna
ul. Kopernika 41, Jeziorany
- Posterunek Policji
Mickiewicza 9, Jeziorany
tel. 89 718 10 97 

 Urząd Miejski w Olsztynku
ul. Ratusz 1, 11-015 Olsztynek
tel. 089 519 54 50,
 e-mail: ratusz@olsztynek.pl
- Gospodarka Komunalna Sp. z o.o.  
ul. Górna 1, Olsztynek 
tel. 89 519 20 48, 89 519 20 55 
fax 89 519 20 33
-Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
ul. Rynek 1, Olsztynek
tel. 89 5195 466
- Miejski Dom Kultury
ul. Chopina 29, Olsztynek
tel. 89 519 22 01
- Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Świerczewskiego 19, Olsztynek
tel. 89 519 26 94, 89 519 21 31
- Ochotnicza Straż Pożarna
ul. Mazurska 1, Olsztynek
tel. 89 519 20 08
- Komisariat Policji 

ul. Chopina 25, Olsztynek
tel. 89 519 29 97

 Urząd Gminy Gietrzwałd
ul. Olsztyńska 2, 11-036 Gietrzwałd
tel. (089) 524-19-00, fax (089) 524-19-25
gietrzwald.pl
- Zakład Gospodarki Komunalnej 
ul. Olsztyńska 2, Gietrzwałd
tel. 895123510, 895241921
zgk@gietrzwald.pl
- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 
ul. Olsztyńska 2,Gietrzwałd
tel. (89) 524 19 11, fax (89) 524 19 11
- Schronisko dla zwie-
rząt w Tomarynach
tel. 534 204 420; 500 294 676
www.schroniskobiesal.pl/
- Posterunek Policji 
Gietrzwałd 26
tel. 89 512 32 00

 Urząd Gminy Jonkowo
ul. Klonowa 2, 11-042 Jonkowo
tel. 89 512 92 37 fax 89 512 92 32
sekretariat@jonkowo.pl
www.jonkowo.pl
- Zakład Gospodarki Komunalnej
ul. Lipowa 11, Jonkowo
tel. 89 512 91 10
- Posterunek Policji
ul. Lipowa 5, Jonkowo
tel. 89 512 92 00
- Ochotnicza Straż Pożarna
ul. Lipowa 2, Jonkowo
tel. 89 512 92 29
- Dom Pomocy Społecznej
ul. Lipowa 9, Jonkowo
tel. 89 512 91 12
- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Lipowa 11, Jonkowo
tel. 89 512 92 10

 Urząd Gminy Dywity 
ul. Olsztyńska 32, 11-001 Dywity
tel.(89) 524 76 40, 512 01 60
fax (89) 512 01 24
ug@dywity.nowoczesnagmina.pl
- Gminny Ośrodek Kultury
ul. Olsztyńska 28, Dywity
tel. (89) 512 01 23
- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Olsztyńska 28, Dywity
tel. (89) 512 01 93
- Posterunek Policji
ul. Barczewskiego 11, Dywity
tel.(89) 512-02-00, 
tel. kom. 697-880-164
- OSP Dywity
nr alarmowy 112, 998

 Urząd Gminy Świątki
Świątki 87, 11-008 Świątki
tel. (89) 616 98 83, (89) 616 98 22
www.swiatki.com.pl
- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Świątki 87
tel. 895260087,  895131668
fax 896 169 822
- Biblioteka Publiczna
Świątki 93 (89) 616 98 67
- OSP Świątki
nr alarmowy 112, 998

 Urząd Gminy Kolno
Kolno 33, 11-311 Kolno
tel./fax. 89 716 32 26
www.kolno.bil-wm.pl
- Gminny Ośrodek Pomo-
cy Społecznej w Kolnie
tel. 89 716 32 93
- Gminny Ośrodek Kultury w Kolnie
tel. 89 716 92 27

 Urząd Gminy Stawiguda
ul. Olsztyńska 10, 11-034 Stawiguda
tel. 89 512 64 75 fax 89 512 69 10
stawiguda@stawiguda.pl
- Referat Gospodarki Komunalnej
tel. 089 51 26 941
gosp-kom@stawiguda.pl
- Utrzymanie dróg
tel. 89 5126942 
kaspruk@stawiguda.pl
- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Olsztyńska 10, Stawiguda
tel. (89) 512 62 02 fax (89) 512 63 71
gops@stawiguda.com.pl
- Ochotnicza Straż Pożarna w Stawigu-
dzie , ul.Leśna 2 
tel. 89 512 62 08 
- Posterunek Policji
ul. Warszawska 7/1, Stawiguda
tel. 89 512 62 00 

 Urząd Gminy w Purdzie
11-030 Purda 19
tel. (089) 512-22-23
fax (89) 512-22-80
ug@purda.pl
- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Purda 12A
tel. (89) 519 50 57 fax (089) 519-50-60
- Ochotnicza Straż Pożarna w Purdzie
Naczelnik Andrzej Florczak, 
tel. 504-239-414
- Zakład Gospodarki Komunalnej
Purda 19A
tel. 89 512 24 08
- Posterunek Policji 
11-030 Purda; 96
tel. 89 512 21 60

Wszystkie adresy, telefony i e-maile w jednym miejscu
Dla komfortu mieszkańców powia-
tu olsztyńskiego oraz interesantów 
starostwa rozpoczynamy publikację 
wygodnych informatorów z danymi 
teleadresowymi najważniejszych jed-
nostek i organizacji z terenu powiatu. 
Warto sobie wyciąć poszczególne od-
cinki informatora tak, by po zakoń-
czeniu cyklu mieć pod ręką książeczkę 
z danymi, które mogą się przydać w 
każdej sytuacji! 


