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Formacja pokazowa klanu Holländerów 
już od 37 lat zadziwia i zachwyca widzów 
z Europy i świata. Powiat Olsztyński, 
główny organizator Rodzinnego Pikniku 
Lotniczego w Gryźlinach od dwóch lat 
czynił starania o udział znakomitych skan-
dynawskich akrobatów, którzy 15 czerwca 
pojawią się na Warmii dwoma samolotami 
– Grummanem 164A, na którym wykony-
wany jest koci spacer po skrzydłach (wing 
walking) i specjalnie skonstruowanym Vi-
kingiem, który z silnikiem o mocy  430 
KM jest najpotężniejszym dwupłatem na 
świecie. 
- Rok temu Szwedzi nie występowali 
w Europie, tylko na Dalekim Wschodzie, ale 
w tym roku udało nam się zaprosić znako-
mitych gości do Gryźlin – mówi Mirosław 
Pampuch, starosta olsztyński. 

Marzenie, ale też wyzwanie
Szczególne zainteresowanie widzów powi-
nien wzbudzić pierwszy w tej części kra-
ju pokaz spacerowania i poruszania się na 
skrzydłach lecącego samolotu w wykona-
niu dwóch kobiet przebranych w kocie 
stroje. W czasie pokazów panie są przy-
pięte do konstrukcji samolotu stalowymi 
linkami.  
- Kociaki robią furorę w powietrzu, ale tak-
że później na ziemi – mówi Jakub Woź-
niak, pełnomocnik starosty ds. zarządzania 
lądowiskiem powiatowym w Gryźlinach. 
– Chętnie podchodzą do ludzi, robią so-
bie zdjęcia, rozdają autografy. Dodatkową 
atrakcją w trakcie pokazów „Podniebnych 
kotów” (Skycats) będą specjalne efekty dy-
mowe z samolotu, który będzie wypuszczał 
dymy w biało-czerwonym barwach. 

Na uwagę zasługuje też druga z maszyn, 
która przyleci ze Skandynawii, czyli dwu-
płatowy samolot Viking o olbrzymiej 
mocy 430 koni mechanicznych. To uni-
kalna, bardzo lekka konstrukcja z 9-cylin-
drowym, turbodoładowanym silnikiem 
gwiazdowym. Latanie tym samolotem to 
z jednej strony marzenie, a z drugiej duże 
wyzwanie dla pilota. 
- Pomimo iż mam spore doświadczenie 
w lataniu na maszynach akrobacyjnych, 
ten samolot wymaga znacznie więcej fi -
zycznego treningu, ze względu na szybkie 
zmiany przeciążeń – od +9 do -7G. – mówi 
Jacob Holländer, szef zespołu Scandinavian 
Airshow. 

Nie ma Gryźlin bez Kairysa!
Gwiazdą lotniczej imprezy w Gryźlinach 
obok szwedzkiej grupy będzie uwielbia-
ny przez publiczność Jurgis Kairys, mistrz 
świata z Litwy. To będzie piąty występ na 
Warmii znakomitego pilota. 
- Nie ma Gryźlin bez Jurgisa Kairysa! – 
śmieje się starosta Mirosław Pampuch. – 
To nasz wielki przyjaciel, którego pokocha-
ła widownia pikniku. 
W Gryźlinach Litwin na pewno pokaże 
swoje popisowe ewolucje, jak „Kobra”, lot 
odwrócony, lot nożycowy, czy niepraw-
dopodobne beczki i korkociągi. Swoich 

zwolenników z pewnością będzie miała 
również idealnie zsynchronizowana for-
macja pokazowa 3AT3, która wystąpi 
w Gryźlinach czterema samolotami. Nie 
zabraknie samolotów historycznych m.in. 
samolotu Taylorcraft Auster, Tiger Moth, 
legendarnego polskiego Biesa, repliki słyn-
nego RWD-5, RWD-13, Piper Cuba, czy 
Harvarda IIB. 
- W powietrzu pokażą się też liczne samo-
loty ultralekkie m.in. Tulak, Topaz, Aero-
prakt, czy Virus SW – zapowiada Jakub 
Woźniak. 
Kolejne atrakcje lotnicze to nowość na 
polskim rynku, czyli śmigłowiec ultralek-
ki Yoyo, a także śmigłowiec Robinson 44 
pilotowany przez członka Śmigłowcowej 
Kadry Narodowej. Dla rodzin z dziećmi 
przygotowane będą też liczne stoiska han-
dlowe, występy artystyczne na scenie, czy 
duży Park Zabaw i Rozrywki z dmuchań-
cami i zjeżdżalniami. 
- To jednak nie wszystko! – mówi Jakub 
Woźniak. – Wkrótce ogłosimy w mediach 
kolejne atrakcje m.in. związane z udziałem 
Sił Powietrznych RP.  
Głównym organizatorem VII Rodzinnego 
Pikniku Lotniczego jest Powiat Olsztyń-
ski i Stowarzyszenie „Dom Warmiński”, 
a partnerami są gmina Stawiguda i miasto 
Olsztyn.  

Koci spacer po skrzydłach samolotu
Scandinavian Airshow i Jurgis Kairys gwiazdami Rodzinnego Pikniku Lotniczego w Gryźlinach 

Gimnazjalisto, wybierz szkołę z powiatu

str 3

Wspaniali nauczyciele, przyjazna atmosfera, nowoczesne wyposaże-
nie, zajęcia pozalekcyjne i wysoka zdawalność egzaminów zewnętrz-
nych - to tylko kilka najważniejszych z wielu atutów szkół prowadzo-
nych przez Powiat Olsztyński.

Powiat wyróżniony przez Parę Prezydencką

str 2

Projekt „Rozwój systemu rodzicielstwa zastępczego w powiecie olsz-
tyńskim” – otrzymał nominację w konkursie „Dobry Klimat dla ro-
dziny”. To konkurs o Nagrodę Pary Prezydenckiej RP, który docenia 
inicjatywy samorządowe wspierające rodziny. 

Targi dedykowane samorządom i regionom

str 7

Prawie 70 wystawców wzięło udział w pierwszej edycji Public Word 
– Targów dla Samorządów i Regionów, które od 26 do 28 maja odby-
wały się w Arenie Ostróda. Na stoisku Powiatu Olsztyńskiego można 
się zapoznać z ofertą inwestycyjną i kulturalną.

Żywa lekcja historii regionu

str 7

Obóz Wikingów z warsztatami i średniowieczną kuchnią, żywa lekcja 
historii regionu dla uczniów, czy lekcje języka pruskiego – to tyl-
ko część atrakcji VII Festynu Archeologicznego, który odbędzie się 
6 czerwca w Gadach. 

Nazywani „latającym cyr-
kiem ze Szwecji” podnieb-
ni akrobaci ze Scandinavian 
Airshow i mistrz świata Jurgis 
Kairys z Litwy będą gwiaz-
dami siódmej edycji Ro-
dzinnego Pikniku Lotniczego 
w Gryźlinach, który odbędzie 
się 15 czerwca. W szwedzkiej 
ekipie wyróżniają się dwie 
kobiety w kocich strojach, 
które uprawiają ekwilibry-
styczną sztukę poruszania 
się po skrzydłach lecącego 
samolotu. 
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Szczególne zainteresowanie widzów powinien wzbudzić pierwszy w tej części 
kraju pokaz spacerowania i poruszania się na skrzydłach lecącego samolotu 
w wykonaniu dwóch kobiet przebranych w kocie stroje

W Gryźlinach nie może zabraknąć mistrza świata w akrobacji samolotowej Jur-
gisa Kairysa z Litwy

Jacek Niedzwiecki
ipr@powiat-olsztynski.pl
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W tym roku do konkursu samorządy miast, 
gmin, powiatów i województw zgłosiły 253 
inicjatywy. Godne podkreślenia jest to, że 
Powiat Olsztyński był jedynym przedstawi-
cielem Warmii i Mazur w zaszczytnym gro-
nie nominowanych. Uroczysta gala fi nałowa 
odbyła się 15 maja w Pałacu Prezydenckim.
- Zaczynamy tworzyć taką rodzinę samorzą-
dów, które dbają właśnie o rodzinę – mówiła 
podczas spotkania małżonka Prezydenta RP, 
Anna Komorowska i zachęcała do wzięcia 
udziału w przyszłorocznej edycji konkursu.
Prezydent Bronisław Komorowski wtórował 
pierwszej damie.
- Mamy coraz lepszy klimat dla rodziny 
i to widać także w tej sali – mówił Prezydent 
RP na początku gali. – Dziękuję wszystkim, 
którzy chcieli ten dobry klimat dla polskiej 
rodziny tworzyć – dodał.

Dumni z rodzin zastępczych
Nagrody wręczono w trzech kategoriach. Po-
wiat Olsztyński otrzymał nominację w ka-
tegorii „Rodziny wielodzietne wartością dla 
wspólnoty lokalnej”. Pamiątkowy dyplom 
z rąk Prezydenta RP odebrał starosta olsztyń-
ski Mirosław Pampuch.
- Jesteśmy dumni z naszych rodzin zastęp-
czych i z tego, że para prezydencka dostrze-
gła działania powiatu na rzecz rodzicielstwa 
zastępczego – mówi starosta Mirosław Pam-

puch. -  Od lat poprzez tworzenie tych ro-
dzin, szkolenia rodziców i akcje promocyjne 
wspieramy ten rodzaj pieczy zastępczej. Tu 
również chciałbym podkreślić  i podzię-
kować za zasługi pracownikom i dyrekcji 
PCPR w Olsztynie.
Zorganizowanie sprawnego systemu rodzin-
nej pieczy zastępczej stało się dla powiatu 
priorytetem.
- Już w 2003 roku Powiatowe Centrum Po-
mocy Rodzinie bazowało na standardach 
europejskich w tej dziedzinie – mówi Arka-
diusz Paturej, dyrektor PCPR. – Cały sys-
tem opieki zastępczej budujemy w powiecie 
od wielu lat, choć jeszcze przed nami dużo 
pracy.
Konsekwencja działania spowodowała, że 
w powiecie istnieje obecnie 205 rodzin za-
stępczych, w tym 21 zawodowych rodzin 
zastępczych oraz  4 domy dla dzieci. Opieką 
otoczonych jest 400 dzieci.

Laureaci konkursu dla samorządów „Do-
bry Klimat dla Rodziny”:
I kategoria – Dobre Rodzicielstwo: Miasto 
Białystok za Białostocką Akademię Rodziny;
II kategoria – Czas wolny dzieci i młodzieży 
– czas rozwoju: Gmina Sępólno Krajeńskie 
za program „Jesteśmy aktywni, jesteśmy kre-
atywni”;
III kategoria – Rodziny wielodzietne warto-
ścią dla wspólnoty lokalnej: Gmina Grodzisk 
Mazowiecki za Kartę Dużej Rodziny 3+ i 4+;
Nominowani byli:
w I kategorii Dobre Rodzicielstwo:
- Miasto Białystok za Białostocką Akade-

mię Rodziny; Miasto Katowice za program 
„Macierzyństwo – mój czas”; Samorząd wo-
jewództwa małopolskiego za projekt „Wię-
zienie WIĘZI nie więzi”; Gmina Tłuszcz za 
Punkt Pomocy Dziecku i Rodzinie; Miasto 
Wrocław za wrocławski program zintegro-
wanych działań na rzecz wspierania i rozwo-
ju rodziny.

W II kategorii Czas wolny dzieci i mło-
dzieży – czas rozwoju:
- Gmina Dębica za program „Eduka-
cja humanitarna – sposobem aktywiza-
cji uczniów”; Miasto Gdynia za Centrum 
Aktywnego Mieszkańca: klub osiedlowy 
APTEKA oraz klub młodzieżowy KRE-
ATYWNI; Samorząd województwa ku-
jawsko-pomorskiego za ASTROBAZĘ 
- sieć przyszkolnych obserwatoriów astro-
nomicznych; Gmina Sępólno Krajeńskie za 
program „Jesteśmy aktywni, jesteśmy kre-
atywni”; Miasto Tczew za świetlicę środowi-
skowo-sąsiedzką ZAMKOWA 26.

W III kategorii Rodziny wielodzietne 
wartością dla wspólnoty lokalnej:
- Gmina Grodzisk Mazowiecki za Kartę Du-
żej Rodziny 3+ i 4+; - Miasto Nowy Sącz za 
wspieranie i upowszechnianie zawodowych 
form rodzicielstwa zastępczego; - Miasto 
Stargard Szczeciński za program „Na start”; 
Powiat Olsztyński za rozwój systemu rodzi-
cielstwa zastępczego w powiecie olsztyńskim 
i Miasto Toruń za Program Promocji Dużej 
Rodziny „JESTEŚMY RAZEM”.

W Pałacu Prezydenckim rozstrzygnięto konkurs „Dobry klimat dla rodziny”

Projekt „Rozwój systemu 
rodzicielstwa zastępczego 
w powiecie olsztyńskim” – 
otrzymał nominację w kon-
kursie „Dobry Klimat dla 
rodziny”. To konkurs o Na-
grodę Pary Prezydenckiej 
RP, który docenia inicjatywy 
samorządowe wspierające 
rodziny. Powiat był jedynym 
przedstawicielem regionu 
w zaszczytnym gronie nomi-
nowanych.  Wspólna pamiątkowa fotografi a wszystkich nominowanych i Pary Prezydenckiej RP

Edyta Jermakow
ipr@powiat-olsztynski.pl
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Polsko-niemiecka 
wymiana młodzieży
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Uczniowie dywickiego gimnazjum już po raz 
czwarty wzięli udział w polsko-niemieckiej wy-
mianie młodzieży z rówieśnikami ze Schwag-
storf 

Typowo polskie, typowo niemieckie – IV polsko-niemiecka 
wymiana młodzieży – pod takim hasłem zorganizowane zo-
stało w dniach 9-13 maja  spotkanie uczniów z partnerskich 
szkół: dywickiego gimnazjum i Marienschule ze Schwag-
storf (w powiecie Osnabrück).
Program, uwzględniający realizację hasła spotkania, został 
zaplanowany przez stronę polską bardzo atrakcyjnie. Od-
były się zatem: gra miejska i zabawy, warsztaty teatralne, 
pokazy, prezentacje, wizyta na basenie i w parku linowym. 
Uczniowie niemieccy, wspólnie z rówieśnikami z Dywit, 
uczestniczyli też w lekcjach: języka polskiego, matematy-
ki i języka angielskiego. Warsztaty pieczenia chleba, gry na 
afrykańskich bębnach czy chodzenia na szczudłach zapro-
ponowane przez animatorów w Kaczym Bagnie (Miejscu 
Inicjatyw Pozytywnych) przyniosły młodzieży dużo wrażeń 
i niezapomnianych przeżyć. Weekendowy pobyt w domach 
rodzin polskich uczniów obfi tował również w liczne atrak-
cje, m.in. wycieczki do najciekawszych i najpiękniejszych 
miejsc naszego regionu, wspólne spotkania w gronie rodzin 
i przyjaciół sprzyjające integracji i budowaniu dobrych re-
lacji, czy wyjścia do planetarium lub na basen. Podsumo-
wanie wizyty przyniosło sporo łez, ale nie na długo, za rok 
uczniowie z dywickiego gimnazjum wybierają się z rewizytą 
do Schwagstorf.
- Przez ten niedługi czas bardzo się polubiliśmy i mimo 
różnych języków odnaleźliśmy „nasz wspólny”. Nie spo-
dziewałam się , że poznam tak wspaniałych ludzi i odnajdę 
w nich przyjaciół. Moim zdaniem, było za mało czasu, który 
moglibyśmy spędzić w swoim gronie. W przyszłym roku to 
ja z moimi znajomymi jedziemy do Niemiec. Mam jednak 
nadzieję, że nasz kontakt  nie zostanie urwany i będziemy się 
czasem spotykać po zakończeniu wymiany -
mówi Natalia Zduńczyk, uczennica Gimnazjum Publicz-
nego w Dywitach
Projekt został zrealizowany dzięki dofi nansowaniu: Polsko- 
Niemieckiej Współpracy Młodzieży, Starostwa Powiatowe-
go w Olsztynie, Gminy Dywity i Stowarzyszenia „Nasze 
Dzieci”.
ZS Dywity

Powiat Olsztyński po oddaniu do użytku 
w marcu powiatowej hali sportowej w Do-
brym Mieście nie zwalnia tempa i przygo-
towuje kolejna inwestycję w bazę sportową. 
- Rozstrzygnęliśmy przetarg na koncepcje 
i zagospodarowanie kolejnej hali sportowej, 
tym razem przy Zespole Szkół w Biskup-

cu – mówi Mirosław Pampuch, starosta 
olsztyński. – To będzie profesjonalna hala o 
wymiarach 52 na 23 metry z łącznikiem do 
budynku szkoły, a także z parkingiem. W hali 
znajdzie się pełnowymiarowe boisko do gry 
w piłkę ręczną, siatkową i koszykową, a tak-
że widownia i zaplecze socjalno-sanitarnym. 
Przy okazji zostanie zmodernizowana instala-
cja grzewcza szkoły. 
Budowa powiatowej hali sportowej w Bi-
skupcu będzie kosztować około 4,5 mln zł. 
Dzięki decyzji zarządu województwa wiado-
mo już, że inwestycja w Biskupcu znalazła się 
na liście 29 obiektów sportowych wojewódz-
twa, które mogą liczyć na wsparcie fi nansowe 
Ministerstwa Sportu i Turystyki. Dofi nanso-
wanie ministerialne do budowy hali w Bi-
skupcu wyniesie około 1,2 mln zł. Pozostałe 
środki będą pochodziły z budżetu powiatu 
(kwota ok. 2 mln zł) i budżetu gminy Bisku-

piec w ramach rozliczeń w zakresie przeka-
zanej miastu przez hali sportowej w dawnej 
jednostce wojskowej. Hala miejska w dawnej 
jednostce została otwarta w 2003 roku i ko-
rzystają z niej mieszkańcy, kluby sportowe, 
stowarzyszenia oraz uczniowie powiatowego 
Zespołu Szkół. Po wybudowaniu nowej hali 
uczniowie powiatowej szkoły będą mieli ją 
dla siebie i swoich potrzeb. Sama inwesty-
cja będzie mogła ruszyć po zakończeniu prac 
projektowych i dokumentacyjnych, a także 
po aktualizacji miejscowego planu zagospo-
darowania przestrzennego miasta Biskupiec 
uwzględniającego koncepcję budowy hali 
sportowej.  
- Budowa powiatowej hali sportowej przy 
Zespole Szkół w Biskupcu powinna ruszyć 
na wiosnę 2015 roku – uważa Krystyna Ma-
thoes, dyrektor wydziału inwestycji i rozwoju 
w olsztyńskim starostwie.          JaN, AL

Budowa nowej hali sportowej coraz bliżej
Ministerstwo Sportu wesprze fi nansowo budowę hali sportowej w Biskupcu

Dobra informacja dla 
uczniów powiatowego Ze-
społu Szkół w Biskupcu. 
Ministerstwo Sportu  za-
rezerwowało 1,2 mln zł na 
budowę profesjonalnej hali 
sportowej o wymiarach 52 
na 23 metry. Inwestycję 
wartą około 4,5 mln zł dofi -
nansuje też Powiat Olsztyń-
ski i gmina Biskupiec. 
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Gimnazjalisto, wybierz szkołę z powiatu
Wspaniali nauczyciele, przy-
jazna atmosfera, nowoczesne 
wyposażenie, zajęcia poza-
lekcyjne i wysoka zdawalność 
egzaminów zewnętrznych - to 
tylko kilka najważniejszych 
z wielu atutów szkół prowadzo-
nych przez Powiat Olsztyński. 
- Zapraszamy do skorzystania 
z naszej zróżnicowanej oferty, 
bo naprawdę warto - zachę-
ca Mirosław Pampuch, starosta 
olsztyński.

Nowe kierunki kształcenia, nowe typy 
szkół, a do tego przyjazna atmosfera, 
bezpieczeństwo, nowoczesne wyposaże-
nie i wysoka zdawalność  egzaminów ze-
wnętrznych - takimi argumentami chcą 
przyciągnąć do siebie kandydatów szko-
ły prowadzone przez Powiat Olsztyński. 
Trafny wybór szkoły ponadgimnazjalnej 
to dla absolwentów gimnazjów, ale i dla 
ich rodziców, kluczowa sprawa. Dobra 
szkoła ponadgimnazjalna musi przygo-
tować uczniów do egzaminu dojrzałości i 
w efekcie dać indeks wymarzonej uczelni 
wyższej.
Podejmując naukę w szkołach ponad-
gimnazjalnych Powiatu Olsztyńskiego, 
uczniowie mają gwarancję znakomitego 
przygotowania do matury i egzaminu za-
wodowego -  mówi Barbara Guga, dy-
rektor Wydziału Oświaty, Kultury i Kul-

tury Fizycznej Starostwa Powiatowego w 
Olsztynie. 
Od kilku lat szkoły Powiatu Olsztyńskie-
go plasują się wśród najlepszych placó-
wek województwa warmińsko-mazur-
skiego. 

Najlepsi nauczyciele, projekty unijne 
Zdawalność jest ważna, ale nie mniej 
istotna jest przyjazna atmosfera w szko-
le i wspaniali, doświadczeni nauczyciele.
-  Kadra pedagogiczna w szkołach po-
wiatu to nauczyciele z powołania, którzy 
wciąż doskonalą swój warsztat i umiejęt-
ności - mówi Izabela Smolińska-Letza, 
wicestarosta olsztyński. - To najlepsi z 
najlepszych, o czym świadczą liczne na-

grody ministerialne i te z ramienia kura-
torium oświaty.
Przy wyborze szkoły nie bez znaczenia 
jest także wysokie bezpieczeństwo w 
szkołach powiatu. -  Szkoły biorą udział 
w programie „Szkoła bez przemocy” - 
podkreśla Barbara Guga.
Wybierając szkoły Powiatu Olsztyńskie-
go, uczniowie mają szansę na rozwój 
kompetencji kluczowych w ramach do-
datkowych zajęć pozalekcyjnych i naby-
cie nowych umiejętności poprzez realizo-
wane kursy specjalistyczne.
- To wszystko jest możliwe dzięki licznym 
edukacyjnym projektom unijnym, które 
są realizowane w naszych szkołach - pod-
kreśla Izabela Smolińska-Letza. - Dzięki 

tym projektom nasze szkoły dysponują 
nowoczesnymi pracowniami językowy-
mi i zawodowymi, nowoczesnym opro-
gramowaniem edukacyjnym i  dostępem 
do portali edukacyjnych, laptopami, 
rzutnikami i tablicami multimedialny-
mi. Dzięki unijnym środkom uczniowie 
techników i szkół zawodowych odbywa-
ją praktyki i staże w dobrych hotelach,  
restauracjach i zakładach.

Rozwój pasji i bazy dydaktycznej 
Powiatowi zależy na rozwoju zaintere-
sowań pozalekcyjnych i pasji uczniów. 
Potwierdzeniem troski o wszechstronny 
rozwój młodych ludzi jest certyfi kat „Po-
wiat wspierający szkoły z pasją”.
-  Dbamy również o rozwój bazy dy-
daktyczno-sportowej naszych szkół. 
W Zespole Szkół w Olsztynku ucznio-
wie korzystają z bogato wyposażonych 
pracowni zawodowych. W roku 201 4 
oddaliśmy do użytku nowoczesną Po-
wiatową Halę Sportową w Dobrym 
Mieście, a podobna sala budowana jest 
w Biskupcu - podkreśla starosta olsztyń-
ski Mirosław Pampuch.
- Nasze szkoły gwarantują wysoki po-
ziom i komfort nauki - zachęca Izabela 
Smolińska-Letza, wicestarosta olsztyń-
ski. - Zapraszamy serdecznie wszystkich 
chętnych!

Powiatowa Szkoła Muzyczna I Stopnia 
w Dywitach to placówka publiczna, 
której celem jest profesjonalna eduka-
cja muzyczna utalentowanych dzieci 
i młodzieży z terenu powiatu olsztyń-
skiego. 

Kto może rozpocząć naukę w naszej 
szkole?
O przyjęcie do Szkoły mogą ubiegać się 
dzieci w wieku od 6  do 16 lat. Zaję-
cia odbywają się po południu (2-4 razy 
w tygodniu, po 1-2 godziny). Nauka 
trwa cztery bądź sześć lat w zależności 

od wieku, w którym dziecko rozpoczę-
ło naukę. Szkoła prowadzi naukę gry 
na następujących instrumentach: forte-
pian, akordeon, skrzypce, wiolonczela, 
gitara klasyczna, fl et poprzeczny, klar-
net, obój, saksofon, sakshorn, trąbka, 
róg, puzon, tuba, perkusja. Nauka jest 
bezpłatna. 

W chwili obecnej w Powiatowej Szkole 
Muzycznej I Stopnia w Dywitach oraz 
jednostkach fi lialnych naukę pobiera 
prawie 350 uczniów.
Mimo krótkiego czasu funkcjonowania 

uczniowie szkoły dali się już poznać na 
konkursach regionalnych i ogólnopol-
skich, co często jest podkreślane przez 
jurorów. Młodzi wykonawcy i ich na-
uczyciele są chętnie zapraszani przez 
szkoły, przedszkola, szpitale, domy 
pomocy społecznej. Dzieci występują 
też na scenie Warmińsko-Mazurskiej 
Filharmonii w Olsztynie. Wszystkie 
placówki organizują również koncer-
ty, konkursy, popisy klasowe, zarówno 
w szkole, jak i w instytucjach zewnętrz-
nych.
Przy szkole działa także Stowarzyszenie 
„Melofani”, w którym rodzice uczniów 
grają na instrumentach dętych.

Osobisty rozwój i psychologiczna ja-
kość życia
Szkoła muzyczna rozwija umiejętności 
interpersonalne, uczy pracy zespoło-
wej. Kształcenie muzyczne w sposób 
zasadniczy wspiera rozwój procesów 
myślowych, a więc uwagi, pamięci, 
wyobraźni, sfery emocjonalnej i inte-
lektualnej. 

Rozpocznij przygodę z muzyką!
Powiatowa Szkoła Muzyczna I st. 

w Dywitach

ul. Spółdzielcza 4,
11-001 Dywity
tel.: 89 523 72 11
www.psmdywity.org
e-mail: sekretariat@psmdywity.org

Powiatowa Szkoła Muzyczna I Stopnia 

w Dywitach Filia w Olsztynku

ul. Górna 5, 11-015 Olsztynek
tel.: 89 535 04 83
e-mail: olsztynek@psmdywity.org

Powiatowa Szkoła Muzyczna I Stopnia 

w Dywitach Filia w Biskupcu

ul. Ludowa 5, 11-300 Biskupiec
tel.: 790 510 046
e-mail: biskupiec@psmdywity.org

Powiatowa Szkoła Muzyczna I Stopnia 

w Dywitach Filia w Barczewie

ul. Północna 14, 
11-010 Barczewo
tel.: 790 510 023
e-mail: barczewo@psmdywity.org
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Nasi uczniowie studiują w całym kraju

Szkoła tradycyjnie nowoczesna

Zespół Szkół w Biskupcu,

ul. Bolesława Chrobrego 13, 11-300 
Biskupiec
tel./fax 89 715 21 89
www.zslo.net.pl
e-mail: zsbiskupiec@interia.pl

Zespół Szkół 

w Dobrym Mieście 

ul. Fabryczna 6
11-040 Dobre Miasto
tel./fax: 89 616 12 54, 
615 37 90, 
www.zsdm.edu.pl.
e-mail: zsdm @zsdm.edu.pl

Zespół Szkół w Biskupcu proponuje naukę 
w następujących szkołach:

Liceum Ogólnokształcące
Liceum Ogólnokształcące im. Komisji Edu-
kacji Narodowej, gdzie od klasy drugiej re-
alizowane są przedmioty w zakresie rozsze-
rzonym w zestawach: matematyka i fi zyka, 
matematyka i geografi a, historia i język pol-
ski, historia i wiedza o społeczeństwie oraz 
biologia i chemia. Kontynuacja języka angiel-
skiego oraz do wyboru języka niemieckiego 
lub rosyjskiego.

Technikum
Technikum, w którym można zdobyć kwa-
lifi kacje w zawodach:  technik informatyk, 
technik urządzeń i systemów energetyki od-
nawialnej oraz technik ekonomista.

Zasadnicza Szkoła Zawodowa
Zasadnicza Szkoła Zawodowa z najwyż-
szą zdawalnością w naszym województwie, 
kształci młodocianych pracowników (wa-
runkiem przyjęcia jest podpisanie umowy 

na praktyczną naukę zawodu). Uczymy we 
wszystkich obecnych na rynku zawodach. 
Dużym zainteresowaniem cieszą się zawody: 
elektryk, fryzjer, mechanik, ślusarz, sprzedaw-
ca i kucharz.

II Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych
II Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych 
daje możliwość zdobycia średniego wykształ-
cenia absolwentom ZSZ oraz osobom, które 
zakończyły naukę na etapie gimnazjum lub 
8-letniej szkoły podstawowej.
W Zespole Szkół w Biskupcu nie tylko do-
brze przygotowujemy do zdania egzaminów, 
ale dajemy też możliwość rozwoju w wielu 
innych dziedzinach. 
Nasi uczniowie są niezwykle aktywni zarów-
no w sporcie jak i działaniach artystycznych 
i społecznych. Podejmują wiele inicjatyw na 
rzecz swojego środowiska (Szlachetna pacz-
ka, warsztaty plastyczne z seniorami, projekt 
SOFA). 
Osiągają liczne sukcesy, m.in. przez trzy ko-
lejne lata zwyciężali w olimpiadzie wiedzy 
o OC, w roku 2012 wygrali, a w 2013 zajęli 
II miejsce w mistrzostwach województwa w 
szachach zespołowych, od lat zajmują czoło-
we miejsca w innych dziedzinach sportu, pły-

waniu, kolarstwie, piłce nożnej halowej.
W ramach zajęć pozalekcyjnych realizują wła-
sne pasje, np. koło fotografi czne Fotoaktyw-
ni Bc daje możliwość zdobycia umiejętności 
fotografowania pod okiem profesjonalistów.
W naszej szkole działa Młoda Grupa Medial-
na — młodzi dziennikarze poznają techniki 
redagowania tekstów, produkcji materiałów 
video i fotoreportażu.
Mamy własne sposoby na zagospodarowanie 
wolnego czasu i energii. Od lat odbywają się 
zawody gimnastyczno-taneczne dziewcząt, 
obchody Dnia Ziemi organizowane przez 
działający w naszej szkole Klub Ekologiczny 
„Arnica“, w których biorą udział uczniowie 
okolicznych szkół i przedszkoli. Od kilku lat 
Artystyczna Kawiarenka Młodych daje okazję 
do zaprezentowania talentów. Współorgani-
zujemy fi nały Wielkiej Orkiestry Świątecznej 
Pomocy, Aniołowo oraz Biskupieckie Targi 
Pracy.

Projekty realizowane przez szkołę
• Parasol Demokracji, „Gramy w radę, damy 
radę“ to projekt z Funduszy Szwajcarskich, 
który ma na celu pobudzenie u młodzieży po-
staw aktywnego obywatelstwa oraz działań na 
rzecz lokalnej społeczności,

• Międzynarodowy projekt „I, City & ICT“ 
w ramach Programu Comenius, dotyczący 
technik informacyjnych w szkole i codzien-
nym życiu młodych ludzi,
• „Czas na zmiany“ to projekt dający moż-
liwość zdobycia przez uczniów Zasadniczej 
Szkoły Zawodowej dodatkowych kwalifi kacji 
zawodowych,
• „Edukacja i wdrażanie zasad prawidłowego 
żywienia i aktywności fi zycznej” to projekt 
Instytutu Żywności i Żywienia w Warszawie 
mający na celu kształtowanie prozdrowot-
nych postaw, a w konsekwencji - zapobiega-
nie rozwojowi nadwagi i otyłości oraz innym 
chorobom przewlekłym.
Szkoła organizuje turnieje i konkursy szkol-
ne: na Opowiadanie w języku obcym, wie-
dzy językowej, piosenki w języku obcym, 
ortografi czny, matematyczny oraz zajęcia w 
formie warsztatów również dla młodzieży 
gimnazjalnej.
Uczniowie szkoły zawodowej biorą udział w 
kursach dających dodatkowe  kwalifi kacje 
(kursy: spawacza, cięcia plazmą, obsługi ob-
rabiarek sterowanych numerycznie, obsługi 
wózków jezdniowych oraz efektywnej sprze-
daży). W ubiegłym roku zdobyło je ok. 200 
osób. 

Od lat uczniowie Zespołu są stypendysta-
mi fundacji Fundusz Ziemi Olsztyńskiej, 
Marszałka Województwa, Prezesa Rady 
Ministrów.

Szkoła współpracuje przy realizacji pro-
jektów z Greselius-Gymnasium w Bram-
sche, dzięki czemu uczniowie biorą udział 
w wymianie młodzieży.

Każda z naszych szkół pozwoli ci zdobyć 
wiedzę i umiejętności potrzebne do podjęcia 
studiów na wybranym kierunku lub pracy w 
wyuczonym zawodzie w kraju i za granicą.
Zespół Szkół w Dobrym Mieście proponuje 
naukę w następujących szkołach:

Technikum
Technik hotelarstwa - wykonuje zadania 
związane z fachową i kompleksową obsługą 
gości hotelowych. Współpracuje z fi rmami, 
organizuje pracę w hotelu, prowadzi kore-
spondencję oraz obsługuje nowoczesny sprzęt 
biurowy.
Technik mechanik - organizuje i nadzoruje 
produkcję, montaż, naprawy i konserwacje 

maszyn i urządzeń. Uruchamia, reguluje i 
sprawdza aparaturę kontrolno-pomiarową 
maszyn i urządzeń. Wykrywa i usuwa przy-
czyny awarii i uszkodzeń.
Technik informatyk - opracowuje, uruchamia 
i obsługuje programy, przystosowuje aplikacje 
fi rmowe, obsługuje sprzęt IT oraz admini-
struje bazami danych i systemami. Sprawnie 
posługuje się systemami operacyjnymi.
Technik ekonomista - organizuje pracę biu-
ra, analizuje koszty, ewidencjonuje przychody 
i rozchody, wykorzystuje wiedzę o rynkach 
kapitałowych.
Technik logistyk - zarządza, procesem plano-
wania i przepływu surowców oraz produktów 
w przedsiębiorstwie.

Liceum Ogólnokształcące
Oferuje kształcenie ogólne oraz rozszerzony 
zakres nauczania z języka angielskiego, geo-
grafi i i biologii. Młodzież uczy się języka an-
gielskiego i niemieckiego.
Klasa ogólna - rozszerzenia wynikają z prefe-
rencji uczniów
W 2013 roku po raz pierwszy otworzyliśmy 
klasę mundurową o specjalnościach: praca 
w policji i praca w wojsku (zakres rozszerzony 
z języka polskiego, geografi i i wiedzy o spo-
łeczeństwie).
Klasa mundurowa - rozszerzenia: język pol-
ski, wos, geografi a (współpraca z 9 Warmiń-
skim Pułkiem Rozpoznawczym w Lidzbarku 
Warmińskim).

Zasadnicza  Szkoła Zawodowa
Ukończenie Zasadniczej Szkoły Zawodowej 
daje możliwość podjęcia pracy w wyuczonym 
zawodzie, a także rozpoczęcia nauki w ogól-
nokształcącym liceum dla dorosłych.
3-letnia szkoła przygotowuje w zawodach: 
piekarz, cukiernik, mechanik pojazdów sa-
mochodowych, fryzjer, monter instalacji 
i urządzeń sanitarnych, murarz, ślusarz, sto-
larz i w innych.
Nauka zawodu w części praktycznej oparta 
jest o indywidualne umowy z pracodawca-
mi, w części teoretycznej realizowana jest 
w formie kursowej.

Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych
To szkoła dla dorosłych w systemie zaocznym 
na podbudowie szkoły podstawowej, gim-
nazjum lub zasadniczej szkoły zawodowej. 
Ukończenie szkoły daje średnie wykształcenie 
i możliwość przystąpienia do egzaminu ma-
turalnego. Nauka trwa 3 lata (6 semestrów).

Zajęcia prowadzone są w soboty i niedziele 
(4 dni w m-cu).
Od 2014 r. zajęcia wychowania fi zycznego re-
alizowane są w nowej Powiatowej Hali Spor-
towej, na basenie i w strefi e fi tness (siłownia).
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Jeśli kończyłeś właśnie gimnazjum i zastana-
wiasz się nad wyborem szkoły ponadgimna-
zjalne, mamy coś dla Ciebie.
Zespół Szkół w Olsztynku prowadzony jest 
przez Powiat Olsztyński. Szkoła oferuje kie-
runki kształcenia w obszarze turystyczno-ga-
stronomicznym, spośród których wybierzesz 
coś dla siebie.
Każda z naszych szkół pozwoli ci zdobyć 
wiedzę i umiejętności potrzebne do podjęcia 
studiów na wybranym kierunku lub pracy 
w wyuczonym zawodzie w kraju i za granicą.

I Liceum Ogólnokształcące 
I Liceum Ogólnokształcące w Olsztynku, ul. 
Klikowicza 4, 11-015 Olsztynek
klasa ogólnokształcąca
• kształcenie w ramach przedmiotów ogólno-
kształcących, rozszerzenia realizowane w kl. 
II i III,

• 3-letni cykl kształcenia.
klasa mundurowa o profi lu policyjno-pożar-
niczym
• kształcenie w ramach przedmiotów ogól-
nokształcących oraz innowacja pedagogiczna 
z dodatkowym przygotowaniem do kształce-
nia w szkołach wyższych mundurowych,
• 3-letni cykl kształcenia.

Technikum Hotelarsko-Gastronomiczne
(4-letni cykl kształcenia)
Technik hotelarstwa 
kształcenie odbywa się w ramach przedmio-
tów ogólnokształcących; przedmioty z na-
uczaniem rozszerzonym: geografi a, matema-
tyka; przedmiot uzupełniający (dodatkowy) 
historia i społeczeństwo.

Technik obsługi turystycznej
kształcenie odbywa się w ramach przedmio-
tów ogólnokształcących; przedmioty z na-
uczaniem rozszerzonym: geografi a i matema-
tyka; przedmiot uzupełniający (dodatkowy) 
historia i społeczeństwo.

Technik żywienia i usług gastronomicznych 
- kształcenie odbywa się w ramach przedmio-
tów ogólnokształcących; przedmioty z na-
uczaniem rozszerzonym: geografi a i matema-
tyka; przedmiot uzupełniający (dodatkowy) 
historia i społeczeństwo.

Dodatkowo
• szkoła umożliwia płatne staże zagraniczne
• przygotowujemy uczniów do udziału w pre-
stiżowych konkursach hotelarskich  i gastro-
nomicznych,
• organizujemy praktyki zagraniczne i na pro-
mach pływających do Szwecji,
• w ramach projektów współfi nansowanych  
ze środków PO KL uczniowie otrzymują 
wsparcie na dodatkowe kompetencje.
Zasadnicza Szkoła Zawodowa

(3-letni cykl kształcenia)
Kształcimy w zawodach:
• Kucharz — praktyczna nauka zawodu od-
bywa się w zmodernizowanych i bardzo do-
brze wyposażonych pracowniach gastrono-
micznych w szkole.
• klasa wielozawodowa — uczeń samodziel-
nie dokonuje wyboru zawodu, kształcenie 
zawodowe ucznia odbywa się  u pracodaw-
cy na podstawie umowy o praktyczną naukę 
zawodu. Dużym zainteresowaniem cieszą się 
zawody: stolarz, cukiernik, piekarz, fryzjer.

Liceum Ogólnokształcące  dla Dorosłych
Na podbudowie szkoły podstawowej, gimna-
zjum i zasadniczej szkoły zawodowej.
Cykl kształcenia trwa 3 lata. Kształcimy w 
formie zaocznej, zajęcia odbywają się w piątki 
i soboty. Nauka jest bezpłatna.
Słuchacze Liceum Ogólnokształcącego dla 
Dorosłych w wieku 25-64 lat, którzy roz-
poczną naukę w Liceum Ogólnokształcącym 
dla Dorosłych w Zespole Szkół w Olsztyn-
ku w roku szk. 2014/15 w ramach projektu 
„Dorośli do wiedzy”, mogą liczyć na wsparcie 
doradcy edukacyjnego, bon na zakup pod-
ręczników, pomocy edukacyjnych o wartości 
300 zł oraz zestaw słuchacza: torba, segrega-
tor, notes, przybory do pisania. „Dorośli do 
wiedzy” to projekt doradczy, mający na celu 
zwiększenie w regionie warmińsko-mazur-
skim liczby osób z wykształceniem średnim.

Bezpłatne Kwalifi kacyjne Kursy Zawodowe 
(KKZ) w Zespole Szkół w Olsztynku
To nowy sposób na wymarzony zawód i uzu-
pełnienie kwalifi kacji zawodowych dla osób 
pełnoletnich, bez względu na dotychczasowe 
wykształcenie.

W roku szkolnym 2014/15 organizujemy 
Kwalifi kacyjne Kursy Zawodowe (KKZ) 
w zawodach:

Technik hotelarstwa
Kwalifi kacja 1.-T11. Planowanie i realizacja 
usług w recepcji. 
Technik żywienia i usług gastronomicznych
Kwalifi kacja 1.-T6. Sporządzanie potraw 
i napojów
Kucharz
Kwalifi kacja 1.-T6. Sporządzanie potraw 
i napojów.

To nas wyróżnia 
Wyróżnia nas wyjątkowa siedziba szkoły - 
XIV-wieczny zamek, wykorzystanie nowo-
czesnych technik multimedialnych w pro-
cesie nauczania, zmodernizowane w latach 
2011-2012 i bogato wyposażone pracownie 
zawodowe w ramach projektu „Przebudowa 
obiektu oświatowego Zespołu Szkół w Olsz-
tynku - etap II” w ramach RPO Warmia-Ma-
zury 2007-2013, wspieranie rozwoju i zainte-
resowań uczniów: sportowych (każdy uczeń 
może zostać członkiem UKS „Aviator“), arty-
stycznych, naukowych, indywidualne nasta-
wienie do potrzeb ucznia i dobra atmosfera 
pracy, wyrównywanie szans edukacyjnych 
w ramach realizowanych  projektów dofi nan-
sowanych ze środków unijnych w ramach 
PO KL.

Oferta edukacyjna Zespołu Szkół Rolniczych 
w Smolajnach w roku szkolnym 2014/2015:

Technikum Rolnicze 
Kształci w zawodach: technik rolnik i technik 
architektury krajobrazu.

Zasadnicza Szkoła Zawodowa 
Kształci w zawodach: rolnik i ogrodnik.

Kwalifi kacyjne kursy zawodowe 
To nowy sposób na wymarzony zawód i uzu-
pełnienie kwalifi kacji zawodowych dla osób 
pełnoletnich, bez względu na dotychczasowe 
wykształcenie. W roku szkolnym 2014/2015 
organizowane są KKW w zawodach: rolnik 
R3, prowadzenie produkcji rolniczej. Kursy 
są bezpłatne i prowadzone w formie zaocznej.

Dokumenty wymagane do rekrutacji:
podanie, świadectwo ukończenia gimnazjum, 
wynik egzaminu gimnazjalnego, dwie foto-
grafi e, zaświadczenie lekarskie.

Atuty szkoły
• atrakcyjne położenie w dawnej letniej rezy-
dencji biskupów warmińskich
• bezpieczna i twórcza nauka
• młoda kadra wysoko wykwalifi kowanych 
nauczycieli
• biblioteka multimedialna i pracownie kom-
puterowe

Szkoła zapewnia
• dobrze wyposażone pracownie zawodowe
• warsztaty szkolne z parkiem maszynowym
• zajęcia w kołach zainteresowań: zespole mu-
zycznym, Jeździeckim Uczniowskim Klubie 

Sportowym „Galop” oraz innych
• udział w licznych konkursach i olimpiadach
• bezpieczeństwo uczniów w szkole i w inter-
nacie - monitoring
• przyjazną atmosferę i wykwalifi kowaną ka-
drę pedagogiczną i opiekuńczą
• praktyki zawodowe we wzorowych gospo-
darstwach szkoleniowych

Nasi uczniowie korzystają z:
• współpracy z Uniwersytetem Warmińsko-
Mazurskim, Agencją Rynku Rolnego, War-
mińsko-Mazurskim Ośrodkiem Doradztwa 
Rolniczego
• własnego gospodarstwa ekologicznego pro-
wadzonego w ramach warsztatów szkolnych
• internatu na 60 miejsc ze stołówką,
• opieki pielęgniarki szkolnej
• szkolnego autobusu do dowozu uczniów 
na zajęcia, basen pływacki, zawody sportowe, 
wystawy i targi rolnicze
• powiatowej hali sportowej z nowoczesnym 
zapleczem techniczno-socjalnym
• basenu „Na Fali” w Dobrym Mieście
• warsztatów rysunkowych — uczniowie 
Technikum Architektury Krajobrazu
• biblioteki internetowej i wzorcowych go-
spodarstw szkoleniowych

• stypendiów naukowych i socjalnych
• kursów na prawo jazdy kat. B i T oraz kur-
sów nadających uprawnienia operatora wóz-
ka jezdniowego, operatora pił i kos motoro-
wych.

Stawiamy na rolnictwo i jego otoczenie

Zabytkowe mury, nowoczesna edukacja

Zespół Szkół Rolniczych

im. Biskupa Ignacego Błażeja Krasickie-

go w Smolajnach

Smolajny 43
11-040 Dobre Miasto
tel./fax: 89 616 13 19
www.smolajny.pl
e-mail: zsr43@wp.pl

Zespołu Szkół 

im. K.C. Mrongowiusza w Olsztynku, 

ul. Zamkowa 6,

11-015 Olsztynek

tel./fax: 89 519 26 27

www.zamek.edu.pl

e-mail: zs.olsztynek@zamek.edu.pl



6 Oferta Edukacyjna szkół Powiatu Olsztyńskiegonr 5(84)
2014

Specjalne potrzeby - profesjonalna edukacja!

Tu znajdziesz pomoc psychologiczną!

Rehabilitacja, nauka, zabawa

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wycho-

wawczy w Żardenikach, Żardeniki 

34, 11-320 Jeziorany, t

el.: 89 718-10-23, fax: 89 718-

20-12

Powiatowa Poradnia Psychologicz-
no-Pedagogiczna w Olsztynie
plac J. Bema 5, 10-516 Olsztyn
tel./fax:  89 527 03 46
e-mail: pppp.olsztyn@poczta.fm
www.poradnia-olsztyn.pl

Zespół Szkół Podstawowo-Gimna-
zjalnych dla Dzieci  Przewlekle Cho-
rych przy Wojewódzkim Szpitalu 
Rehabilitacyjnym w Ameryce,
Ameryka 21
11-015 Olsztynek,
tel./fax: 89 519 48 29
www.zspg-ameryka.home.pl
e-mail: zspg.ameryka@poczta.
onet.pl

Ośrodek w Żardenikach jest placówką dla dzieci 
i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną 
w stopniu umiarkowanym i znacznym. 
Uczniowie  kształcą się w: 
• szkole podstawowej 
• gimnazjum

• szkole przysposabiającej 
do pracy.

Proponujemy bogatą ofertę zajęć specjalistycz-
nych: rehabilitacja ruchowa, rewalidacja z wyko-
rzystaniem komputera, zajęcia logopedyczne, do-
goterapia, stymulacja sensoryczna, komunikacja 
alternatywna, socjoterapia, arteterapia, trening 
samoobsługi i umiejętności społecznych, edukacja 
ekologiczna. 

Swoje zainteresowania i pasje wychowankowie 

rozwijają na zajęciach artystycznych, sportowych, 
turystycznych, ekologicznych, terapeutycznych, 
integracyjnych oraz fi lmowych.  Przeznaczone do 
tego celu pracownie wyposażone są w nowoczesne 
pomoce dydaktyczne, współfi nansowane ze środ-
ków Unii Europejskiej. 

Po zajęciach dydaktycznych, dzieci objęte są cało-
dobowo zajęciami opiekuńczo-wychowawczymi. 
Do dyspozycji wychowanków są profesjonalnie 
wyposażone pracownie, teren rekreacyjny z placem 
zabaw oraz działka ogrodnicza i sad. Zajęcia prowa-

dzą pedagodzy o specjalistycznym przygotowaniu.

Oferujemy również: codzienną opiekę pielęgniar-
ską, regularne wizyty w poradniach specjalistycz-
nych, opiekę psychologów i pedagogów z Poradni 
Psychologiczno-Pedagogicznej. 
Przy Ośrodku działa Stowarzyszenie Wspierania 
Osób Niepełnosprawnych i ich Rodzin Żardeniki, 
zarejestrowane jako instytucja pożytku publiczne-
go.
Pragniemy każdemu dziecku niepełnosprawnemu 
umożliwić wykorzystanie drzemiącego w nim po-
tencjału rozwojowego, co jest  możliwe w szczegól-
nych warunkach, które staramy się tworzyć. Na-
szym celem jest  przygotowanie wychowanków do 
aktywnego udziału w życiu społecznym.

Każde dziecko realizuje indywidualny program 
edukacyjno-terapeutyczny.

Od września 2014 roku planujemy utworzenie od-
działu wczesnego wspomagania.

PPP-P jest placówką publiczną i udziela bezpłatnej 
pomocy psychologicznej, pedagogicznej, logope-
dycznej i zawodniczej.
Usługi swoje PPP-P świadczy dzieciom i młodzieży 
uczącej się w przedszkolach, szkołach i placówkach 
na terenie powiatu olsztyńskiego, ich rodzicom 
i nauczycielom oraz dzieciom nieobjętym opieką 
przedszkolno-szkolną, a mieszkającym na terenie 
powiatu olsztyńskiego.
Poradnia zapewnia swoim Klientom prawo do uzy-
skania rzetelnej i profesjonalnej pomocy, świadczo-

nej zgodnie z zasadami etyki zawodowej, a także 
życzliwe i podmiotowe traktowanie. Pracujemy 
codziennie oprócz sobót, niedzieli i świąt w godzi-
nach od 8.00 do 15.00.  Terminy spotkań można 
uzgadniać osobiście lub telefonicznie.

Usługi
Nasze usługi obejmują:
Badania psychologiczne, pedagogiczne, logope-
dyczne (indywidualne i zbiorowe) m.in.
• diagnoza predyspozycji i uzdolnień dziecka,
• diagnoza specyfi cznych trudności w uczeniu się 
(w tym dysleksji, dysortografi i, dysgrafi i)
• diagnoza zachowań dysfunkcyjnych dzieci,
• badanie predyspozycji zawodowych,
• diagnoza wad wymowy oraz opóźnień w rozwoju 
mowy,
• diagnoza przyczyn niepowodzeń edukacyjnych 
dziecka,
• przesiewowe badania programami „Słyszę”, „Wi-
dzę”, „Mówię”.
Terapie
• indywidualna i grupowa terapia logopedyczna 
wszystkich form zaburzeń mowy,
• indywidualna terapia pedagogiczna uczniów.
• indywidualna i grupowa terapia dysortografi i
• spotkania terapeutyczne dla dzieci i młodzieży,
• indywidualna terapia funkcji wzrokowych, pa-
mięciowych i koncentracji uwagi dzieci,
• trening EEG Biofeedback - optymalizacja pracy 
mózgu (pamięci, szybkości uczenia się, koncen-

tracji, relaksacji) w przebiegu dysleksji, ADHD, 
ADD, zaburzeń nerwicowych i psychosomatycz-
nych.

Konsultacje
Konsultacje i porady specjalistów:
• porady dotyczące rozwijania potencjalnych moż-
liwości oraz mocnych stron uczniów
• konsultacje w zakresie problemów wychowaw-
czych, rodzinnych,
• porady i pomoc specjalistyczna rodzinie dziecka 
zagrożonego ryzykiem
• nieprawidłowego rozwoju (wczesne wspomaganie 
rozwoju dziecka)
• porady indywidualne związane z wyborem kie-
runku kształcenia, wyborem zawodu, planowa-
niem kariery zawodowej.
Orzekanie (na wniosek rodziców lub opiekunów 
prawnych) i kwalifi kowanie dzieci i młodzieży do 
odpowiednich form pomocy psychologiczno-pe-
dagogicznej, logopedycznej, profi laktyczno-wycho-
wawczej i opieki.
Ponadto oferujemy w szkołach i innych placów-
kach:
• różnego rodzaju treningi, np. Trening Zastępowa-
nia Agresji – ART,
• zajęcia profi laktyczne dla dzieci i młodzieży,
• spotkania z rodzicami i treningi, m.in. „Szkoła dla 
Rodziców”, „Warsztaty dla Dobrych Rodziców”,
• konsultacje z nauczycielami, wychowawcami 
na terenie szkoły i poradni, instruktaże, prelekcje, 

warsztaty,
• udział w radach pedagogicznych,
• warsztaty zawodoznawcze, pogadanki z zakresu 
orientacji zawodowej
• udostępniamy informacje o innych placówkach 
terapeutycznych oraz szkołach ponadpodstawo-
wych,
• prowadzimy bank informacji o szkołach zawo-
dach i formach dokształcania.

Punkty konsultacyjne

• Punkt konsultacyjno-diagnostyczny Biskupiec, 
ul. Armii Krajowej 1B, 11-300 Biskupiec, 
tel. 89 715 21 67

• Punkt konsultacjno-diagnostyczny Olsztynek 
ul. Klikowicza 4, 11-015 Olsztynek, tel. 89 519 
23 08

• Punkt konsultacyjno-diagnostyczny Barczewo
ul. Północna 14, 11-010 Barczewo, tel. 89 514 85 
25

• Punkt konsultacyjno-diagnostyczny Dobre Mia-
sto
ul. Olsztyńska 19, 11-040 Dobre Miasto, 
tel.: 89 615 19 35

Zespół Szkół Podstawowo-Gimnazjalnych dla 
Dzieci  przy Wojewódzkim Szpitalu Rehabilitacyj-
nym w Ameryce został założony w 1988 roku, jest 
specjalną, publiczną placówką oświatową dla dzieci 
przebywających w Wojewódzkim Szpitalu Rehabi-
litacyjnym w Ameryce. 
W skład Zespołu Szkół wchodzą:
• Szkoła Podstawowa Specjalna

• Gimnazjum Specjalne
• Zespół pozalekcyjny zajęć wychowawczych. 

Podstawowym celem działalności pedagogicznej 
Zespołu jest realizacja programu kształcenia i wy-
chowania dzieci przy jednoczesnym wspomaganiu 

procesu leczenia i rehabilitacji. Zapewniamy rze-
telną, nowoczesną edukację umożliwiającą wszech-
stronny rozwój osobowości młodego człowieka, 
pozwalającą twórczo i samodzielnie odkrywać i 
rozwijać drzemiące w nim możliwości.
W naszych działaniach korzystamy ze współpracy 
i pomocy uczniów, personelu medycznego i osób 

reprezentujących przyjazne nam organizacje i in-
stytucje.
Naszą misją jest otoczenie ciepłem, wspomaga-
nie w chorobie, nadrabianie zaległości w nauce i 
świetna zabawa. Uczniowie są naszymi partnerami, 
a ich potrzeby ukierunkowują nasz sposób dzia-
łania. Pragniemy służyć im wiedzą pedagogiczną, 
życiowym doświadczeniem oraz własnym przykła-
dem.
Nasze cele realizujemy m.in. poprzez:
• współpracę ze środowiskiem medycznym,
• zapewnienie uczniom  bezpiecznych i higienicz-
nych warunków  nauki i zabawy,
• zapewnienie poczucia bezpieczeństwa w sytuacji 
oddalenia od domu,
• zajęcia popołudniowe oparte na wspomaganiu 
rozwoju dziecka i arteterapii realizowane w ramach 
zespołu pozalekcyjnego.
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Targi dedykowane samorządom i regionom
Powiat Olsztyński na Targach Public World w ostródzkiej Arenie

Prawie 70 wystawców wzięło 
udział w pierwszej edycji Pu-
blic Word – Targów dla Sa-
morządów i Regionów, które 
od 26 do 28 maja odbywały 
się w Arenie Ostróda. Na 
stoisku Powiatu Olsztyń-
skiego można się zapoznać 
m.in. z ofertą inwestycyjną 
i kulturalno-turystyczną. 

Biuro Koordynacji Promocji wystawiło się z ofertą inwestycyjną i turystyczną Po-
wiatu Olsztyńskiego

Public World - Targi dla Samorządów i Re-
gionów to wydarzenie skierowana do jed-
nostek samorządu terytorialnego oraz fi rm 
świadczących usługi dla sektora publicznego. 
Odbyło się w innowacyjnej formule targowej 
– B2B/open. To pierwsze w historii Centrum 
Targowo-Konferencyjnego Warmii i Mazur 
„Arena Ostróda” targi dedykowane samorzą-
dom terytorialnym i sferze usług dla sektora 
publicznego. 
- Mamy nadzieję, że pomoże to stworzyć tra-
dycję Targów Samorządowych w Ostródzie 
i stanie się największym tego typu wydarze-
niem w kraju – deklarują organizatorzy wy-
darzenia. 

Arena wymiany wiedzy
Powiat Olsztyński wystawiał się na targach 
m.in. z ofertą inwestycyjną, a także z bogatą 
ofertą kulturalną, imprezową i turystyczną. 
- Liczymy że Targi Samorządów i Regio-
nów będą swoistą areną wymiany wiedzy 
i doświadczeń pomiędzy przedstawicielami 
sektora prywatnego i publicznego, a także 

inspiracją dla wprowadzania innowacyjnych 
pomysłów i rozwiązań, zmierzających do po-
prawy funkcjonowania jednostek samorzą-
dowych – mówi Mirosław Pampuch, starosta 
olsztyński. 
Na stoisku Powiatu Olsztyńskiego można 
było też znaleźć materiały promocyjne, in-
westycyjne, gadżety i plakaty  gminy Dobre 
Miasto, Biskupiec i Gietrzwałd, które pozy-
tywnie odpowiedziały na propozycje wspól-
nego wystawienia się. Odwiedzających do 
zatrzymania się na stanowisku powiatowym 
skutecznie zachęcają też pyszne słodkości z 
dobromiejskiej „Jutrzenki” (krówki i śliwki 
w czekoladzie). 

Dwa tematy przewodnie
Targi dla Samorządów i Regionów Public 
World to miejsce spotkań producentów 
i dostawców usług usprawniających funk-
cjonowanie regionów, z reprezentantami sa-
morządów, odpowiedzialnymi za realizację 
zadań własnych jednostek samorządów te-
rytorialnych. Udział w targach bierze łącznie 
około 70 wystawców, oprócz samorządów są 

to m.in. fi rmy consultingowe i budowlane 
realizujące inwestycje strukturalne, dewelo-
perzy i fi rmy oferujące specjalistyczne usłu-
gi dla sektora publicznego, fi rmy z branży 
energetycznej, fi rmy telekomunikacyjne i in-
formatyczne, Agencja Mienia Wojskowego, 
strefy ekonomiczne i wiele innych. Ekspo-
zycja targów zorganizowana została w system 
czytelnych sektorów w skład których wcho-
dzą produkty i usługi z zakresu architektury 
miejskiej, elementów małej architektury ulic 
i placów, architektury krajobrazu, infrastruk-
tury dla osób niepełnosprawnych, oświaty, 
kultury i sportu, informatyki w instytucjach 
publicznych. Tegoroczna, pierwsza edycja 
skupia się na zagadnieniach Partnerstwa Pu-
bliczno – Prywatnego i Odnawialnych Źró-
deł Energii oraz stanie się platformą transferu 
wiedzy, doświadczeń i nowoczesnych tech-
nologii dla Jednostek Samorządów Teryto-
rialnych oraz podmiotów oferujących pro-
dukty i usługi w sferze publicznej. 
Targi dla Samorządów i Regionów trwały od 
poniedziałku 26 maja do środy 28 maja (co-
dziennie w godz. od 10 do 18). 
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Stowarzyszenie „Nasze Gady” i Grupa Partner-
ska Gniazdo Warmińskie zapraszają na VII Fe-
styn Archeologiczny w Gadach
- Proponujemy, abyście przyjechali całymi kla-
sami i grupami 6 czerwca 2014 do Gadów na 
bezpośrednio związaną z regionem żywą lekcję 
historii, która rozpocznie się już o godz. 9 rano 
– mówi Teresa Kosińska, prezes stowarzyszenia 
„Nasze Gady”. 
Historii wczesnośredniowiecznej nauczać będą 
Wikingowie (grupa rekonstrukcyjna z Elbląga). 
W ich obozie czekać na gości będą artyści od-
twarzający dawne rzemiosła, wojownicy uczący 
władać średniowieczną bronią, gry planszo-
we oraz kuchnia średniowieczna na ognisku. 
W czasie festynu archeolog poprowadzi lek-
cję muzealną na temat „Ochrona zabytków w 

Polsce”. Członkowie Stowarzyszenia Prusaspi-
ra przeprowadzą warsztaty języka pruskiego. 
O rycerskich obyczajach i historii Warmii od 
Prusów do Kopernika opowie Błazen Jajosz, 
członek bractwa rycerskiego: Jak Warmia tra-
fi ła do Korony Królestwa Polskiego? Opowieść 
o rycerzach podbijających i strzegących okolic 
Olsztyna, o gotyckich zamkach w jego sąsiedz-
twie oraz o blaskach i cieniach ówczesnego 
życia... Słowu będzie towarzyszyć ekspozycja 
uzbrojenia rycerzy. Wiedzą o rozwoju cerami-
ki na przestrzeni wieków podzieli się garncarz 
etniczny www.garncarnia.art.pl Ponadto sa-
modzielnie będzie można wykonać garnuszek, 
fi lcaki, zabawkę ludową i... liczyć na jeszcze 
inne niespodzianki. Wszystkie lekcje i warsz-

taty poprowadzą naukowcy, historycy, pasjona-
ci kultury i historii dawnych Prusów. Udział 
w Festynie jest bezpłatny. Zrobione przez sie-
bie przedmioty będzie można zabrać do domu. 
W czasie trwania Festynu czynny będzie mały 
punkt gastronomiczny i stragany wyłącznie 
z produktami lokalnymi. Festyn odbędzie się 
na odkrytym trawiastym terenie rekreacyjnym 
we wsi Gady. Organizatorzy proszą ubrać się 
stosownie do pogody. Wskazane jest zabranie 
ze sobą własnego napoju. Gady znajdują się 10 
km na północ od Olsztyna w gminie Dywity. 
Dojazd środkami komunikacji publicznej, pry-
watnej albo własnej. VII Festyn Archeologicz-
ny jest fi nansowany ze środków publicznych 
Powiatu Olsztyńskiego i Gminy Dywity   JaN

Żywa lekcja historii regionu
Stowarzyszenie „Nasze Gady” zapraszają na VII Festyn Archeologiczny

Obóz Wikingów z warsz-
tatami i średniowieczną 
kuchnią, żywa lekcja hi-
storii regionu dla uczniów, 
czy lekcje języka pruskie-
go – to tylko część atrakcji 
VII Festynu Archeologicz-
nego, który odbędzie się 
6 czerwca w Gadach. Powiat 
Olsztyński wspiera fi nanso-
wo ciekawe wydarzenie. Jedna z większych atrakcji Festynu Archeologicznego będzie zapewne obóz Wi-

kingów 

Jacek Niedzwiecki
ipr@powiat-olsztynski.pl

Zapraszamy na Kiermas 
w Bałdach
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Gwiazdą muzyczną tegorocznego Kiermasu 
w Bałdach będzie znakomita Kapela ze Wsi 
Warszawa
Jak zwykle w pierwszą sobotę lipca (5 lipca) w Bałdach w 
gminie Purda odbędzie się kolejna edycja Warmińskiego 
Kiermasu Tradycji, Dialogu, Zabawy. VII Kiermas to ol-
brzymia dawka warmińskiej energii, kultury, tradycji, histo-
rii. Tym razem u Wrót Warmii powitamy biskupa Teodora 
Potockiego i odbędziemy sentymentalną podróż na dawną 
warmińską wieś. 
Zaczynamy tradycyjnie mszą święta w kościele w Butrynach 
w samo południe. W tym samym czasie w Bałdach rusza już 
kiermasz produktów lokalnych, sztuki ludowej i rzemiosła 
(będą m.in. dania kuchni lokalnej, specjały kół gospodyń 
wiejskich, wyroby garncarskie, biżuteria, zabawki, wiklina, 
wydawnictwa o tematyce regionalnej i inne). Organizato-
rzy Kiermasu tradycyjnie zapraszają wystawców do udziału 
w imprezie. Proponują im promocję i możliwość bezpośred-
niej sprzedaży wyrobów. 
- Do wystawienia się podczas wydarzenia zapraszamy twór-
ców, artystów ludowych, rzemieślników, których wyroby 
mieszczą się w tradycji ludowej naszego regionu – mówi Jo-
lanta Weihs z referatu promocji Urzędu Gminy w Purdzie. 
– Zgłoszenia przyjmujemy do 18 czerwca. 
Formularz zgłoszeniowy jest dostępny do pobrania na stro-
nie internetowej: www.kiermas.pl.   
W Dniu Kiermasu około godziny 13 odbędzie się uroczy-
stość na Trakcie Biskupim – odsłonimy kolejne cztery głazy 
poświęcone biskupom: Henrykowi Flemingowi (funduje 
stowarzyszenie byłych mieszkańców powiatu braniewskiego 
z Niemiec), Eberhardowi z Nysy (Helga i Herbert Monkow-
scy), Eneaszowi Piccolominiemu (ks. Infułat Jan Górny), 
Teodorowi Potockiemu (Urszula Bełza). Później wszystkie 
stany warmińskie powitają biskupa Potockiego w insceni-
zacji z udziałem aktorów Teatru im. Jaracza w Olsztynie.
Na bałdzkich łąkach stanie też zakątek warmińskiej wsi. Na-
uczymy się wyrabiać masło, mleć ziarno na mąkę, będziemy 
przymierzać stroje ludowe, lepić gliniane naczynia, warzyć 
piwo. Muzeum Budownictwa Ludowego z Olsztynka przy-
gotuje plenerową edukację – będziemy uczyć się, jak pokryć 
dach strzechą, korować żerdzie, robić kwiaty z bibuły. I oczy-
wiście pogodowam i pośpsiywowam po warnijsku. Warmia-
cy, Mazurzy i goście zmierzą się w drużynowym wieloboju 
warmińskim. Będzie gra w klipę, rzut kapustą, trzaskanie 
z bata, toczenie balotów słomy i nie tylko. Do Bałd przy-
jedzie też grupa rowerzystów w ramach akcji Olsztyn. Ak-
tywnie!
Na kiermasowej scenie nie zabraknie też mocnego folko-
wego brzmienia, wystąpią m.in. zespoły Śparogi i Berkut. 
Wieczorem zagra gwiazda wielkiego formatu: Kapela ze Wsi 
Warszawa, która od lat koncertuje na polskich i światowych 
scenach muzycznych. Na jej repertuar składają się nowo-
czesne interpretacje muzyki tradycyjnej z różnych regionów 
Polski i Europy. Ich muzyka  łączy lokalny folk z elementa-
mi nowoczesnej muzyki rozrywkowej i wpływami muzyki 
etnicznej bardzo różnych kultur. Zespół nieustannie wę-
druje po świecie, dając koncerty na festiwalach rockowych, 
w klubach i teatrach. Do Bałd przyjeżdżają tuż po koncercie 
w Orleanie we Francji. 
Powiat Olsztyński od początku istnienia Kiermasu wspiera 
go fi nansowo i promocyjnie. Nie inaczej będzie w tym roku. 
Dodatkowo powiat sfi nansuje odnowienie jednej z dwóch 
dużych tablic informacyjnych na Trakcie Biskupim w Bał-
dach.      Red. 
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