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Nowa droga powstanie dzięki współpra-
cy Powiatu Olsztyńskiego z gminą Świątki 
i gminą Jonkowo, które dołożą się do 
wkładu własnego. Odnowiona i poszerzo-
na zostanie nawierzchnia na 10-kilome-
trowym odcinku, dodatkowo wykonane 
będą nowe pobocza, bariery ochronne 
i oznakowanie. 
- Inwestycja jest ważna dla nas z kilku 
powodów – mówi Janusz Sypiański, wójt 
gminy Świątki. – To nasza najważniejsza 
droga, która łączy Świątki z Olsztynem, 
gdzie przyjeżdżamy do pracy, kina, teatru, 
do szkół i na zakupy. Jej modernizacja 
wpłynie na ożywienie gospodarcze gminy 
i z pewnością poprawi bezpieczeństwo. 

Wsparcie ważne, ale potrzeby jeszcze większe
Całość będzie kosztowała  prawie 4,5 mln 
z czego wnioskowana dotacja wyniesie 
około 2,1 mln. Wkład własny Powiatu 
Olsztyńskiego to przeszło milion złotych. 
Gmina Świątki dołoży do inwestycji ok. 
650 tys., a gmina Jonkowo ok. 460 tys. 
Przetarg na budowę wygrała fi rma Skan-
ska. To przedsiębiorstwo, które wykona-
ło w powiecie m.in. „miniobwodnicę” 
Barczewa. Spodziewany termin zakoń-
czenia inwestycji to koniec września tego 
roku. Powiat Olsztyński już po raz dzie-
wiąty wybuduje drogę z rządowego pro-
gramu dofi nansowania dróg lokalnych.
– To z pewnością dla nas duże wsparcie, ale 
potrzebujemy większego - mówi Mirosław 
Pampuch, starosta olsztyński. – Rząd po-
winien przyjąć kompleksowe fi nansowanie 
przebudowy dróg lokalnych. Powiaty oraz 
gminy nie były, i nie są w stanie same po-
radzić sobie z tym zadaniem.
Na potrzebę kontynuacji programu 

zwrócił także uwagę podczas spotkania 
z samorządowcami Marian Podziew-
ski, wojewoda warmińsko-mazurski.
- Zauważalna jest znaczna poprawa dróg 
gminnych i powiatowych, ale potrzeby 
są nadal duże – uważa wojewoda Marian 
Podziewski. - Chciałbym podziękować sa-
morządowcom za to, że nie zrazili się do 
tego programu, pomimo zmniejszenia do-
fi nansowania. 
Wojewoda dodał, że w roku 2015 rząd 
przeznaczy na budowę dróg lokalnych tyle 
samo pieniędzy, co w roku 2014.  

Dobra współpraca z gminami
To nie koniec dobrych informacji z po-
wiatu. Choć drugi wniosek złożony przez 
Powiat Olsztyński, nie dostał dofi nanso-
wania,  właśnie ze względu na zmniejszony 
budżet NPPDL, to będzie on również re-
alizowany w tym roku. 
- Jest to możliwe dzięki współpracy z sa-
morządami gminnymi. Stosowne porozu-
mienia zostały już podpisane – informu-
je Krystyna Plocek, dyrektor Powiatowej 
Służby Drogowej w Olsztynie. - W naj-
bliższym czasie remontów doczekają się 
odcinki dróg: Kobułty-Rudziska, Podle-
śna-Jesionowo i ul. Jemiołowska w Olsz-
tynku. 

Na 2,5 kilometrowym odcinku Kobułty-
Rudziska zostanie odnowiona nawierzch-
nia  i odtworzone zostaną pobocza. Koszt 
budowy to 860 tys. Koszty rozłożą po 
połowie Powiat Olsztyński i gmina Bisku-
piec. Prace wykona wyłonione w przetar-
gu Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mo-
stów z Mińska Mazowieckiego. 
Kolejna inwestycja, która doczeka się re-
alizacji to przebudowa odcinków dróg 
Podleśna-Jesionowo. To przedsięwzięcie 
będzie możliwe dzięki porozumieniu po-
wiatu z gminą Dobre Miasto, które do-
łoży połowę kwoty, czyli około 1,3 mln. 
Drugą połowę zainwestuje Powiat Olsz-
tyński. Zakres prac obejmie: remonty na-
wierzchni, remonty chodników i budowę 
zatok autobusowych. Powiatowa Służba 
Drogowa w Olsztynie ogłosiła przetarg na 
wykonanie prac. 
Jeszcze w tym roku zostanie zrealizowany 
także I etap przebudowy ulicy Jemiołow-
skiej w Olsztynku. Za kwotę ponad 930 
tys. zł Powiat Olsztyński położy chodnik 
i wymieni nawierzchnię do wiaduktu. 
W przyszłym roku zostanie zrealizowany 
drugi etap inwestycji, czyli odnowa na-
wierzchni od wiaduktu do miejscowości 
Jemiołowo. 

Będą nowe, bezpieczne drogi w powiecie
Dziewięć milionów złotych na inwestycje na drogach powiatowych 

Zarząd Powiatu otrzymał absolutorium

str 4

Zaledwie dwóch radnych wstrzymało się, a 17 pozostałych, którzy 
byli obecni na 31. sesji Rady Powiatu w Olsztynie w piątek 27 czerw-
ca, zagłosowali za udzieleniem absolutorium Zarządowi Powiatu za 
wykonanie budżetu za 2013 rok. 

Asy przestworzy nad Gryźlinami

str 3

Około 10 tysięcy osób wzięło udział w 7. edycji Rodzinnego Pik-
niku Lotniczego w Gryźlinach, który odbył się 15 czerwca. Pogoda 
nie rozpieszczała, ale ci, którzy wytrwali, zostali sowicie nagrodzeni 
wspaniałymi pokazami gwiazd.

Browarnicy znów opanują Warmię

str 5

Objazdowe Muzeum Piwowarstwa, pokazy warzenia piwa „na 
żywo”, prelekcje historyczne, warsztaty sensoryczne, czy koncerty – 
to tylko ułamek  atrakcji III edycji Warmińskiego Festiwalu Dziedzic-
twa Browarniczego.

Stan umysłu nie ogranicza miłości

str 7

Jadwiga Marzjan jest kobietą o wielkim harcie ducha i wielkim sercu. 
Hart ducha pozwolił jej przeżyć najtrudniejsze dla kobiety chwile, gdy 
rodzi się dziecko niepełnosprawne, a serce dało zrozumienie dla odmien-
ności dziecka z niepełnosprawnością intelektualną. 

Przebudowa drogi powiato-
wej Świątki-Jonkowo o dłu-
gości 10 km coraz bliżej!  
Władze Powiatu Olsztyńskie-
go podpisały w czwartek (26 
czerwca) umowę z wojewodą 
na dofi nansowanie ważnej 
inwestycji drogowej z Naro-
dowego Programu Przebu-
dowy Dróg Lokalnych. To nie 
koniec dobrych wiadomości 
dla kierowców i mieszkańców 
powiatu, bo modernizacji do-
czekają się też drogi w gmi-
nach Biskupiec, Dobre Miasto 
i Olsztynek. 
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Umowę na dofi nansowanie przebudowy drogi powiatowej z Jonkowa do Świątek 
podpisuje Mirosław Pampuch, starosta olsztyński

Dokumentami, które zapewnią modernizację 10-km odcinka drogi powiatowej 
wymieniają się wojewoda Marian Podziewski i starosta Mirosław Pampuch 

Edyta Jermakow
ipr@powiat-olsztynski.pl
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Na pytanie o to, który tom sagi jest mu 
najbliższy, Edward Cyfus odpowiada: – To 
trudne pytanie. Pierwszą część było cięż-
ko pisać. Bo ja, widzi pani, mam oczy w 
mokrym miejscu i nawet jak czytałem ją 
na potrzeby nagrania dla Radia Olsztyn, 
to musieliśmy przerywać, bo mi się oczy 
szkliły… W 84 roku zmarł mój tata, kilka 
lat później mama, która już wtedy ciężko 
chorowała, straciła chęć do życia.  Udało 
mi się ją namówić do nagrywania opo-
wieści o swoim życiu, chronologicznie. To 
były nie dziesiątki, a setki godzin rozmów, 
szukania szczegółów we wspomnieniach. 
Potem to spisywałem, a ona pokazywała 
sąsiadkom i znajomym. To ją przywróciło 
do życia. 

Jak nie pan, to kto?
Rok przed jubileuszem 650-lecia Olsztyna 
ówczesny prezydent Czesław Małkowski 
zaprosił mnie do gabinetu i zapropono-
wał napisanie książki. Pierwszej o Warmii 
pisanej przez prawdziwego Warmiaka. Ja? 
– pytałem – Przecież nie jestem pisarzem. 
I wtedy mi powiedział – Jak nie pan, to 
kto? I te słowa wlazły mi pod skórę. Bo w 
sumie, dlaczego nie? I tak to się zaczęło… 
Chciałem pokazać warmińską wieś, men-
talność warmińskiej rodziny, o tym jak to 
człowiek z człowiekiem zawsze może się 
dogadać, o ile nie wchodzi w grę polityka 

(śmieje się). Pierwsza część rozeszła się bły-
skawicznie, zaraz po wydaniu. 
Kolejne części pisałem już inaczej. Do 
drugiego tomu podszedłem po dzienni-
karsku, bez gwary i sentymentalizmu. 
Wyszła taka zbeletryzowana literatura fak-
tu. Mowa w niej o ciężkich dla Warmia-
ków czasach w pierwszych powojennych 
latach.
No a w trzeciej części pisałem o tym, co 
teraz i o sobie. Dlaczego wyjechałem do 
Niemiec, jak się tam czułem i po co wró-
ciłem. A wróciłem, bo zrozumiałem, że 
choć płynie we mnie niemiecka krew, to 
duszę mam słowiańską. Tu jest moje miej-
sce.

Profesor gwary warmińskiej
Dla wielu książki Edwarda Cyfusa są źró-
dłem wiedzy o Warmii. Czy czuje wagę 
swoich słów?
- O tak, czuję tę odpowiedzialność – od-
powiada najbardziej znany popularyza-
tor Warmii. -  Ale nie czuję się literatem. 
Zresztą w kręgu lokalnych pisarzy chyba 
nawet nie jestem uważany. Tylko, że nie 
o to chodzi, bo skoro już zostałem tak 
a nie inaczej ukierunkowany, a nikt przede 
mną tego nie robił, to tak chyba trzeba. 
Chociaż jak miałem na antenie radia czy-
tać swoje gawędy w gwarze i w zapowie-

dzi usłyszałem „profesor gwary 
warmińskiej”, to zimny pot oblał 
mi plecy. Jaki profesor? Jest jesz-
cze trochę ludzi na Warmii, którzy 
lepiej ode mnie się tą gwarą po-
sługują, bo były czasy kiedy innej 
mowy nie znali. Szykanowano ich 
za tą gwarę. Ja się tylko odważy-
łem mówić w gwarze publicznie, 
czego ci inni do dziś się wstydzą. 
Jaki więc ze mnie profesor? Nie 
lubię gdy się mnie tak nazywa. Ba-
łem się też, jak oceni mnie dr Jan 
Chłosta, który jest przecież spe-
cjalistą. Ale odetchnąłem z ulgą, 
jak napisał w gazecie, że kiedyś 
był Pieniężny, Śliwa, potem długo 
nikt i nagle zjawił się Cyfus. I jest 
nawet bardziej autentyczny niż 
oni wszyscy razem. Mam ten wy-
cinek z gazety, zachowałem sobie 
na pamiątkę (śmieje się).
Na pytanie, czy  bycie najbardziej 
znanym Warmiakiem to prze-
kleństwo, czy błogosławieństwo, 

reaguje żywo: 
– I to, i to! Na tę minę wsadzili mnie inni. 
Gwara najpierw była przekleństwem, ale 
po powrocie z Niemiec, jak koledzy z ra-
dia mnie usłyszeli i podstępem zaciągnęli 
przed mikrofon, to zrozumiałem, że tak 
trzeba. Tak zresztą zaczęły się „Gawędy 
gwarowe”, potem publikowane na łamach 
„Gazety Olsztyńskiej”.

Nie ma przyszłości bez przeszłości
Edward Cyfus nie ukrywa, że cieszy się 
z mody na regionalizm. 
– To jest przedziwne, gdy jeżdżę na spo-
tkania i na sali jest ze 40 młodych osób 
– wzdycha Cyfus. - No i przez ponad go-
dzinę siedzą i nikt nie wstaje, i nie wycho-
dzi. A na końcu pytają: A co to znaczy być 
Warmiakiem? A czy ja jestem Warmiacz-
ką? I to, że teraz ludzie stąd denerwują się 
słysząc, gdy ktoś mówi, że przyjechał do 
Olsztyna na Mazury, to też jest już bar-
dzo dobrze. Nie ma przyszłości bez prze-
szłości.

Co dalej?
Rozmawiam z autorem chwilę przed 
tym, jak ma jechać do wydawnictwa po 
książki dla Urzędu Gminy w Purdzie, 
gdzie teraz pracuje. Ale już niedługo, bo 
wkrótce emerytura. Gdy mówię, że będzie 
miał dzięki temu więcej czasu na pisanie, 
śmieje się i przyznaje mi rację. Bo kolejne 
książki w drodze. Oczywiście o Warmii. 
Jeszcze tego lata ma się ukazać drugi zeszyt 
„Elementarza gwary warmińskiej”, który 
napisał z dr hab. Izabelą Lewandowską. 
– Pierwsza część opowiadała o warmiń-
skim domu i zagrodzie – mówi Edward 
Cyfus. - Teraz skończyliśmy pisać drugą 
- o tradycjach i zwyczajach. Zeszyt jest w 
fazie ostatnich korekt. No, a jak wszyst-
ko dobrze pójdzie, pod koniec roku uka-
że się trzecia część elementarza o życiu na 
warmińskiej wsi w czterech porach roku. 
Wszystkie ze wspaniałymi ilustracjami 
Anny Rok.
A to nie wszystko, bo trwają prace nad 
kolejnymi książkami, ale o czym będą, to 
tajemnica. A my, choć ciekawi, nie wni-
kamy. Niech się spokojnie uleżą w głowie 
i piórze autora, by potem cieszyć nasze 
warmińskie dusze.

O życiu na Warmii i najnowszym wydawnictwie rozmawiamy z Edwardem Cyfusem 

W czerwcu ukazało się 
nowe, zmienione wydanie 
„Warmińskiej sagi. A życie 
toczy się dalej” autorstwa 
regionalisty, popularyzato-
ra kultury Warmii, Edwar-
da Cyfusa. Wszystkie  tomy 
zebrano razem, opatrzono 
słowem wstępnym, za to 
pozbawiono wątków pobocz-
nych. To, zdaniem autora, 
książka o Warmii i dla War-
miaków, bez względu na to, 
gdzie los ich rzucił.

Edward Cyfus pierwszy z prawej.

„Warmińska saga…” jest uzupełniona o zdjęcia z 
prywatnych zbiorów autora.

Magdalena Bujewicz-Mydlak
ipr@powiat-olsztynski.pl
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Nie czuję się literatem 
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Asy przestworzy nad Gryźlinami
Angielska pogoda nie przeszkodziła w organizacji VII Pikniku Lotniczego w Gryźlinach

Około 10 tysięcy osób wzię-
ło udział w 7. edycji Ro-
dzinnego Pikniku Lotniczego 
w Gryźlinach, który odbył 
się 15 czerwca. Pogoda nie 
rozpieszczała, ale ci, któ-
rzy wytrwali, zostali sowicie 
nagrodzeni w postaci nieza-
pomnianych wrażeń, jakich 
dostarczyli czołowi akrobaci 
świata. 
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Największe emocje wzbudziły „kociaki” ze Szwecji, które wykona-
ły spacer po skrzydłach samolotu w trakcie lotu. Wyczyny Victorii 
Smars i Lisy Henriksson przyprawiały widzów o gęsia skórkę.  
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Na scenie rządziła Agnieszka „Ruda” Skrycka razem z zespołem 
Ejtobangla
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Bez nieprawdopodobnego Jurgisa Kairysa z Litwy trudno sobie wy-
obrazić Rodzinny Piknik Lotniczy w Gryźlinach
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Przysłowiową wisienką na torcie był wspólny występ Jurgisa Kairy-
sa ze Scandinavian Airshow na trzy samoloty!
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Piękny „komin” i karuzelę wokół „kociaków” wykonali Jurgis Kairys 
na SU-26 i Jacob Hollander na Vikingu
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Chętnych do pamiątkowych zdjęć z „kotkami” ze Szwecji nie bra-
kowało
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Jurgis Kairys zerka na podniebne wyczyny szwedzkich Catwalks
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I nagle zza chmur i kłębów dymu wyłonił się szwedzki Viking pilo-
towany przez Jacoba Hollandera

Po trzech godzinach od rozpoczęcia 
imprezy poziom chmur podniósł się 
i w niebo wzbił się SU-26 z Jurgisem Ka-
irysem z Litwy, ulubieńcem gryźlińskiej 
publiczności. Mistrz świata w akrobacji 
lotniczej nie zawiódł i nieprawdopodob-
nymi ewolucjami pokazał, że prawa fi zy-
ki chyba go nie dotyczą. Widzowie mogli 
podziwiać niskie przeloty „na plecach”, 
słynną Kobrę, korkociągi, beczki, czy lot 
nożycowy. 
Największe emocje wzbudziły jednak 
„kociaki” ze Szwecji, które, przymoco-
wane stalowymi linami, wykonały spacer 
po skrzydłach samolotu w trakcie lotu. 
Wyczyny Victorii Smars i Lisy Henriks-
son przyprawiały widzów o gęsia skórkę.   
- Proszę Państwa, to dzieje się napraw-
dę! – komentował powietrzne wycieczki 
po skrzydłach samolotu Michał Setlak 
z „Przeglądu Lotniczego”, który prowa-
dził lotniczą część imprezy. 
Najpiękniejszym elementem pokazów 
był ukłon w stronę polskiej publiczno-
ści w postaci biało-czerwonych efektów 
dymnych z samolotu Catwalk. To była 
jednak tylko część programu w wyko-
naniu grupy Scandinavian Airshow. 
Oprócz kociego spaceru podziwialiśmy 
lotnicze umiejętności Jacoba Hollandera 
na VIKINGU, dwupłatowcu o najmoc-
niejszym silniku na świecie wśród tego 
typu samolotów. Przysłowiową wisien-
ką na torcie był wspólny występ Jurgisa 
Kairysa ze Scandinavian Airshow na trzy 
samoloty! To co wyprawiali w powietrzu 
przejdzie do historii gryźlińskich pikni-
ków. Oprócz tego obejrzeć można było 
też m.in. symulację walki w powietrzu 
między samolotami Zlin-12, akroba-
cje grupy 3AT3, zrzut bomby wodnej 
z Dromadera. Chętni wzięli udział w 
przelotach wycieczkowych Wilgą i An-
tonowem 2. 
Niestety, z powodu niskich chmur, nie 
odbył się pokaz samolotów wojskowych, 
w tym MIG-29 i śmigłowca marynar-
ki wojennej RP. Oprócz części lotniczej, 
na uczestników pikniku czekały atrakcje 
w postaci występów muzycznych lokal-
nych zespołów i solistów, placu zabaw dla 
dzieci, straganów drobnych wystawców. 
Organizatorami imprezy byli: Powiat 
Olsztyński, Stowarzyszenie „Dom War-
miński” i Gmina Stawiguda. 

Magdalena Bujewicz-Mydlak
ipr@powiat-olsztynski.pl
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Zarząd Powiatu otrzymał absolutorium
Absolutorium, służba zdrowia i sprawy wyborcze tematami przedwakacyjnej sesji

Zaledwie dwóch radnych 
wstrzymało się, a 17 pozo-
stałych, którzy byli obecni 
na 31. sesji Rady Powiatu w 
Olsztynie w piątek 27 czerw-
ca, zagłosowali za udziele-
niem absolutorium Zarzą-
dowi Powiatu za wykonanie 
budżetu za 2013 rok. Na 
przedwakacyjnej sesji wy-
różnieni zostali też najlepsi 
sportowcy powiatu, a radni 
zapoznali się z sytuacją fi -
nansową szpitali. 

Mury Powiatowej Szkoły Mu-
zycznej I stopnia w Dywi-
tach opuścili w czwartek 26 
czerwca pierwsi absolwen-
ci. Nie zabrakło uśmiechów, 
życzeń i wzruszeń. W uro-
czystości uczestniczył m.in. 
starosta olsztyński Mirosław 
Pampuch, który nie krył 
swojej satysfakcji. 

Radni pozytywnie ocenili wykonanie budżetu za 2013 rok i udzielili absolutorium Za-
rządowi Powiatu w Olsztynie stosunkiem głosów 17 za i dwóch wstrzymujących się 

Ostatnia sesja przed przerwą wakacyjną roz-
poczęła się jednak od miłego akcentu, jakim 
z pewnością było przyznanie tytułu hono-
rowego członka Automobilklubu Warmiń-
skiego staroście olsztyńskiemu, Mirosławowi 
Pampuchowi. Pamiątkowy dyplom wręczył 
staroście Wojciech Fijałkowski, wiceprezes 
AW, który dziękował za wieloletnie wsparcie 
powiatu w organizacji Rajdu Warmińskiego 
oraz wielu innych imprez motoryzacyjnych. 
Kolejnym sportowym akcentem sesji było 
uhonorowanie najlepszych sportowców Po-
wiatu Olsztyńskiego 2013 roku. Laureatem 
tytułu został Szymon Rekita z LKK „War-
mia” Biskupiec. Nagrodę za wybitne osią-
gnięcia otrzymał też Piotr Kula z Biskupiec-
kiego Towarzystwa Żeglarskiego.

Budżet nie był łatwy
Po tych miłych uroczystościach radni prze-
szli do realizacji porządku obrad, którego 
najważniejszym punktem była uchwała 
w sprawie udzielenia absolutorium Zarzą-
dowi Powiatu w Olsztynie za wykonanie 
budżetu za 2013 rok. Pozytywne opinie w 
kwestii wykonania budżetu wydała zarówno 
Regionalna Izba Obrachunkowa w Olszty-
nie, jak i Komisja Rewizyjna Rady Powiatu. 
W głosowaniu dwóch radnych wstrzymało 
się, a wszyscy pozostali (a było ich 17) za-

głosowali za udzieleniem Zarządowi Powiatu 
absolutorium. 
- Dziękuję wszystkim radnym za pozytywną 
ocenę pracy Zarządu Powiatu – mówił staro-
sta Mirosław Pampuch. - Budżet nie należał 
do najłatwiejszych, ale udało nam się zreali-
zować większość zamierzeń i zaplanowanych 
inwestycji. 

Szpitale na plusie
Na sesji radni zapoznali się także z sytuacją 
fi nansową szpitali powiatowych. Zarówno 
Szpital Powiatowy im. J. Mikulicza w Bi-
skupcu, jak i Zespół Zakładów Opieki Zdro-
wotnej w Dobrym Mieście zakończyły rok 
z wynikiem dodatnim – placówka biskupiec-
ka wypracowała zysk 1,4 mln zł., a dobro-
miejska – zysk 114 tys. zł.
Przedstawione zostały plany szpitali na rok 
bieżący. Zespół Zakładów Opieki Zdrowot-
nej w Dobrym Mieście zamierza przeprowa-
dzić remont Zakładu opiekuńczo-lecznicze-
go, zostanie też wprowadzony elektroniczny 
system ewidencji pacjentów. Szpital Powia-
towy im. J. Mikulicza w Biskupcu planuje 
zakończyć do grudnia br. proces informa-
tyzacji i cyfryzacji placówki. Dyrektor po-
informował o wyremontowaniu oddziałów 
ortopedycznego i internistycznego. Rozpo-
częły się już natomiast remonty oddziałów 
pediatrycznego i rehabilitacji kardiologicz-
nej. Szpital otrzymał akredytację z Centrum 
Monitorowania Jakości w Krakowie. Na 
6 szpitali z Województwa Warmińsko-Ma-
zurskiego, które były poddane badaniom, 

certyfi kat otrzymały tylko 2 – w Biskupcu 
i Piszu. Szpital w Biskupcu poddał się tak-
że ocenie Uniwersytetu Ekonomicznego 
we Wrocławiu, który przygotował raport 
z funkcjonowania wybranych placówek me-
dycznych. Brano pod uwagę m.in.  jakość 
usług, rentowność, sposób zarządzania i in-
formatyzację. Placówka z Biskupca  otrzy-
mała największą ilość punktów spośród szpi-
tali w województwie.

Dwóch radnych więcej
Rada Powiatu w Olsztynie podczas sesji 
podjęła też uchwałę w sprawie podziału 
Powiatu Olsztyńskiego na okręgi wybor-
cze. Zgodnie z ustawą o samorządzie tery-
torialnym, w związku ze zwiększeniem się 
liczby mieszkańców do poziomu ponad 120 
tysięcy osób, w najbliższych wyborach samo-
rządowych w listopadzie 2014 roku nastąpi 
zwiększenie liczby radnych wybieranych do 
Rady Powiatu w Olsztynie z 23 do 25. Po 
jednym dodatkowym mandacie przybędzie 
w okręgu V (gminy Gietrzwałd, Jonkowo, 
Purda, Stawiguda, Świątki) oraz VII (gminy 
Dywity, Jeziorany, Kolno). Radni zgodzili 
się także na utworzenie kolejnej Społecz-
nej Straży Rybackiej, tym razem w gminie 
Purda. Z wnioskiem o powołanie straży wy-
stąpiło Stowarzyszenie Łajs 2000. SSR bę-
dzie działać na jeziorach: Łajskim, Kośno, 
Purdzkim oraz na rzece Kośno od wypływu 
z jeziora Kośno do jazu piętrzącego przy Paj-
tuńskim Młynie. 
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Jesteśmy dumni, że w powiecie olsztyńskim jest 
tyle zdolnych młodych osób – mówi starosta 
Mirosław Pampuch. - Nauka w szkole mu-
zycznej to nie tylko przyjemność obcowania ze 
sztuką, ale też ciężka praca i wiele wyrzeczeń. 
To trzeba podkreślić i za to też winniśmy tym 
młodym ludziom szacunek i docenienie. Fakt, 
że kilkoro z tegorocznych absolwentów zdecy-
dowało się kontynuować edukację i zdało egza-

miny do PSM II stopnia, dowodzi wysokiego 
poziomu nauczania w dywickiej szkole. Gratu-
luję więc też pedagogom. A młodym muzykom 
życzę wytrwałości i satysfakcji z realizacji swoich 
pasji. Mam nadzieję, że usłyszymy ich za kilka 
lat w dużych salach koncertowych. Powodze-
nia! – życzył starosta. 
W uroczystości wzięli również udział Jacek Szy-
dło, wójt gminy Dywity oraz Bożena Wojarska, 

radna i członek Zarządu Powiatu, a do niedaw-
na również dyrektor Zespołu Szkół w Dywi-
tach, gdzie mieści się obecnie Powiatowa Szkoła 
Muzyczna. Warto przypomnieć, że PSM w Dy-
witach jest jedyną tego typu placówką w kraju 
w gminie wiejskiej. Dodatkowo szkoła, która 
powstała w 2010 roku ma już trzy fi lie: w Bar-
czewie, Biskupcu i Olsztynku. 
MBM, JaN

Młodzi muzycy wyfrunęli w świat

Powiatowa Szkoła Muzyczna I stopnia w Dywitach wypuściła w świat swoich 
pierwszych absolwentów. Życzymy powodzenia w dalszej edukacji!

MBM, JaN
jacek.niedzwiecki@powiat-olsztynski.pl

Poprawa jakości życia mieszkańców i bezpieczeństwa pie-
szych - to tylko niektóre korzyści z realizacji projektu „Re-
witalizacja miejscowości Marcinkowo”. Władze Powiatu 
Olsztyńskiego podpisały w środę (25 czerwca) umowę 
z Samorządem Województwa Warmińsko-Mazurskiego 
o dofi nansowanie przedsięwzięcia. Jeszcze w tym roku 
mieszkańcy Marcinkowa w gm. Purda będą cieszyć się 
długo oczekiwaną inwestycją.
- Z pewnością wpłynie to na komfort życia mieszkańców, 
bezpieczeństwo pieszych, ale także uatrakcyjni miejsco-
wość – uważa Mirosław Pampuch, starosta olsztyński. – 
Kwestie bezpieczeństwa są dla nas priorytetowe. 
Już 30 czerwca br. został rozstrzygnięty przetarg na wy-
konanie inwestycji. 
- Prace ruszą pełną parą w lipcu, a zakończenie robót 
przewidziane jest na koniec września -informuje Kry-
styna Plocek, dyrektor Powiatowej Służby Drogowej 
w Olsztynie. 
Inwestycja współfi nansowana jest ze środków Unii Eu-
ropejskiej  z Programu Operacyjnego pod nazwą „Zrów-
noważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych 
obszarów rybackich 2007 – 2013”. Wartość projektu to 
ponad 320 tysięcy, dofi nansowanie wyniesie  ponad 260 
tysięcy, zaś wkład Powiatu Olsztyńskiego to około 60 ty-
sięcy.  EJ

Do 8 lipca interesanci Starostwa Powiatowego w Olszty-
nie mogą oglądać wystawę fotografi i „Źródła rzeki Łyny” 
Warmińsko-Mazurskiego Stowarzyszenia Fotografii 
BLUR i Łyńskiego Centrum Rozwoju AŁNA. Galeria 
zdjęć przedstawia bogactwo i piękno rezerwatu krajobra-
zowo-geomorfologicznego Łyny.
Wystawa jest zwieńczeniem plenerów fotografi cznych, 
które odbywały się od 12 kwietnia do 5 maja w Rezer-
wacie źródeł rzeki Łyny, czyli królowej warmińskich rzek. 
W plenerach wzięło udział ponad pięćdziesięciu miłośni-
ków fotografi i i przyrody. Z nadesłanych ponad 150-ciu 
prac autorstwa 33 fotografów zaprezentowane zostały 24 
fotografi e – obrazy źródeł rzeki, z którą wielu fotografu-
jących jest związanych od dawna. Autorami wybranych 
prac są: Agata Brzostowska, Paweł Gulewicz, Jolanta 
Kolinko, Jakub Kurpiewski, Łukasz Markowski, Mar-
cin Melkis, Ola Mosakowska, Władysław Nowosielski-
,Krzysztof Omilian, Anna Piotrowicz, Joanna Stępkow-
ska-Kuchta, Łukasz Stukan, Artur Szewczyk,Agnieszka 
Wadowska, Grzegorz Wadowski, Maciej Wagner, Tade-
usz Więckowski, Piotr Wyrzykowski.
MBM 

Rewitalizacja Marcinkowa

Wystawa „Źródła Łyny” 
w starostwie

Pożegnanie pierwszych absolwentów PSM w Dywitach
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Władze powiatu podpisały umowę na dofi nan-
sowanie rewitalizacji Marcinkowa w gminie 
Purda z samorządem województwa
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W oczekiwaniu na załatwienie sprawy intere-
sanci starostwa mogą oglądać wystawę foto-
grafi i „Źródła rzeki Łyny” 
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Browarnicy znów opanują Warmię
Zbliża się III edycja Warmińskiego Festiwalu Dziedzictwa Browarniczego

Objazdowe Muzeum Piwo-
warstwa, pokazy warzenia 
piwa „na żywo”, prelekcje 
historyczne, warsztaty sen-
soryczne, czy koncerty: De-
zertera, Vavamuffi n, Jamala, 
Sylwii Grzeszczak, Trubadu-
rów, węgierskiego PASO, 
czy zespołu IRA – to tylko 
ułamek  atrakcji III edy-
cji Warmińskiego Festiwalu 
Dziedzictwa Browarniczego, 
który odbędzie się w lipcu 
i sierpniu w Biskupcu, Olsz-
tynie i Braniewie.

Organizatorzy liczą, że podobnie, jak w latach ubiegłych WFDB przyciągnie tysiące 
mieszkańców i turystów na poszczególne odsłony wydarzenia w Biskupcu, Olsz-
tynie i Braniewie 

Warmiński Festiwal Dziedzictwa Browarni-
czego (WFDB) to wydarzenie, które od 2012 
roku promuje Warmię poprzez bogate tradycje 
piwowarskie regionu. WFDB to produkt regio-
nalny, który odbywa się w trzech warmińskich 
miastach (Olsztynie, Braniewie, i Biskupcu) 
i zawiera w sobie szereg atrakcyjnych działań, 
począwszy od piwno-historycznych, przez edu-
kacyjne, kulturowe, kulinarne, czy artystyczne. 
- WFDB to multidyscyplinarny projekt, któ-
ry przypomina o silnych związkach Warmii 
z browarnictwem, ale kreuje także powstawanie 
nowych, pozytywnych zjawisk – mówi Miro-
sław Pampuch, starosta olsztyński. - Dzięki po-
szukiwaniu inwestorów, ale także nagłośnieniu 
regionalnego i gospodarczego znaczenia piwo-
warstwa na Warmii udało się ożywić piękny 
browar w Braniewie. WFDB stał się świadkiem 
narodzin nowego Browaru – Braniewskiego 
Zakładu Browaru w Namysłowie. Produkcja 
piwa ruszy w Braniewie jeszcze w tym roku, 
a zatrudnienie znalazło tam kilkadziesiąt osób. 

Konsolidacja środowiska
Poprzez zorganizowany w ubiegłym roku po raz 
pierwszy Warmiński Konkurs Piw Domowych 
WFDB skonsolidował środowisko piwowarów 
domowych z Warmii i Mazur. Piwowarzy re-
gularnie  raz w miesiącu spotykają się, szkolą 
i wymieniają doświadczeniami. Okazało się, że 
w regionie z powodzeniem funkcjonuje i działa 
z sukcesami kilkudziesięciu piwowarów. 
- Jest nas już tylu, że wkrótce zakładamy re-
gionalny oddział Polskiego Stowarzyszenia Pi-
wowarów Domowych – mówi Daniel Duda 
z Browaru Domowego Jaroty, który zwyciężył 
pod koniec czerwca na największym festiwalu 
piwnym w Żywcu w konkursie piw domowych 
w kategorii Cascadian Dar Ale. 
W czasie olsztyńskiej odsłony imprezy (2 sierp-
nia) rozstrzygnięty zostanie II Warmiński Kon-
kurs Piw Domowych, który będzie rozegrany 

w trzech kategoriach: historyczne, warmińskie 
piwo Rosanke, Pszeniczne Ciemne oraz Wit-
bier - piwo niezwykle ciekawe, bo warzone 
w znacznej mierze z niesłodowanej pszenicy. 
Jako dodatki stosuje się takie przyprawy jak: 
kolendra, skórka pomarańczy, rumianek, kmin 
rzymski, cynamon czy aframon madagaskarski. 
Zapowiada się zatem konkurs pod znakiem 
pszenicy.
- Zainteresowanie konkursem jest spore, liczy-
my, że swoje piwa przyśle kilkudziesięciu piwo-
warów z całej Polski, tym bardziej, że zapowiada 
się wspaniała nagroda główna, o której poinfor-
mujemy w ciągu kilku najbliższych dni – mówi 
Daniel Duda. 

Muzeum, blogerzy, historycy
Ciekawe rzeczy będą działy się też w Objazdo-
wym Muzeum Browarnictwa, w którym zapre-
zentowana zostanie historia najbliższej przeszło-
ści piwowarstwa. 
- Głównym założeniem jest pokazanie stanu 
browarnictwa w regionie Warmii i Mazur po 
zakończeniu II wojny światowej, następnie po-
wojennej odbudowy, rozwoju w czasach PRL, 
konsolidacji i przemian. W końcu restruktu-
ryzacji i prywatyzacji po przemianach w roku 
1989 – mówi Paweł Błażewicz, historyk z Mu-
zeum Warmii i Mazur w Olsztynie. 
Ciekawym komponentem Objazdowego Mu-
zeum będą prelekcje historyków regionalnych, 
piwnych blogerów, czy warsztaty na temat 
Kultury Piwa. W trakcie warsztatów będzie się 
można dowiedzieć więcej o kulturze szkła piw-
nego, czy wielkim piwnym dziedzictwu Belgii – 
kraju o największych tradycjach piwowarskich, 
w którym warzy się aż 700 gatunków piwa! 
Do tego zaplanowano warsztaty kipersko-sen-
soryczne oraz grę miejską „Olsztyn Browarami 
Stoi”. 

Scena pełna artystów
Podobnie jak w latach ubiegłych publiczność 
festiwalowa będzie mogła spróbować warmiń-
skich przekąsek piwnych, czyli fafernuchów 

- słodkich pierników na miodzie z pieprzem 
i słonych ciasteczek nowolatek. Ze stoiskami 
wystawią się też producenci żywności regional-
nej, rękodzielnicy, artyści, domowi piwowarzy, 
którzy pokażą warzenie piwa „na  żywo” (za-
równo w wersji domowej, jak i rzemieślniczej). 
Będzie można spróbować swoich sił w wyścigu 
kapsli Warmia Tour. W czasie WFDB nie za-
braknie też koncertów i występów artystycz-
nych. Na festiwalowych scenach wystąpią m.in. 
Vavamuffi  n, Jamal, Dezerter, Sylwia Grzesz-
czak, IRA, Tabu, Trubadurzy, czy niesamowicie 
energetyczna Panonia Allstars Ska Orchestra 
(PASO) z Węgier. Pokażą się tez regionalne ka-
pele: Big Day, Cuba de Zoo, KOMP, Łydka 
Grubasa, Rockerfeller i Ejtobangla. Dodatko-
wo na scenie pojawi się teatr tancerzy ognia, 
Just Edi Show zaprezentuje pokaz artystycznej 
żonglerki. Prywatni kolekcjonerzy zaprezentu-
ją swoje piwne skarby. Nie zabraknie, co zro-
zumiałe przy takiej imprezie, stoisk z piwami 
regionalnymi, będą przedstawiciele kilku bro-
warów. Kinomaniacy będą mogli oddawać się 
swojej pasji na Przeglądzie Filmów Piwnych. 
Dla miłośników żeglarstwa przewidziano Rega-
ty o Puchar Wielkiego Piwowara.
Organizatorem WFDB jest Powiat Olsztyń-
ski, a partnerami Urząd Miasta w Olsztynie, 
Urząd Miejski w Biskupcu i Powiat Braniewski. 
WFDB jest dofi nansowany ze środków unij-
nych kwotą prawie 1,5 mln zł. 
 
Terminy i miejsca wydarzeń
Biskupiec – 26/27 lipca, plac apelowy dawnej 
jednostki wojskowej przy ul. Alei Broni, Bisku-
piecki Dom Kultury, Dom Pracy Twórczej Sor-
boma, budynek browaru w Biskupcu przy ul. 
Warszawskiej
Olsztyn – 2 sierpnia, amfi teatr miejski, trakt 
zamkowy, ul. Zamkowa, zamek i dziedziniec
Braniewo – 8/9 sierpnia, amfi teatr miejski 
z otoczeniem, Braniewskie Centrum Kultury

Marta Malinowska z klasy II i Łukasz 
Krawczyk z klasy III Technikum Hotelar-
sko-Gastronomicznego właśnie wrócili do 
domu. Przez dwa tygodnie pływali na pro-
mie Skania, pracowali na różnych działach 
m.in. housekeeping, recepcja, kuchnia, 
restauracja. Nie było lekko, ale uczniowie 
są zadowoleni. Było to dla nich nowe  do-
świadczenie, poznali charakter pracy na 

morzu, nawiązali też nowe znajomości. Po 
zakończeniu praktyki otrzymali imienne 
referencje w dwóch wersjach językowych. 
W lipcu i sierpniu kolejni uczniowie 
z olsztyneckiego Zespołu Szkół również 
odbędą praktyki na promach. Życzymy 
im wytrwałości i powodzenia!
MBM

Praktyki przyszłych hotelarzy na promach
Uczniowie Zespołu Szkół w Olsztynku praktykowali na promach do Szwecji

Przez dwa tygodnie dwoje 
uczniów z Zespołu Szkół w 
Olsztynku odbywało prak-
tyki zawodowe na promie 
pływającym na trasie Polska 
– Szwecja. To efekt poro-
zumienia  zawartego po-
między szkołą a fi rmą Unity 
Line.

Jacek Niedzwiecki
ipr@powiat-olsztynski.pl

W styczniu br. informowaliśmy, że Powiat Olsztyński 
zajął ósme miejsce w ogólnopolskim rankingu Gmin 
i Powiatów 2013 prowadzonym przez Związek Powia-
tów Polskich. Uroczyste ogłoszenie wyników połączone 
z wręczaniem dyplomów odbyło się podczas Kongresu 
Regionów w Świdnicy 12 czerwca oraz na posiedzeniu Za-
rządu ZPP w Polkowicach 16 czerwca. Starosta olsztyński 
odebrał dyplom i statuetkę z rąk Olgierda Dziekońskiego, 
sekretarza stanu w Kancelarii Prezydenta RP oraz Marka 
Tramś, prezesa zarządu Związku Powiatów Polskich.
– To dla nas duże wyróżnienie, bo samorządy od lat wal-
czą zacięcie o tytuł najlepszego powiatu w Polsce - mówi 
Mirosław Pampuch, starosta olsztyński – Ale nie byłoby 
tej nagrody, gdyby nie ciężka praca wszystkich osób, które 
na co dzień pracują na rzecz powiatu. Wszystkim pracow-
nikom przy tek okazji chciałbym serdecznie podziękować.
Przypomnijmy, że Powiat Olsztyński walczył w najbar-
dziej prestiżowej kategorii – największych powiatów, 
powyżej 120 tys. mieszkańców. W tyle zostawił m.in. 
powiaty: krakowski, nowosądecki, opolski, czy radom-
ski. W roku 2012 powiat zajął 13. miejsce w rankingu, 
w tym roku awansował o pięć oczek. Byliśmy oceniani 
w dziesięciu obszarach. Pod uwagę brane były m.in. dzia-
łania proinwestycyjne i prorozwojowe; rozwiązania popra-
wiające jakość obsługi mieszkańca; rozwój społeczeństwa 
informacyjnego, obywatelskiego, czy promocja rozwiązań 
z zakresu ochrony zdrowia i pomocy społecznej. Tak sze-
roki wachlarz kategorii dał samorządom szansę pokazania 
swoich mocnych stron w różnych dziedzinach.    
EJ

Przedstawiamy program VII Kiermasu Warmińskiego 
w Bałdach, którego współorganizatorem jest Powiat 
Olsztyński. Święto Warmii odbędzie się w sobotę 5 lipca 
w Bałdach. Poniżej program:
12.00 - Uroczysta warmińska msza święta w kościele 
w Butrynach 
13.15 - Odsłonięcie głazów pamiątkowych na Trakcie 
Biskupim, poświęconych: biskupom: Henrykowi Fle-
mingowi, Eberhardowi z Nysy, Eneaszowi Sylwiuszowi 
Piccolominiemu, późniejszemu papieżowi Piusowi II 
i Teodorowi Andrzejowi Potockiemu 
14.30 - Powrót do roku 1712, czyli inscenizacja powi-
tania biskupa Teodora Potockiego przez wszystkie sta-
ny warmińskie z udziałem aktorów Teatru im. Jaracza 
w Olsztynie: Mariana Czarkowskiego, Jarosława Boro-
dziuka i Marcina Kiszluka.
Przez cały dzień:
prezentacje tradycyjnych rzemiosł i sztuki ludowej, sto-
iska handlowe twórców lokalnych     stoiska edukacyjne 
i pokazy, warmińskie pogadanki, wiejskie zabawy i kon-
kursy z nagrodami dla dzieci, dorosłych i całych rodzin,
16.30 - kapela ludowa Śparogi z Olsztynka 
17.30 - grupa Berkut.
20.00 - gwiazda wieczoru: KAPELA ZE WSI WARSZA-
WA     
JaN

Wyróżnienie trafi ło 
do powiatu

Zapraszamy na Kiermas 
w Bałdach!
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Laureaci rankingu razem z Olgierdem Dziekoń-
skim, sekretarzem stanu w Kancelarii Prezy-
denta RP i Markiem Tramś, prezesem zarządu 
ZPP. 
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Śladami leśnych duchów
W Węgoju pod Biskupcem powstała nietypowa atrakcja turystyczna 

Tajemnicza, baśniowa, liczą-
ca blisko 2 km ścieżka przy-
rodniczo-edukacyjna, która 
pod nazwą „Śladami leśnych 
duchów” powstała w Wę-
goju w gminie Biskupiec, 
to kolejna ciekawa inicjaty-
wa Stowarzyszenia Wszech-
stronnego Rozwoju „Pasja”. 
Na trasie napotkamy kilka-
naście nawet trzymetrowych 
postaci rodem z legend i po-
dań warmińskich. 

Przy drodze wjazdowej wita gości 4-metrowa rzeźba Smętka z kozą

W budowę ścieżki oprócz stowarzyszenia „Pasja” zaangażowały się Ochotnicza 
Straż Pożarna, sołectwo, dyrekcja Zespołu Szkół w Węgoju, a także Nadleśnictwo 
Wipsowo

Pierwszym etapem projektu był konkurs rzeź-
biarski, w którym wzięli udział mieszkańcy 
wsi Węgój, Stryjewo, Łabuchy i podopieczni 
Warsztatów Terapii Zajęciowej w Biskupcu. 
W wyniku ich pracy powstało szesnaście rzeźb, 
między innymi postaci Smętka, Rusałki, Le-
szego, Szyszymory, a także chatka Babyjędzy 
i strzałki informacyjne. 
- To wyjątkowa inicjatywa. Po pierwsze, łączy-
my walory przyrodnicze terenu z inspiracjami 
ludowych legend – mówi Anna Watros, pre-
zes Stowarzyszenia Wszechstronnego Rozwo-
ju „Pasja”. - Dzięki baśniowości dzieciom ła-
twiej będzie przyswoić sobie wiedzę zarówno o 
dziedzictwie kulturowym tych terenów, jak i o 
ich walorach przyrodniczych. Po drugie, uda-
ło nam się zaktywizować lokalną społeczność, 
bo w konkursie rzeźbiarskim brały udział całe 
rodziny, korzystając często z pomocy sąsiadów 
i znajomych.

Praca wielu ludzi
Obecnie ścieżkę tworzą: Pętla Ostary – krótsza, 
dla młodszych dzieci i dłuższa - Pętla Leszego. 
Obie trasy dochodzą do jeziora, gdzie można 
zaobserwować aktywność bobrów. Poza tym na 
terenie znajdują się dwa place, na których moż-
na przeprowadzić lekcje leśne i zorganizować 

część rekreacyjną z ogniskiem. W budowę ścież-
ki zaangażowały się Ochotnicza Straż Pożarna, 
sołectwo, dyrekcja Zespołu Szkół w Węgoju, 
a także Nadleśnictwo Wipsowo, które dostar-
czyło drewno lipowe na rzeźby i ufundowało 
nagrody dla twórców. 
– To zupełnie coś innego, niż widzieliśmy do tej 
pory – mówi Nadleśniczy Wojciech Matuszak. 
– Dzieciaki mogą w atrakcyjny, pobudzający 
wyobraźnię sposób, poznać przyrodę. A można 
zaobserwować między innymi tropy łosi i in-
nych zwierząt typowych dla tych terenów, czyli 
saren, jeleni i dzików. Poza tym mamy tu całą 
plejadę ptactwa poczynając od zięb i dzięciołów, 
na bielikach kończąc – dodaje.

Ścieżka dla każdego
Wykorzystanie postaci z baśni to pomysł Sto-

warzyszenia na nietypową promocję wsi Węgój. 
Kilka miesięcy temu miejscowość dołączyła do 
grona polskich wsi tematycznych, za motyw 
przewodni biorąc warmińskie straszydła. Na 
posesjach wsi stanęły kilkumetrowe straszydła 
– Ałna, Topich, Diabeł, Czarownica, Kłobuk 
i Babojędza. Pomysłodawcy ścieżki „Ślada-
mi leśnych duchów” nie stoją w miejscu. W 
wakacje planują zorganizowanie pleneru rzeź-
biarskiego, w wyniku którego mają powstać 
terenowe gry dydaktyczne. Ścieżka jest ogólno-
dostępna, mogą z niej korzystać nie tylko zor-
ganizowane grupy szkolne, ale też całe rodziny. 
Uroczyste otwarcie ścieżki odbyło się 28 czerw-
ca. W części artystycznej wzięły udział dzieci 
z Zespołu Szkół w Węgoju, Grupa Transfuzja 
i oczywiście Węgojskie Straszydła.
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Projekt organizowany jest przez Committee 
Europe w ramach programów „Comenius” 
i „Life long learning”. W dniach 10-14 czerwca 
w Wittmund spotkali się uczniowie z Polski, 
Niemiec, Holandii, Danii i Hiszpanii. Zajęcia 
odbywały się nie tylko na lądzie stałym, ale też 

na wyspach Morza Północnego – Langeoog 
i Spikeroog. Jak się okazało, kontakt z młodzie-
żą z innych państw europejskich oraz mieszka-
nie w rodzinach goszczących były dobrze wy-
korzystaną okazją aby ćwiczyć język angielski 
i niemiecki, zawierać nowe znajomości i pozna-
wać kulturę oraz zwyczaje innych narodowości. 
– Udział w projekcie „EuroWater” był dobrym 
pomysłem. Trafi łam na bardzo miłą rodzi-

nę. Podczas pobytu podszkoliłam sobie języki 
obce, a także zwiedziłam miasto Wittmund 
oraz inne ciekawe miasta niemieckie, które są 
bardzo ładne i zadbane. Najbardziej podobało 
mi się to, że dużo ludzi jeździ tam rowerami. 
Polecam każdemu udział w takim projekt, to 
naprawdę nie jest stracony czas. – podsumowu-
je Iza, jedna z uczestniczek wyjazdu.
AW

Młodzież z Dobrego Miasta w Wittmund
Uczniowie z Zespołu Szkół wzięli udział w projekcie „EuroWater 2014”

Wykonywanie analizy wody, 
warsztaty z gospodarowa-
nia wodą, zwiedzanie stacji 
uzdatniania wody, a do tego 
wycieczki rekreacyjne i na-
wiązywanie nowych znajo-
mości – tak spędzali czas 
uczniowie dobromiejskiego 
Liceum Ogólnokształcące-
go i Zasadniczej Szkoły Za-
wodowej podczas wyjazdu 
do Wittmund w Niemczech, 
w ramach projektu młodzie-
żowego „EuroWater 2014”

Projekt ekologiczny, w którym wzięli uczniowie Zespołu Szkół w Dobrym Mieście 
odbywał się na lądzie, ale także na wyspach Morza Północnego

Magdalena Bujewicz-Mydlak
ipr@powiat-olsztynski.pl

Fundacja „Fundusz Ziemi Olsztyńskiej” informuje, że 
od 1 do 29 sierpnia br. można będzie składać wnioski 
o przyznanie środków pomocowych w ramach progra-
mu stypendialnego. Benefi cjentami stypendiów mogą 
zostać absolwenci gimnazjum, młodzież szkół średnich 
oraz studenci studiów dziennych. Wszystkie te osoby 
muszą być mieszkańcami powiatu olsztyńskiego (nie 
miasta Olsztyn) i spełniać określone warunki. Doku-
menty będzie można składać w terminie od 1 sierpnia do 
29 sierpnia 2014 roku. W wyżej wymienionym terminie 
wnioski o przyznanie stypendiów wraz z załącznikami 
kierować proszę bezpośrednio i osobiście do koordyna-
tora Fundacji w siedzibie Fundacji, budynek Starostwa 
Powiatowego w Olsztynie, Plac Bema 5, pok. 237, od 
poniedziałku do piątku w godzinach 11-15. Wzory 
wniosków do druku, dostępne są na stronie intemetowej 
Fundacji „Fundusz Ziemi Olsztyńskiej” ( www.funda-
ciafzo.pl ) w zakładce – „Ważne dokumenty”. Wnioski 
wysłane pocztą bądź przekazywane przez osoby trzecie 
nie będą brane pod uwagę. Przyjmowane bedą tylko 
kompletne wnioski wraz z załącznikami. Z pomocy pro-
gramu stypendialnego Fundacji w formie stypendiów 
ubiegać się mogą absolwenci gimnazjum, młodzież szkół 
średnich oraz studenci studiów dziennych. Wszystkie te 
osoby muszą być mieszkańcami powiatu olsztyńskiego 
(nie miasta Olsztyn) i spełniać poniższe warunki:
- osiągać średnią ocen nie mniejszą niż 4,50 na świa-
dectwie kończąc gimnazjum bądź na świadectwie szkoły 
średniej, natomiast w indeksie średnią 4,20,
- być fi nalistami olimpiad, konkursów lub mieć udo-
kumentowane inne szczególne osiągnięcia naukowe, ar-
tystyczne lub sportowe i znajdują się w trudnej sytuacji 
materialnej – stypendia
naukowo – socjalne, stypendia sportowe/artystyczne,
- spełniać wymogi fi nansowe przyznania stypendium – 
dochód na osobę w rodzinie nie przekracza
200% kiyterium dochodowego określonego w ustawie 
o pomocy społecznej (zgodnie z ustawą dla
osoby samotnie prowadzącej gospodarstwo domowe 
kryterium dochodowe wynosi – 542 zł, a dla
osoby w rodzinie – 456 zł).
KRYTERIA DOCHODOWE DO ZŁOŻENIA 
WNIOSKU O STYPENDIUM FZO NA ROK 
SZKOLNY – AKADEMICKI 2014/2015 – 200% na 
osobę w rodzinie (nie przekracza kwoty) – 912 zł netto
osoba samotnie prowadząca gospodarstwo domowe (nie 
przekracza kwoty) – 1084 zł netto
Kompletność wniosku:
Wniosek składa się z 4 elementów, muszą być wypełnio-
ne wszystkie rubryki zawarte we wniosku.
Wniosek główny po wypełnieniu musi być podpisany 
przez osobę ubiegającą się o stypendium.
Jeśli osoba ta, jest niepełnoletnia, wniosek podpisuje 
również opiekun prawny wnioskodawcy.
Oświadczenie o sytuacji rodzinnej i materialnej musi być 
podparte odpowiednimi zaświadczeniami
(zaświadczenia o dochodach z tytułu pracy, decyzje doty-
czące statusu bezrobotnego, wyroki
alimentacyjne, decyzje dotyczące świadczeń emerytal-
nych bądź rentowych, zaświadczenie o ilości
ha w gospodarstwie rolnym i irme – kopie wraz z orygi-
nałami do wglądu). Zaświadczeiua o dochodach z trzech 
ostatnich miesięcy od daty złożenia wniosku maj – lipiec 
2014 roku. Wymagana jest potwierdzona przez pracow-
nika MOPS, GOPS, opinia dotycząca wniosku (cz. 3 ). 
Wypełnione i podpisane oświadczenie (cz. 4 wniosku). 
Średnia ocen potwierdzona kopią świadectwa lub indek-
su – potwierdzona „za zgodność z oryginałem”. Udoku-
mentowane szczególne osiągnięcia naukowe, artystycz-
ne lub sportowe (kopie wraz z oryginałami do wglądu). 
Przy osobistym składaniu kompletnego wniosku, wszel-
kie dokumenty można potwierdzić w siedzibie Funda-
cji okazując oryginał. Szczegółowych informacji udziela 
koordynator Fundacji pani Joanna Rogowska (tel. 89 
521 05 69).
Red.

Stypendia z Fundacji FZO!
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Stan umysłu nie ogranicza miłości
Opowieść o położnej z Biskupca, która poświęciła się osobom z niepełnosprawnością intelektualną 

Jadwiga Marzjan jest kobietą 

o wielkim harcie ducha i wiel-

kim sercu. Hart ducha pozwo-

lił jej przeżyć najtrudniejsze 

dla kobiety chwile, gdy rodzi 

się dziecko niepełnosprawne, 

a serce dało zrozumienie dla 

odmienności dziecka z niepeł-

nosprawnością intelektualną, 

pozwoliło pojąć, że sprawny 

umysł nie jest w miłości po-

trzebny.

W czasie niedawnej sesji Rady Powiatu 30 maja Jadwiga Marzjan (druga od prawej) 
została uhonorowana za wybitne zasługi na rzecz osób niepełnosprawnych z powiatu 
statuetką Królewny Warmińskiej Łyny, czyli najwyższym wyróżnieniem Powiatu Olsz-
tyńskiego

Dzięki wielkiej pracy i pasji Jadwigi Marzjan atmosfera w czasie wydarzeń organizowa-
nych przez biskupieckie koło Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Upośledzonych Umy-
słowo jest pełna pozytywnej energii

Cytat: „Umysł jest niezbędny tylko tym, którzy 
postradali zmysły” - Frederik Perls

Jadwiga Marzjan trafi ła do Biskupca z ogłosze-
nia – szukali z mężem swojego miejsca na zie-
mi. On świeżo upieczony lekarz, ona położna. 
Poznali się jeszcze w ogólniaku, zakochali się 
i pobrali. Może by ze swojej Hajnówki trafi li 
gdzie indziej, ale przeczytali ogłoszenie, że szu-
kają lekarzy w małym miasteczku wśród lasów 
i jezior. W Hajnówce do najbliższej rzeki mie-
li 18 kilometrów, więc te jeziora ich zafascy-
nowały. Pojechali. Madzia miła wtedy cztery  
miesiące, starsza córka Ewa – 4 latka. Bisku-
piec ich nie rozczarował, było pięknie, Jadwiga 
nie miała wątpliwości, że to będzie właśnie ich 
miejsce na ziem, ich Dom.

Madzia
Gdy Madzia się urodziła, Jadwiga poczuła na-
tychmiast, że z córeczką jest coś nie tak. Była 
położną, ale do tej diagnozy nie potrzebowała 
żadnej wiedzy, serce matki zareagowało bez-
błędnie! Pierwsze godziny były walką o życie 
dziecka, Jadwiga w środku nocy ściągnęła na 
porodówkę wszystkich dostępnych specjali-
stów, walczyła jak lwica i tę pierwszą walkę, 
walkę o życie dziecka – wygrała. Madzia nie 
przeżyłaby bez specjalistycznej pomocy. Ale 
niepokój nie ustępował, córka nie rozwijała 
się w „przepisowym” tempie. Nie siadała, gdy 
inne dzieci już siedziały, nie raczkowała, była 
bardzo pobudliwa. Lekarze stawiali kolejne 
diagnozy – padaczka, upośledzenie umysłowe, 
w końcu – autyzm. 

Normalność?
Jadwiga uczyła się córki długo. Najpierw było 
poczucie pokrzywdzenia przez los – dlaczego 
ja? To pytanie zadają sobie wszyscy rodzice 
dzieci z niepełnosprawnością intelektualną. 
Trudno było dzielić swój czas i uważność mię-
dzy obie córki, mała Ewunia potrzebowała 
matki tak samo, jak młodsza córka. Powoli, 
dzień za dniem – Madzia zaczęła uczyć mat-
kę – siebie, a matka – bycia matką obu córek 
w tej trudnej sytuacji. Po pierwsze i najważ-
niejsze tego – że stan umysłu nie ogranicza 
miłości, a wręcz ją wzmaga, bo pozwala zacho-
wać szczerość uczuć. Współczesny człowiek 
jest święcie przekonany, że nie należy ujawniać 

uczuć, a w życiu kierować się rozumem. Widać 
gołym okiem, do czego takie przekonanie do-
prowadziło i ciągle prowadzi nasz świat. Dzieci 
chore wzruszają nas, bo przypominają, jak nie-
zwykłe są uczucia i jak bardzo nam ich brak 
w codziennym życiu. One po prostu mają 
zdrowe uczucia i obnoszą się z tym bogac-
twem, nie bacząc na to, co sobie kto pomyśli. 
Frederik Perls, jeden w wielkich twórców nur-
tu humanistycznego we współczesnej psycho-
logii powiedział kiedyś, że umysł jest niezbęd-
ny tylko tym, którzy postradali zmysły. 

Jest nas wiele na świecie
Na początku Jadwidze wydawało się, że jako 
rodzice są zdani wyłącznie na siebie, a w opiece 
nad Madzią liczyć mogą co najwyżej na ro-
dzinę i przyjaciół. Przypadkiem wysłuchała 
jednak audycji radiowej, w której Stanisława 
Kurowska z olsztyńskiego oddziału Stowarzy-
szenia na rzecz Osób z Upośledzeniem Umy-
słowym opowiadała o zajmowaniu się dziećmi 
takimi jak Madzia. Jadwigę tknęło, zadzwoni-
ła. Dostała zaproszenie z Madzią do Ameryki. 
Do tej pory widywała tylko dziecko sąsiadki 
z zespołem Downa, w Ameryce po raz pierw-
szy zobaczyła tak wiele dzieci z niepełnospraw-
nością intelektualną. O dziwo – poczuła się 
wtedy silniejsza, znikło poczucie wyjątkowości 
i osamotnienia. Przeżyła w Ameryce wspaniałe 
chwile, było ciężko, ale ten pierwszy turnus 
odmienił ją na całe życie. Tak Jadwiga zaczęła 
swoją drogę od bycia matką niepełnosprawne-
go dziecka, do zostania przewodniczącą Pol-
skiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób Upośle-
dzonych Umysłowo koło w Biskupcu.

Kilka godzin dla siebie
Najpierw było koło pomocy dzieciom nie-
pełnosprawnym przy Towarzystwie Przyjaciół 
Dzieci. Zebrało się ich w całym Biskupcu dwa-
dzieścioro sześcioro, z różnymi niesprawno-
ściami – dzieci niewidome, na wózkach, z po-
rażeniem mózgowym, z cukrzycą... Jadwidze 
bardzo zależało, żeby rodzice ze sobą współ-
działali, żeby się wspierali, bo przecież nikt 
tak nie zrozumie matki niepełnosprawnego 
dziecka, jak matka innego niepełnosprawnego  
dziecka. Takie wsparcie jest bezcenne, nie da 
się go zastąpić opłaconą, choćby najbardziej 
fachową opieką. Madzi na przykład nie można 
ani na chwilę zostawić samej, poszłaby gdzie ją 
by ciekawość powiodła, nie biorąc pod uwa-
gę własnego bezpieczeństwa. Kiedyś weszła 
do jeziora, poszła za daleko i za głęboko, zro-
biło się niebezpiecznie, a Jadwiga pływać nie 
umie... na szczęście inni pomogli. Inne matki 

rozumieją takie sprawy, nic nie trzeba tłuma-
czyć. Wzajemne wsparcie rodziców i poczucie 
wspólnoty to do dziś jedna z najważniejszych 
zasad PSOUU koło w Biskupcu. Jadwiga do-
świadczała tego dzięki pomocy męża i starszej 
córki, Ewy, ale wielu rodziców po raz pierwszy 
rozstawało się dziećmi na dłużej niż godzinę. 
Dzięki temu wsparciu rodzice mogą od cza-
su do czasu zrobić to wszystko, co dla innych 
rodziców jest zupełnie naturalne, a dla nich 
to święto – pójście do kina, wyjazd na wesele 
w rodzinie, czy zwyczajne posiedzenie w parku 
na ławeczce i  pogapienie się w niebo. Popołu-
dnie tylko dla siebie, prawdziwe święto!

Ściągnęła najlepszych specjalistów
Jadwiga przyciąga ludzi. W swojej postawie jest 
tak szczera i przekonywująca, tak pozbawiona 
egoizmu, że gdy chodzi o upośledzone dzieci 
– właściwie nikt jej nie odmawia. W niecały 
rok władze miasta oddały na ośrodek połowę 
budynku przy Gdańskiej, po dwóch latach – 
drugą. Jadwiga poruszyła niebo i ziemię w po-
szukiwaniu pieniędzy na remonty i sprzęt. Nie 
było łatwo, ale dostawała je. Do dziś szczerze 
błogosławi Adama  Sierzputowskiego, pierw-
szego starostę olsztyńskiego, który pobył z nie-
pełnosprawnymi  dziećmi i – chociaż wtedy 
nie dysponował subwencją oświatową – zabez-
pieczył pracę ośrodka po dziś dzień. Jadwiga 
zaczęła ściągać do Biskupca najlepszych spe-
cjalistów, dziś zajęcia są prowadzone metoda-
mi, o których wiele tradycyjnych przychodni 
i gabinetów psychologicznych zaledwie słysza-
ło – biofeedback, metoda Tomatisa, terapia 
niedyrektywna, drama, metoda Montessori, 
NDT Bobath i wiele innych. Dzieci, które ni-

gdy wcześniej nie chciały współpracować – za-
czynają robić fantastyczne rzeczy, rodzice łapią 
się za głowy – to niemożliwe! Dzieci upośle-
dzone ruchowo jeżdżą na rowerach, pływają, 
gimnastykują się – czasem robią to, czego na-
wet całkiem sprawne dzieci nie byłyby w stanie 
od razu wykonać. Wychowankowie mają swój 
zespół muzyczny „Dobre Nutki”, teatr „Cho-
chliki”, zespół „Kłobuczki”, koło plastyczne 
„Kolorowe Ścieżki” i koło sportowe. Rodzice 
także mają swój teatr, przygotowali spektakl, 
w którym zagrali i który cieszył się dużym 
powodzeniem. Dzięki olbrzymiej pracy oraz 
pasji Jadwigi Marzjan, rodziców, opiekunów, 
lokalnych władz i ludzi dobrej woli niepełno-
sprawni intelektualnie w wieku od lat kilku do 
kilkudziesięciu mają zapewnioną komplekso-
wą opiekę i wsparcie w Zakładzie Aktywności 
Zawodowej, Ośrodku Rehabilitacyjno-Edu-
kacyjno-Wychowawczym, Warsztatach Terapii 
Zajęciowej i Obiekcie Rehabilitacyjno-Miesz-
kalnym. Jadwiga jest szczęśliwa, gdy o tym 
opowiada. To jej życie, jej sukces.

Kto kogo prowadzi przez życie?
Można by gdybać, jak wyglądałoby życie Ja-
dwigi, gdyby nie Madzia. Zapewne do dziś 
byłaby położną w biskupieckim szpitalu, 
może przełożoną? Jest szefową biskupieckiego 
koła PSOUU, który stworzyła i ciągle rozwi-
ja. Żeby nią zostać – skończyła pięcioletnie, 
specjalistyczne studia z pedagogiki specjalnej, 
a potem jeszcze podyplomowe z zarządzania 
oświatą i placówkami służby zdrowia – bisku-
piecka placówka jest przecież jednym i drugim 
jednocześnie. Jako szefowa i osoba do repre-
zentacji bywa w wielkim świecie, spotyka się 
z ważnymi osobistościami, odbiera nagrody 
i odznaczenia, wszyscy ją bardzo doceniają. Ja-
dwiga wierzy w siebie i wierzy w to, co robi. 
Jest kobietą sukcesu, ale najbardziej ożywia 
się, gdy opowiada o córkach, o Ewie i Madzi, 
o ich sukcesach, o tym jakie to niezwykłe i 
kochane dziewczyny. Jadwiga jest przekonana, 
że gdyby nie Madzia – robiłaby w życiu coś zu-
pełnie innego, że w ogóle – byłaby inną osobą, 
nie czułaby i nie rozumiała tak wielu rzeczy! 
I nie chodzi wcale o to, że Madzia się urodziła 
niepełnosprawna intelektualnie i że trzeba się 
było do tego dostosować. Chodzi o to, JAKA 
Madzia jest, o jej uczucia, rodzaj wrażliwości, 
prostotę, niezwykłą uczciwość serca i patrzenia 
na świat. O prawdę.
A więc kto kogo uczy? Kto kogo prowadzi 
przez to życie?

Ewa Koniecpolska
ipr@powiat-olsztynski.pl
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Starostwo Powiatowe w Olsztynie
pl. Bema 5
10-516 Olsztyn 
www.powiat-olsztynski.pl

Ważne adresy, telefony i e-maile w jednym miejscu
INFORMATOR MIESZKAŃCA POWIATU OLSZTYŃSKIEGO – część III

Dla komfortu mieszkańców po-
wiatu oraz interesantów sta-
rostwa kontynuujemy publika-
cję wygodnych informatorów 
z danymi najważniejszych jed-
nostek i instytucji, w których 
najczęściej załatwiamy swoje 
sprawy. W części trzeciej publi-
kujemy dane organizacji z Olsz-
tyna. Warto wyciąć i zachować 
kolejne odcinki informatora, bo 
mogą przydać się w każdej sy-
tuacji!

 Urząd Miasta Olsztyna
Pl. Jana Pawła II 1, 10-101 Olsztyn
tel. (89) 527 31 11(centrala)
fax: (89) 535-15-58
- Wydział Komunikacji
ul. Knosały 3/5 
tel. (89)523-53-35, fax. (89)535-99-04
www.olsztyn.eu

 Warmińsko – Mazurski 
Urząd Wojewódzki
al. Piłsudskiego 7/9
10-575 Olsztyn
tel. (89) 523-22-00 (centrala)
      (89) 523-22-01 (informacja)
fax: (89) 527-74-47
www.uw.olsztyn.pl

 Urząd Marszałkowski Wojewódz-
twa 
Warmińsko-Mazurskiego
ul. Emilii Plater 1, 10-562 Olsztyn
tel. (89) 521-91-30
fax: (89) 521-95-69
www.wrotw.warmia.mazury.pl

 Urząd Skarbowy
al. Piłsudskiego  59, 10-950 Olsztyn
tel. (89) 539-24-00
fax. (89) 533-58-48
www.olsztyn.is.gov.pl

 Zakład Ubezpieczeń Społecznych
pl. Konsulatu Polskie-
go 4, 10-950 Olsztyn
tel. (89) 521-22-22
fax: (89) 527-21-18
www.zus.pl

 Kasa Rolniczego 
Ubezpieczenia Społecznego
ul. Mickiewicza 1, 10-959 Olsztyn
tel. (89) 534-97-71
fax: (89)523-67-59
www.krus.gov.pl

 Urząd Celny
ul. Składowa 5, 10-421 Olsztyn
tel. (89) 538-74-00
fax: (89) 538-74-59
www.olsztyn.ic.gov.pl

 Warmińsko-Mazurska Agen-
cja Rozwoju Regionalnego 
Pl.Bema 3, 10-516 Olsztyn
tel. (89) 521-12-50
fax: (89)521-12-60
www.wmarr.olsztyn.pl

 Zarząd Melioracji 
i Urządzeń Wodnych
ul. Partyzantów 24, 10-526 Olsztyn
tel. (89) 521-71-00
fax: (89) 521-71-01
www.zmiuw.pl

 Sąd Okręgowy
ul Dąbrowszczaków 44, 10-001 Olsztyn
tel./fax:. (89)521-60-14
www.olsztyn.so.gov.pl

 Sąd Rejonowy 
ul. Artyleryjska 3c, 10-165 Olsztyn
tel. (89) 523-02-30
fax: (89) 523-02-42 
www.olsztyn.sr.gov.pl

 Komenda Wojewódzka Policji
ul.Partyzantów 6-8, 10-526 Olsztyn
tel. (89)522-39-00
fax: (89) 522-55-05
infolinia 0-800-339-202
www.warminsko-mazur-
ska.policja.gov.pl

 Komenda Miejska Policji
ul. Partyzantów 23, 10-526 Olsztyn
tel. (89) 522-34-24
fax: (89) 522-34-25
www.olsztyn.policja.gov.pl

 Komenda Miejska 
Państwowej Straży Pożarnej
ul. Niepodległości 16, 0-454 Olsztyn
tel. (89) 522-92-00
fax: (89) 255-92-08
www.straz.olsztyn.pl

 Straż Miejska
al. Piłsudskiego 11/17, 10-959 Olsztyn
tel. (89) 521-16-30
fax: (89) 521-16-31
www.strazmiejska.olsztyn.pl

 Szpital Miejski Zespolony
ul. Niepodległości 44, 10-045 Olsztyn
informacja tel.  (89) 532-62-30
www.szpital.olsztyn.pl

 Szpital Kolejowy
al. Wojska Polskiego 30, 
10-229 Olsztyn
tel. (89) 526-50-88

 Poliklinika MSW
ul. Warszawska 37, 10-228 Olsztyn
tel. (89) 539 80-00
fax: (89) 526-91-56
www.poliklinika.net

 Wojewódzki Szpi-
tal Specjalistyczny
ul. Żołnierska 18, 10-561 Olsztyn
tel. (89) 538-63-56, 538-
65-98 (centrala)
fax: (89) 538-65-50
www.wss.olsztyn.pl

 Wojewódzki Specjali-
styczny Szpital Dziecięcy
ul. Żołnierska 18a
10-561 Olsztyn
tel. (89) 539-33-03 (do godz. 15.00); 
539-33-05 (oddział ratunkowy)
fax: (89) 539-33-01
www.wssd.olsztyn.pl

 Uniwersytecki Szpital Kliniczny
al. Warszawska 30, 10-082 Olsztyn
tel. (89) 524-53-50
fax: (89) 541-30-93
usk-olsztyn.pl

 Wojewódzka Stacja 
Sanitarno-Epidemiologiczna 
ul. Żołnierska 18, 10-561 Olsztyn
tel. (89) 524-83-00
fax: (89) 679-16-99
www.wsse.olsztyn.pl

 Wojewódzki Inspektorat 
Weterynarii
ul. Szarych Szeregów 7, 10-072 Olsztyn
fax: (89) 524-14-62
fax: (89) 524-14-77
www.olsztyn.wiw.gov.pl

 Wojewódzki Inspektorat 
Ochrony Środowiska
ul 1 Maja 13B, 10-117 Olsztyn
tel. (89) 522 08 00
fax: (89) 527 32 84
www.wios.olsztyn.pl

 Regionalna Dyrekcja 
Ochrony Środowiska,
ul. Dworcowa 60,10-437 Olsztyn

tel. (89) 537 21 00
fax: (89) 527 04 23
www.olsztyn.rdos.gov.pl

 Agencja Restrukturyza-
cji i Modernizacji Rolnictwa
ul. Św. Wojciecha 2, 10-038 Olsztyn 
tel. (89) 521 09 20/22
www.arimr.gov.pl

 Warmińsko-Mazurski Ośro-
dek Doradztwa Rolniczego
ul. Jagiellońska 91, 10-038 Olsztyn
tel. (89) 535 76 84, 526 
44 39, 526 82 29
www.w-modr.pl

 Agencja Rynku Rolnego
ul.Partyzantów 1/2, 10-959 Olsztyn
tel. (89) 523-78-65 
fax: (89) 527-92-49
www.arr.gov.pl

 Agencja Nieruchomości Rolnych
ul. Głowackiego 6, 10-448 Olsztyn
tel. (89) 524-88-00
fax: (89) 524-88-02
www.anr.gov.pl

 Samorządowe Kole-
gium Odwoławcze
ul Kajki 10/12, 10-547 Olsztyn
tel. (89) 523 53 96
fax: (89) 527 49 37
www.sko.cso.pl

 Agencja Mienia Wojsko-
wego OT w Olsztynie
ul. Artyleryjska 3b, 10-127 Olsztyn
tel. (+48 89) 535 38 48
fax: (+48 89) 535 38 47
www.amw.com.pl

  TELEFONY ALARMOWE:
112
999 – Pogotowie
998 – Straż Pożarna
997 – Policja
994 – Pogotowie Wodno-Kanalizacyjne
993 – Pogotowie Ciepłownicze
992 – Pogotowie Gazowe
991 – Pogotowie Energetyczne
988 – Telefon Zaufania
986 – Straż Miejska

Dane zebrało i opracowało 
Biuro Obsługi Interesanta 
olsztyńskiego starostwa.


