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O licznych sukcesach, ale i niedosytach, najważniejszych inwestycjach oraz współpracy z radnymi i włodarzami 12 gmin powiatu,
rozmawiamy z Mirosławem Pampuchem, starostą olsztyńskim.
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Powiat innowacyjny w skali kraju!

Pismo bezpłatne

Czwarta kadencja Rady Powiatu w Olsztynie dobiegła końca

Pożegnanie radnych i nagrody dla nauczycieli
Dokładnie 23 radnych, czyli
komplet uczestniczyło 24
października w sesji Rady
Powiatu w Olsztynie. Była
to ostatnia sesja w kadencji 2010-2014. Posiedzenie
rozpoczęło się uroczystością
wręczenia nagród wyróżniającym się nauczycielom, ale
nie zabrakło też miłych akcentów i wzruszeń związanych z końcem kadencji.

Fot: Archiwum redakcji

Mamy z gminami tych samych mieszkańców!
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Pamiątkowe zdjęcie pożegnalne Rady Powiatu w Olsztynie czwartej kadencji
2010-2014

Magdalena Bujewicz-Mydlak
ipr@powiat-olsztynski.pl
Samorządy miast, gmin i powiatów z całej Polski otrzymały wyróżnienia w konkursie „Innowacyjny Samorząd 2014”, zorganizowanym przez Związek Powiatów Polskich.
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Prąd ze światła coraz bliżej

Na lądowisku w Gryźlinach kończy się budowa elektrowni fotowoltaicznej. Jej moc to 1 megawat. Czeska firma Solartec, która wykonuje inwestycję zaplanowała rozruch próbny instalacji na środę
5 listopada.
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Wspólne śpiewanie, rap i legioniści

Głośna, radosna, energetyczna i międzypokoleniowa… Taka będzie Powiatowa Wigilia Święta Niepodległości, na którą po raz trzeci zaprasza
samorząd Powiatu Olsztyńskiego.
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Pożegnalna sesja Rady Powiatu
w Olsztynie kadencji 2010-2014 rozpoczęła się od wręczenia nagród wyróżniającym się pedagogom z placówek, dla których Powiat Olsztyński
jest organem prowadzącym.
– Dziękuję za nieustający, codzienny,
mozolny trud włożony w wychowywanie dzieci i młodzieży z naszego
powiatu – mówił starosta olsztyński,
Mirosław Pampuch. – Życzę, aby
Wasi uczniowie i podopieczni szli
w świat i przynosili chlubę Wam – nauczycielom, ale też całemu powiatowi
olsztyńskiemu.
W imieniu nagrodzonych głos zabrała
Elżbieta Hermanowicz, dyrektor Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Olsztynie.
- Najważniejszą rzeczą w kreowaniu
i dążeniu do celu jest motywacja.
Dziękujemy Państwu, naszym „motywatorom zewnętrznym”, którzy sprawiają, że nadal mamy chęci i siłę na
uśmiech, spojrzenie na drugiego człowieka i radość z kontaktu z innymi”
– mówiła dyrektor PPPP.
Królewny Łyny dla radnych
Podczas ostatniej sesji nie zabrakło
także podsumowań dokonań w czasie
mijającej kadencji. Starosta Olsztyński
Mirosław Pampuch podziękował radnym za owocną współpracę.
– Myślę, że wiele powiatów może nam
pozazdrościć atmosfery pracy. Zdarzało się, że mieliśmy różne zdania, ale
przecież ludzie też się różnią. Ważne,
że te zdania były przedstawiane w sposób kulturalny i rzeczowy, co z kolei

Starosta olsztyński Mirosław Pampuch wspólnie z nagrodzonymi nauczycielami
i pedagogami

prowadziło do rozstrzygnięć dobrych
dla mieszkańców powiatu olsztyńskiego – mówi starosta. – Dzięki wzajemnemu szacunkowi udało nam się
dużo, między innymi dokonaliśmy
modernizacji naszych powiatowych
szkół, domów pomocy społecznej
i domów dla dzieci. Obiekty zostały
wyposażone z rozwiązania z kategorii
odnawialnych źródeł energii. Mamy
860 km dróg. Na ich modernizację
w czasie całej kadencji przeznaczyliśmy prawie 60 mln zł. Udało się
to też dzięki dobrej współpracy
z samorządem województwa
warmińsko-mazurskiego, administracja rządową i samorządami gmin,
które widzą potrzeby swoich mieszkańców i reagują na nasze propozycje.
Przewodniczący Rady Powiatu
w Olsztynie Grzegorz Drozdowski podziękował radnym za cztery owocne
lata działań na rzecz rozwoju powiatu
olsztyńskiego.
– To była dla mnie wielka przygoda.
Miałem okazję poznać fantastycznych
samorządowców. Życzę, żebyśmy spotkali się w tym samym gronie w następnej kadencji.
Starosta Olsztyński i Przewodniczą-

cy Rady Powiatu w Olsztynie wręczyli radnym okolicznościowy list,
w którym podziękowali za współpracę. Wręczyli też statuetki „Królewny
Warmińskiej Łyny”.
Wyróżnieni nauczyciele
Elżbieta Dorota Hermanowicz –
dyrektor Powiatowej Poradni
Psychologiczno-Pedagogiczne
w Olsztynie, Joanna Maziuk
– dyrektor Zespołu Szkół Rolniczych im. Biskupa Ignacego Błażeja
Krasickiego w Smolajnach,
Krystyna Alicja Kuźniewska
– pedagog w Powiatowej Poradni
Psychologiczno – Pedagogicznej
w Olsztynie, Elżbieta Sobala
– nauczyciel Zespołu Szkół
w Biskupcu, Magdalena Rudnicka
– nauczyciel Zespołu Szkół
im. K.C. Mrongowiusza w Olsztynku,
Krzysztof Bondaruk – nauczyciel
Zespołu Szkół im. K.C. Mrongowiusza
w Olsztynku.
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Rozmowa z Mirosławem Pampuchem, starostą olsztyńskim

Mamy z gminami tych samych mieszkańców!
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Fot: Archiwum redakcji

O licznych sukcesach, ale
i niedosytach, najważniejszych inwestycjach oraz
współpracy z radnymi i włodarzami 12 gmin powiatu,
rozmawiamy z Mirosławem
Pampuchem, starostą olsztyńskim.

Jacek Niedzwiecki
ipr@powiat-olsztynski.pl
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- Czy udało się zrealizować wszystkie cele i zamierzenia, jakie stawiał
Pan sobie na początku kadencji
2010-2014?
- Plany zawsze weryfikuje życie. Osiągnięcia są ciekawe, ale zawsze zostaje
pewien niedosyt, bo inaczej oznaczałoby to brak motywacji do dalszej pracy. A tej mi nie brakuje! Nie zmienia
to faktu, że udało się wykonać bardzo
wiele zadań za pieniądze pozyskane
z Unii Europejskiej i wielu innych
źródeł przy znaczącej współpracy z
większością samorządów gminnych
Powiatu Olsztyńskiego.
- Jakie więc były ostatnie cztery lata
dla Powiatu Olsztyńskiego?
- Biorąc pod uwagę skalę zmian w tak
wielu dziedzinach, jak infrastruktura,
pomoc rodzinie, edukacja, geodezja,
odnawialne źródła energii, drogi, czy
kultura to myślę, że było to udane
czterolecie. Udało się przeprowadzić
szereg inwestycji i reform, które pozwalają mieszkańcom na lepsze, codzienne życie. Wszystko to wydarzyło się dzięki zaangażowaniu i pracy
wszystkich radnych, pracowników
starostwa i wielu ludzi dobrej woli.
Powiat Olsztyński przeszedł przez
cztery ostatnie lata pozytywną i znaczącą metamorfozę.
- Z jakich rzeczy i działań, które wydarzyły się w ostatniej kadencji jest
Pan zadowolony i dumny?
- Mimo ciągłych problemów związanych z nierozwiązaną wciąż kwestią
właściwego finansowania powiatów,
które swój dochód czerpią głównie
z dotacji i subwencji, udało nam się
pozyskać w ciągu ostatnich kilku lat
ponad 100 milionów złotych na inwestycje z funduszy unijnych, funduszu
ochrony środowiska, czy Narodowego
Programu Przebudowy Dróg Lokalnych. W kilka lat nadrabiamy zaległości kilkudziesięcioletnie. Przykładem
może być duży projekt termomodernizacyjny powiatu, sześciu gmin
i Powiatu Nidzickiego, dzięki któremu ocieplone zostały m.in. szpital
w Dobrym Mieście, Dom dla Dzieci
w Olsztynku, budynek administracyjny w Biskupcu, DPS-y w Jezioranach,
Jonkowie i Dobrym Mieście.
Projekt o wartości 10 mln zł jest dofinansowany z Narodowego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej. Co roku modernizujemy
z tzw. „schetynówek” od kilku do kil-

Miałem wyjątkowe szczęście trafić na wspaniałych samorządowców i ludzi, których
z pełnym przeświadczeniem mogę rekomendować na wszystkie role wypełniane w samorządzie – tak o radnych IV kadencji mówi starosta Mirosław Pampuch

kunastu kilometrów dróg. W 2014
zakończyliśmy przebudowę 10-km
odcinka z Jonkowa do Świątek, a
także odcinki Kobułty-Rudziska, Jesionowo-Podleśna i ul. Jemiołowską
w Olsztynku.
- Która z zrealizowanych inwestycji
ma Pana zdaniem największe znaczenie?
- Zdecydowanie „E-mapa” czyli digitalizacja zasobów geodezyjnych
i kartograficznych powiatu. To krok
w przód, który nadrabia kilkunastoletnie zaległości i jest dobrym przykładem wyjścia do inwestorów, geodetów
i przyszłych mieszkańców powiatu. To
potężny projekt za prawie 18 milionów złotych, który dotyczy rozległych
obszarów 12 gmin powiatu olsztyńskiego. Trwał przez ostatnie cztery
lata, jest oddany do użytku, ale wciąż
trwa kalibrowanie go do pełnej funkcjonalności. To innowacyjny projekt
na kraj, co właśnie zauważył Związek
Powiatów Polskich i przyznał Powiatowi Olsztyńskiemu 27 października
tytuł Powiatu Innowacyjnego 2014,
a projekt e-mapa zdobył nagrodę
główną „Innowacyjny Samorząd
2014” w kategorii „Wspieranie przedsiębiorczości”. Z kolei w kategorii
„Kultura” Powiat został laureatem
za innowacyjny edukacyjnie projekt
„Metoda Colourstrings w nauczaniu
gry na instrumentach w Powiatowej
Szkole Muzycznej I stopnia w Dywitach”.
- Czy jest coś czego Pan żałuje lub
coś co pozostawia niedosyt?
- Największy niedosyt dla mnie to
brak zrozumienia przez samorząd
województwa idei aglomeracji olsztyńskiej jako czegoś wąskiego, wyznaczonego na tzw. pierwszy wianuszek
gmin otaczających Olsztyn. W naszym przekonaniu aglomeracja to co
najmniej 12 gmin powiatu olsztyńskiego, a kto wie, czy nawet nie więcej. Praca nad przekonaniem do tego,

że aglomeracja to pole współpracy
w szerokiej perspektywie wydaje się
być wyzwaniem na najbliższy czas.
- Czy staroście dobrze współpracowało się z Radą Powiatu w Olsztynie?
- Miałem wyjątkowe szczęście trafić na wspaniałych samorządowców
i ludzi, których z pełnym przeświadczeniem mogę rekomendować na
wszystkie role wypełniane w samorządzie. Były sprawy, w których się
różniliśmy, ale zawsze potrafiliśmy
w kulturalny sposób dojść do porozumienia i rozsądnej decyzji.
- Jak ocenia Pan współpracę z gminami powiatu olsztyńskiego?
- Mimo różnych cech charakterologicznych 12 osób piastujących władzę w gminach powiatu współpraca
wyglądała bardzo pozytywnie. Oczywiście istniały rozbieżności i różnice
zdań w kwestiach finansowych, ale
koniec końców zawsze dochodziło do
wspólnej realizacji zadań, które tak
naprawdę służą naszym mieszkańcom. Przecież mamy w końcu tych
samych mieszkańców i naszym celem
nadrzędnym powinno być załatwianie problemów ludzi.
- Jakie wyzwanie i problem będą
najważniejsze w najbliższej kadencji powiatu?
- Tak jak mówiłem wcześniej na pewno przekonanie władz wojewódzkich
do rozszerzenia aglomeracji olsztyńskiej, co będzie korzystniejsze dla
życia ludzi. Poza tym kontynuacja
planów inwestycyjnych i związane
z tym dalsze pozyskiwanie środków
zewnętrznych, budowa infrastruktury sportowej, modernizacje i remonty
dróg powiatowych łączących Olsztyn
z gminami powiatu, budowa ścieżek
rowerowych, współpraca z organizacjami samorządowymi. Wachlarz zadań jest zresztą dużo szerszy.
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W Nowej Kaletce odbył się wernisaż wystawy objazdowej o polskich szkołach na Warmii

Hymn Warmii, lekcja kaligrafii i szkoły polskie

Fot: Archiwum redakcji

Historyczna sala lekcyjna
dawnej szkoły polskiej w Nowej Kaletce była miejscem
wernisażu wystawy objazdowej dotyczącej 85. rocznicy
powstania szkół polskich na
Warmii i Mazurach. W żywej
lekcji historii regionu wzięło
udział kilkadziesiąt osób.

Jacek Niedzwiecki
ipr@powiat-olsztynski.pl

Wydarzenie edukacyjno-historyczne, które
odbyło się w Nowej Kaletce w środę 29 października rozpoczęło się od trzech, krótkich,
alarmowych dzwonków szkolnych. Uciszyły
one skutecznie ponad 30 uczniów klas IV-VI
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego z Butryn,
którzy przyjechali do Nowej Kaletki na żywą
lekcję historii regionu.
- Teraz odegramy ważny utwór dla Warmii, poproszę Was o odpowiednie zachowanie – rozpoczęła prowadząca wernisaż.
Najpierw były kleksy
Uczniowie byli nieco zaskoczeni słysząc pierwsze takty hymnu „O Warmio moja miła”, ale
idąc za przykładem dorosłych uczestników
wernisażu powstali z krzesełek i przyjęli pozycję
„na baczność”. Organizatorzy wystawy zadbali o odpowiednia oprawę i nastrój. Ekspozycja
właściwa składająca się z 10 plansz przedstawiających obrazki z życia szkolnego, nauczycieli,
świadectwa odejścia, czy plany lekcji wzbogacona była o dwie oryginalne ławki szkolne
z epoki (w tym jedna „ośla” – red.) i bogatą
dokumentację zdjęć i materiałów dotyczących
samej historii szkoły w Nowej Kaletce. Dużą
atrakcją dla uczniów okazała się lekcja kaligrafii
prowadzona przez Elżbietę Obrębską z olsztyneckiego skansenu. Pisanie piórem i posługiwanie się stalówką, obsadką i kałamarzem było
sporym wyzwaniem. Niejeden kleks pojawił
się na specjalnych karteczkach zanim udało się
pięknie odwzorować zakręconą literkę alfabetu.
- Jak widzicie literki były wtedy nieco inne,
a ich napisanie wymagało sporo pracy – mówiła Elżbieta Obrębska.
Duża rola polskich szkół
Przenośna wystawa objazdowa dotycząca historii 15 polskich szkół na Warmii i jednej na
Mazurach to wspólny pomysł Powiatu Olsztyńskiego oraz Muzeum Warmii i Mazur,
a dokładniej Domu „Gazety Olsztyńskiej”. Stacjonarna ekspozycja zawierająca również multimedia znajduje się i jest do obejrzenia do końca 2015 roku w Domu „Gazety Olsztyńskiej”
na Targu Rybnym w Olsztynie. Jej objazdowa
część będzie sukcesywnie przemieszczać się po
powiecie i kolejnych miejscowościach, gdzie
znajdowały się kiedyś polskie szkoły.
- To przedsięwzięcie ma duży potencjał edukacyjny – uważa Mirosław Pampuch, starosta
olsztyński. – Dlatego cenne jest, aby pamięć
o szkołach polskich i tym, w jak trudnym klimacie funkcjonowały, przekazać, jak największej liczbie młodzieży z Warmii.
Małgorzata Strzyżewska, kierownik Domu
„Gazety Olsztyńskiej” zwracała uwagę na rolę,
jaką odgrywały szkoły polskie.

Młodzież z gminy Purda z ciekawością oglądała plan lekcji swoich
poprzedników z przedwojennych szkół polskich

Starosta Mirosław Pampuch dzielnie zmagał się z lekcja kaligrafii
w oryginalnej ławce z epoki

Wernisaż wystawy objazdowej o historii szkół polskich na Warmii
i Mazurach zgromadził kilkadziesiąt osób

Mieszkanka Nowej Kaletki wspólnie z najmłodszym Warmiakiem,
który odwiedził wystawę

O ważnej roli polskich szkół dla kształtowania świadomości narodowej Polaków mówiła Małgorzata Strzyżewska, kierownik Domu
„Gazety Olsztyńskiej”

Dużą atrakcją dla uczniów okazała się lekcja kaligrafii prowadzona
przez Elżbietę Obrębską z olsztyneckiego skansenu

- Szkoły odegrały dużą rolę w kształtowaniu świadomości narodowej Polaków i nauczaniu języka polskiego – mówiła Małgorzata Strzyżewska. – Były oazami
polskości w Prusach Wschodnich.
Przewinęło się 600 dzieci
Szkoły polskie na Warmii i Mazurach funkcjonowały
od 1929 do 1939 roku. Mogły powstać w rezultacie
starań Polaków i po wprowadzeniu w życie w 1928
roku „Ordynacji dotyczącej uregulowania szkolnictwa dla mniejszości polskiej”. Jako pierwsze otwarto
szkoły w Chaberkowie, Gietrzwałdzie, Nowej Kaletce
i Unieszewie. Były to niewielkie placówki o niewielkiej liczbie uczniów, w większości wynajmujące izby
lekcyjne w prywatnych domach gospodarzy wiejskich. Do polskich szkół przez 11 lat chodziło w sumie 600 dzieci w wieku od 6 do 14 lat.
- W budynku, w którym jesteśmy szkoła polska funkcjonowała przez rok i kilka miesięcy do momentu
pożaru, a potem mieściła się jeszcze w dwóch kolejnych domach w Nowej Kaletce – opowiadał gościom
wernisażu Wojciech Ostaszewski, wiceprezes Towa-

rzystwa Przyjaciół Gimu, które obecnie zawiaduje
obiektem pierwszej polskiej szkoły w Nowej Kaletce.
– Powinniście wiedzieć, że nauczyciele, czy rodzice
uczniów spotykali się z różnorakimi szykanami za
działalność na rzecz polskich szkół.
Znalazł dziadka na zdjęciu
Wójt Purdy Jerzy Laskowski poinformował uczniów
z Butryn, że właśnie w tej miejscowości na świat przyszła matka Feliksa Nowowiejskiego, autora melodii
do Hymnu Warmii.
- W naszej gminie jest wiele śladów bytności wielkich
ludzi, jak chociażby Franciszek Barcz, patron Waszej
szkoły, który zakładał polskie szkoły – mówił wójt
Jerzy Laskowski.
Uczniowie zadawali sporo pytań. Chcieli wiedzieć,
jakich przedmiotów uczyli się ich poprzednicy z polskich szkół, czy w tamtym okresie były przedszkola.
- Oczywiście, że były, ale nazywały się wówczas
ochronkami – odpowiadał Wojciech Ostaszewski.
Wernisaż pełny był warmińskich i patriotycznych odniesień. Jeden z uczniów na głos przeczytał jakże aktu-

alne Prawdy Polaków umieszczone na jednej z plansz
wystawy. Inni chętnie i z dużą wiedzą odpowiadali
na pytania w konkursie wiedzy o Warmii, w których
można było wygrać gadżety promocyjne Powiatu
Olsztyńskiego. Obecny na wystawie najbardziej znany Warmiak, Edward Cyfus odnalazł na planszy poświęconej szkole polskiej w Wymoju swojego dziadka.
- Ten facet z ciemna czupryną i wąsem w pierwszym
górnym rzędzie to mój dziadek – mówił Edward Cyfus.
Na zakończenie każdy z uczniów otrzymał też zeszyty
edukacyjne z szaradami i krzyżówkami dotyczącymi
historii szkół polskich na Warmii.
- Warto było tu przyjechać – cieszył się uczeń Zespołu
Szkolno-Przedszkolnego z Butryn.
Wystawę będzie można oglądać w Nowej Kaletce po
uprzednim umówieniu się pod numerem telefonu:
601 33 63 53. Potem zostanie ona zaprezentowana
w olsztyńskich i powiatowych szkołach, a także w samym budynku olsztyńskiego starostwa.

Wydarzenia
Rekordowy IV Regionalny Konkurs Instrumentalny „Muzyk pierwsza klasa”

Flesz powiatowy

Najważniejsza jest chęć grania
Radość, wzruszenie, zdenerwowanie… Amplituda emocji podczas IV Regionalnego
Konkursu Instrumentalnego
„Muzyk – pierwsza klasa”,
który odbył się 15 października w olsztyneckiej filii Powiatowej Szkoły Muzycznej
I stopnia w Dywitach, była
naprawdę szeroka. Starosta
Olsztyński Mirosław Pampuch objął wydarzenie swo- I – Adam Zubowicz – klarnet (Giżycko), Oliwia Kijewicz – fortepian (Dywity)
im patronatem.
II – Julian Szarat – kontrabas (Olsztyn), Bartosz
Hołubowicz – saksofon (Mrągowo)
Magdalena Bujewicz-Mydlak III – Izabela Miłoszewska – fortepian (Mława),
ipr@powiat-olsztynski.pl
Martyna Matysiak – fortepian, Elbląg), Bartosz
Żyliński – akordeon (Suwałki)
W tegorocznej edycji konkursu wzięła udział
W kategorii II (9-16 lat):
rekordowa liczba uczestników, bo było ich nieI – Urszula Rudzińska – saksofon (Olsztynek)
mal 85; na przesłuchania przyjechali z czterech
II – Mateusz Kruwelski – saksofon (Olecko)
województw: warmińsko-mazurskiego, podlaIII – Małgorzata Zbierzchowska – flet (Olszskiego, pomorskiego i mazowieckiego.
tyn), Justyna Bieniek – saksofon (Kętrzyn),
– Bardzo się cieszę z tak dużego zainteresowaAleksander Akulov – flet (Górowo Iławeckie),
nia, bo to najlepszy dowód na to, że konkurs
Martyna Sadłowska – trąbka (Olecko)
w tej formule jest potrzebny – mówi Janusz
W kategorii III (zespoły kameralne):
Ciepliński, dyrektor PSM w Dywitach. – RanI – Bartosz Źyliński i Błażej Bałukiewicz – duet
ga przeglądu rośnie z roku na rok. W tej edycji
akordeonowy (Suwałki)
poziom prezentacji był naprawdę wysoki, słyII – Michał Szydarowski i Łukasz Szydarowski
chać było osobowość dzieci.
– duet klarnetowy (Sopot)

Fot: Archiwum redakcji

Szlachetna Paczka rekrutuje!

Fot: Archiwum redakcji
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Alarm w starostwie!
Kilkanaście minut po godzinie 14.00 w piątek 10 października pracownicy Starostwa Powiatowego w Olsztynie usłyszeli hasło – ewakuacja! Następnie w budynku
zawyły syreny. Wszyscy spokojnie opuścili obiekt i stanęli w wyznaczonym miejscu. Przyjechali strażacy. Tym
razem to tylko ćwiczenia, zarówno dla pracowników
starostwa, jak i dla strażaków. Przebiegały one zgodnie
z założonym scenariuszem. Do akcji ratunkowej skierowano dwa zastępy z Komendy Miejskiej Państwowej
Straży Pożarnej w Olsztynie. Dowódcą akcji był st. kpt.
Marek Świrski z Komendy Miejskiej PSP w Olsztynie.
Strażacy na potrzeby ćwiczeń zadymili budynek, a następnie działali tak, jakby naprawdę pojawił się pożar.
- Ćwiczenia wypadły dość dobrze, ale parę rzeczy trzeba
poprawić – zwrócił się do uczestników ewakuacji mł.
bryg. Sergiusz Dulski z Komendy Miejskiej PSP w Olsztynie. – Nie wszystkie drzwi w budynku były otwarte,
a to ułatwiłoby akcję poszukiwawczą w razie prawdziwego zdarzenia. Musicie też pamiętać o drogach ewakuacyjnych i miejscu zbiórki.
Takie ćwiczenia to doskonała okazja do sprawdzenia
umiejętności, które nabyli pracownicy starostwa podczas
szkolenia przeciwpożarowego, jakie przeszli w zeszłym
tygodniu. Nikt nie spodziewał się, że po części teoretycznej nastąpi praktyczna.
- Akcja była zaplanowana i do końca utrzymana w tajemnicy – mówi Zbigniew Załuski, dyrektor Wydziału Zarządzania Kryzysowego olsztyńskiego starostwa.
– Musimy przeprowadzać takie ewakuacje na wypadek
zagrożenia. Urzędnicy znają bardzo dobrze swoje miejsce
pracy i ewakuacja przebiegła sprawnie, ale to dość skomplikowany obiekt dla interesantów i strażaków.
Podobne próbne alarmy będą powtarzane w przyszłości.
Za każdym razem niezapowiedziane. EJ

Najlepsi z najlepszych
Komisja przez 8,5 godziny przysłuchiwała się
młodym instrumentalistom. Z ich grona wyłoniła najlepszych. W kategorii I (dzieci w wieku
6-9 lat):
GRAND PRIX – Kamil Zawadzki – skrzypce
(Szczytno)

Rozmowa o kulturze powiatowej i wrażliwości na drugiego człowieka

Sztuka lekiem na całe zło
Jest w Barczewie miejsce,
które pełni funkcję kulturotwórczą, a zarazem jest
mekką dla osób w trudnej sytuacji życiowej. Mowa
o Galerii Sztuki „Synagoga”,
której od dwóch lat szefuje Krystyna Szter, przewodnicząca Stowarzyszenia
Kulturalnego „Pojezierze”,
a jednocześnie radna Powiatu Olsztyńskiego.
- Jak jest z tą kulturą w powiecie?
- Myślę, że całkiem nieźle, choć, oczywiście, zawsze chciałoby się jeszcze więcej. To zasługa coraz
większej ilości ugrupowań, stowarzyszeń, które
działają bardzo prężnie i mają coraz większą wiedzę na temat pozyskiwania środków.
- Takie jak na przykład barczewski oddział
Stowarzyszenia Kulturalnego „Pojezierze”,
którego siedzibą jest synagoga, przekształcona
w galerię sztuki. Kto ma szansę tu zaistnieć?
- Staram się udostępniać przestrzeń zarówno
zawodowcom, jak i amatorom. Tym ostatnim
szczególnie, bo wiem, że zazwyczaj nie wiedzą,
gdzie pójść, kogo spytać, jak to wszystko załatwić.
- Co jest dla Pani najważniejsze w kulturze?
- Kontakt z drugim człowiekiem. Bo to człowiek
jest sprawcą sztuki, ta z kolei jest solą tej ziemi.

Fot: Archiwum prywatne

Dokładnie 14 lat temu w Polsce zrodziła się idea powstania ogólnokrajowego projektu SZLACHETNA
PACZKA. Celem była mądra pomoc rodzinom żyjącym
w niezawinionej biedzie, osobom starszym, samotnym,
niepełnosprawnym i rodzinom wielodzietnym. Życie
pokazało, że idea projektu sprawdziła się. Ale do jego
realizacji niezbędni są wolontariusze będący łącznikiem
pomiędzy światem biednych i bogatych. Liderzy Wolontariatu Szlachetnej Paczki zachęcają do włączenia się
w ich szeregi. Jak twierdzą, dla potrzebujących samo
spotkanie z wolontariuszami niejednokrotnie jest nawet
ważniejsze, niż pomoc materialna. Dla 74% wolontariuszy udział w Paczce był jednym z najważniejszych wydarzeń w życiu!
- Wolontariusze odwiedzają potrzebujących, podejmują decyzję o włączeniu ich do projektu, współpracują
z Darczyńcami przygotowującymi paczki i działają
w drużynie w celu organizacji magazynu i transportu
paczek. Wolontariusz musi mieć ukończone 18 lat, być
osobą odpowiedzialną, komunikatywną i czuć w sobie
chęć niesienia pomocy innym – mówi Ewa Budzianowska, Liderka Rejonu Olsztyn Północ.
Aby dołączyć do Drużyny Szlachetnej Paczki należy zarejestrować się na stronie www.superw.pl. MBM

konkursach jako młody chłopak, też nie zawsze
mi wychodziło. Liczą się nie konkursy, tylko
chęć grania.
Podczas uroczystego wieczornego koncertu Starosta Olsztyński Mirosław Pampuch wręczył
laureatom nagrody.
– W życiu samorządowca rzadko zdarzają się
takie momenty wzruszenia, jakie przeżyłem
dzisiaj – mówił starosta, gratulując im talentu
i zwycięstwa.
„Muzyk – pierwsza klasa” to do niedawna
jedyny w Polsce konkurs dla absolwentów
pierwszych klas szkół muzycznych, w związku z tym można wziąć w nim udział tylko raz
w życiu. Jego celem jest mobilizacja do występów publicznych i zaprezentowanie zdobytych
umiejętności przed szerszą publicznością. Jak
się okazuje, pomysł znalazł już swoich naśladowców – podobny przegląd organizowany jest
w Warszawie. Organizatorem IV Regionalnego
Nie przejmujcie się!
Konkursu Instrumentalnego „Muzyk – pierwZostały też przyznane wyróżnienia. Na dobre sza klasa” są: Powiatowa Szkoła Muzyczna
słowo mogli liczyć również ci, którym nie udało I stopnia w Dywitach, Stowarzyszenie Melosię wspiąć na podium.
Fani, Rada Rodziców przy PSM w Dywitach
– Nie przejmujcie się – mówił zasiadający i Olsztynku.
w jury Cezary Konrad (perkusista jazzowy,
kompozytor i aranżer). – Gdy brałem udział w

Moim marzeniem jest łączyć dwa światy: pełnego piękna i uniesienia świata sztuki z tym smutnym, pełnym problemów socjalno-społecznych – mówi Krystyna
Szter, szefowa Galerii Sztuki „Synagoga” w Barczewie

Ona nie dzieli się na ugrupowania polityczne,
tylko łączy ludzi.
- Często też tych, którym w życiu nie jest najłatwiej…
- Trafiają do nas rodziny z problemami. Osoby
starsze, niepełnosprawne, ale też matki, którym
odebrano dzieci z powodu problemu z alkoholem. To, że jest „Synagoga”, jest dla nich ważne.
Tu mogą się spotkać, rozmawiać i próbować
„oswajać” trudne tematy.
Tworzymy coś w rodzaju społeczności.
- Co to ma wspólnego ze sztuką?
- Moim marzeniem jest łączyć te dwa światy:
pełnego piękna i uniesienia świata sztuki z tym
smutnym, pełnym problemów socjalno-społecznych. Matki którym odebrano dzieci – przyznaję,
z ich własnej winy – też mają prawo do resocja-

lizacji, naprawy. W „Synagodze” traktujemy je
po ludzku. Odwiedzają nas też pensjonariusze
Domu Pomocy Społecznej w Barczewie, którzy
malują, robią dekoracje z włóczki, szydełkują.
Z prac, które przynoszą organizujemy wystawy.
A oni, jako twórcy, czują się ważni i potrzebni.
- Na zimę „Synagoga” zawiesza działalność.
Jak ocenia Pani kończący się sezon?
- To był trudny okres, z różnych względów. Ale
jestem szczęśliwa, że udało nam się zorganizować szereg wystaw, spotkań literackich, koncertów. Najważniejsze było chyba zorganizowanie
dzięki wsparciu Powiatu Olsztyńskiego pleneru
w Tumianach, którego pokłosiem była wystawa
„Pod warmińskim niebem”. Magdalena Bujewicz-Mydlak

Wydarzenia
Starosta i samorząd powiatu nagrodzeni za innowacyjność

ipr@powiat-olsztynski.pl

nagrodą główną w kategorii „Wspieranie
przedsiębiorczości” za projekt „E-mapa”,
dzięki któremu przekształcono do postaci cyfrowej zasoby geodezyjne i kartograficzne.
- To innowacyjny projekt na kraj. Nadrabiamy nim kilkunastoletnie zaległości
i jesteśmy przykładem wyjścia do inwestorów, geodetów i przyszłych mieszkańców
powiatu – komentuje nagrodę Mirosław
Pampuch starosta olsztyński. – Cieszę się,
że ta praca została dostrzeżona przez kapitułę.
Starosta Olsztyński otrzymał tym samym
dyplom za uzyskanie tytułu „Powiat Innowacyjny 2014”.

To jednak nie wszystko! W kategorii „Kultura” zauważona została innowacja edukacyjna Powiatowej Szkoły Muzycznej I
stopnia w Dywitach. Nagrody w imieniu
starosty odebrała Izabela Smolińska-Letza,
wicestarosta olsztyński. Uroczystość wręczenia nagród odbyła się w poniedziałek
27 października w Sali Kolumnowej Sejmu RP. Nagrody przyznano w sześciu kategoriach: „Kształcenie zawodowe i ustawiczne”, „Wspieranie przedsiębiorczości”,
„Profilaktyka i promocja zdrowia”, „Sport
i Turystyka” „Kultura”, „Tworzenie Społeczeństwa Informacyjnego”. Oprócz nagród głównych kapituła wręczyła również
wyróżnienia i nagrody specjalne.
Nowatorska metoda gry
W kategorii „Kultura” powiat został
Krok do inwestorów, geodetów i mieszkańców laureatem za projekt „Metoda ColourPowiat Olsztyński może się pochwalić strings w nauczaniu gry na instrumentach

w Powiatowej Szkole Muzycznej I stopnia
w Dywitach”. Jest to nowatorska metoda
nauczania gry na instrumentach smyczkowych, która uwzględnia możliwości percepcyjne małych dzieci.
- Bardzo się cieszymy z tego wyróżnienia
– mówi Janusz Ciepliński dyrektor PSM
I stopnia w Dywitach. - Jesteśmy drugą
szkołą w Polsce, która wdrożyła do nauczania metodę Colourstrings – wypróbowaną w Niemczech, Czechach i Finlandii. I to się bardzo dobrze u nas sprawdza.
Adepci PSM I stopnia w Dywitach uczą
się gry na instrumentach metodami: Suzuki i Colourstrings.
Spotkanie zorganizowali Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej oraz Związek Powiatów Polskich.

Fot: Archiwum redakcji

Zapobiegajmy pożarom
Oddział Powiatowy Związku
Ochotniczej Straży Pożarnej RP w Olsztynie zachęca
do udziału w kolejnej edycji ogólnopolskiego konkursu plastycznego pod nazwą
Pożarom”.

Prace do oceny na etapie
powiatowym należy przesyłać do 15 grudnia do olsztyńskiego starostwa.
Konkurs organizowany jest z myślą
o dzieciach, młodzieży i twórcach
amatorach, a jego celem jest zainteresowanie społeczeństwa ochroną
przeciwpożarową, tradycją i życiem
strażackich środowisk. Prace powinny dotyczyć udziału jednostek straży
pożarnych w akcjach ratowniczo-gaśniczych, zwalczania klęsk żywiołowych, ekologicznych oraz szkoleniu,
zawodach, działalności prewencyjnej,
kulturalnej lub historii pożarnictwa. Konkurs ma charakter etapo-

A tak prezentuje się jedna ze zwycięskich prac z ubiegłego roku

wy: eliminacje środowiskowe (do
31 października), gminne, miejskie
i miejsko-gminne (do 30 listopada),
powiatowe (do 31 grudnia), wojewódzkie (do 31 stycznia), centralne
(do 31 marca). Przypominamy komisjom dwóch pierwszych szczebli
konkursu, że prace do oceny na etapie
powiatowym należy przesyłać do 15
grudnia na adres: Starostwo Powiatowe w Olsztynie, Plac Bema 5, 10516 Olsztyn, z dopiskiem: na konkurs
plastyczny „Zapobiegajmy Pożarom”.

Dla laureatów szczebla centralnego podczas wakacji organizowane są
warsztaty jako forma nagrody i pomocy artystycznej dla młodych twórców.
Organizatorem konkursu jest Zarząd
Główny Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczpospolitej Polskiej
i Zarządy Oddziałów Związku przy
współpracy innych instytucji i organizacji. MBM

Kwiaty i wiązanki pod węgierskim tryptykiem
zostały złożone w czwartek 30 października

Dokładnie w południe w czwartek 30 października,
a więc 58 lat po wielkiej manifestacji studentów i mieszkańców Olsztyna demonstrujących poparcie i solidarność powstańcom węgierskim 1956 roku, zostały złożone kwiaty pod pamiątkowym tryptykiem na ścianie
olsztyńskiego starostwa. O tamtej największej manifestacji w dziejach powojennego Olsztyna pamiętali m.in.
Mirosław Pampuch, starosta olsztyński, Andrzej Sassyn,
prezes Towarzystwa Przyjaźni Polsko-Węgierskiej w Olsztynie, a także władze i członkowie Stowarzyszenia Absolwentów UWM. Wśród składających kwiaty byli m.in.
prof. Andrzej Faruga i Eugeniusz Nowacki, uczestnicy
manifestacji sprzed 58 lat.
JaN

Szkoła i policja razem

Zgłoś się do konkursu plastycznego

„Zapobiegajmy

Fot: Archiwum redakcji

Fot: Archiwum redakcji

Nagrody w imieniu starosty odebrała w Warszawie Izabela Smolińska-Letza, wicestarosta olsztyński

Fot: Archiwum szkoły

Edyta Jermakow
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Kwiaty pod węgierskim
tryptykiem

Powiat innowacyjny w skali kraju!
Samorządy miast, gmin
i powiatów z całej Polski
otrzymały
wyróżnienia
w konkursie „Innowacyjny
Samorząd 2014”, zorganizowanym przez Związek Powiatów Polskich. Na Powiat
Olsztyński posypały się nagrody: główna za projekt
„E-mapa”, wyróżniono także
starostę za uzyskanie tytułu
„Powiat Innowacyjny 2014”.
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Nasza klasa mundurowa współpracuje już
z jednostką wojskową z Lidzbarka Warmińskiego, teraz przyszedł czas na współpracę z policjantami – mówi Andrzej Wonia, dyrektor Zespołu Szkół w Dobrym Mieście

W czwartek 30 października w Komendzie Miejskiej
Policji w Olsztynie zostało podpisane porozumienie pomiędzy Policją i Zespołem Szkół w Dobrym Mieście.
Określa ono zasady współpracy w realizacji innowacji
pedagogicznej liceum, czyli klasy mundurowej „Praca
w wojsku, praca w policji”.
Jak podkreśla Andrzej Wonia, dyrektor powiatowego
Zespołu Szkół w Dobrym Mieście na mocy porozumienia policja zdradzi trochę tajników jej warsztatu pracy,
ale przede wszystkim policjanci poprowadzą szereg zajęć
przybliżających uczniom swoją ciężką pracę.
- Nasza klasa mundurowa współpracuje już z jednostką wojskową z Lidzbarka Warmińskiego, teraz przyszedł
czas na współpracę z policjantami – mówi Andrzej Wonia.
Warto przypomnieć, że klasa mundurowa funkcjonuje
w liceum w Dobrym Mieście od ubiegłego roku. Z kolei od września bieżącego roku podobna klasa, z tym że
o profilu policyjno-strażackim, funkcjonuje także
w I LO im. Jacka Kaczmarskiego w Olsztynku.
JaN

Wydarzenia
Szpital Powiatowy w Biskupcu z akredytacją i wysoką pozycją w rankingu

Już po raz drugi biblioteka w Świątkach okazała się najlepsza w regionie w Ogólnopolskim
Rankingu Bibliotek, dodatkowo zajęła czwarte miejsce w kraju wśród bibliotek w gminach
wiejskich, miejsko-wiejskich i miast do 15 tysięcy mieszkańców

Dobre wiadomości dla pacjentów
Dobra passa placówki medycznej z Biskupca! Szpital
znalazł się wśród 159. szpitali w Polsce, które mogą
poszczycić się Certyfikatem
Akredytacyjnym potwierdzającym najwyższy poziom
usług i opieki nad pacjentami. Dodatkowo znalazł się
w złotej setce szpitali w kraju w ogólnopolskim rankingu
zajmując najwyższą lokatę
wśród szpitali powiatowych
w regionie.

Edyta Jermakow

Fot: Archiwum redakcji

Fot: Archiwum biblioteki

Biblioteka w Świątkach
najlepsza

Rada Akredytacyjna przyznała szpitalowi w Biskupcu 87% poziomu spełnienia
wszystkich standardów i jest to jeden z lepszych wyników w Polsce. Certyfikat
Ministra Zdrowia placówka otrzymała już po raz czwarty

Brawa i gratulacje dla całej załogi i kierownictwa Gminnej ipr@powiat-olsztynski.pl
Biblioteki Publicznej w Świątkach oraz samorządu gminy Uroczystość wręczenia Szpitalowi Powiatowe- niczne – gratulował Jerzy Henning, dyrektor ło jedna trzecia wszystkich funkcjonujących
Świątki! Już po raz drugi biblioteka w Świątkach okazała się mu im. J. Mikulicza w Biskupcu odbyło się 6 Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie w Polsce. Punktowane były takie obszary jak:
najlepsza w regionie w Ogólnopolskim Rankingu Biblio- października. Podstawową ideą akredytacji jest Zdrowia.
zarządzanie, opieka medyczna, jakość usług,
tek, dodatkowo zajęła czwarte miejsce w kraju. Nagroda za dobrowolna ocena w oparciu o ustalone kryte- Szpital się rozwija, a pacjenci chętnie przyjeż- komfort pobytu pacjenta, czy certyfikaty jawspieranie znakomitej placówki powędrowała też do władz ria Centrum Monitorowania Jakości, które jest dżają leczyć się do Biskupca. Tych spoza regio- kości.
gminy Świątki. Ranking zorganizowały dziennik „Rzeczpo- jednostką Ministerstwa Zdrowia.
nu jest już prawie 60 procent.
- Szpital w Biskupcu stale się rozwija, ma dospolita” oraz Instytut Książki. Najlepsze placówki zostały – Po raz kolejny znaleźliśmy się w wyjątkowym O jakości leczenia świadczą także inne uzyskane skonałych fachowców i wysoką jakość usług
wyłonione na podstawie odpowiedzi z 2300 ankiet, jakie gronie szpitali akredytowanych w Polsce. Pod- certyfikaty: Szpital Przyjazny Dziecku, Szpital – mówi Mirosław Pampuch, starosta olsztyńtrafiły do wszystkich gmin wiejskich, miejsko-wiejskich danie się ocenie wymaga ciężkiej pracy całego Bez Bólu, Szpital Przyjazny Kombatantom.
ski. – Na początku października placówka zoi miast do 15 tysięcy mieszkańców, a także danych Głów- zespołu – mówiła podczas spotkania Grażyna – Nie byłoby tego sukcesu gdyby nie zaangażo- stała wyróżniona certyfikatem jakości Ministra
nego Urzędu Statystycznego. Pod uwagę brano m.in. po- Pepłowska, pełnomocnik dyrektora szpitala ds. wanie wszystkich pracowników, od działu tech- Zdrowia, teraz znaleźliśmy się w setce najlepwierzchnię biblioteki w stosunku do liczby mieszkańców, jakości.
nicznego po lekarzy. To nasz wspólny sukces szych szpitali w Polsce. To z pewnością bardzo
wielkość księgozbioru, nowych zakupy książkowe w 2013.
– dziękował pracownikom Marek Pietras, p.o. dobre informacje dla naszych pacjentów – doIstotne było też pozyskiwanie środków pozabudżetowych Jednostka się doskonali
dyrektora Szpitala Powiatowego w Biskupcu.
daje starosta.
i dotacji podmiotowej dla biblioteki w budżecie gminy, Oceny jednostki dokonał w maju tego roku .
W ostatnich latach placówka przeszła gruntowa także stopień informatyzacji placówki. A że nowoczesna zespół wizytatorów z Krakowa. Audytorzy ob- Wysoko w rankingu
ne remonty. Powstał nowy oddział ginekolobiblioteka to nie tylko wypożyczalnia książek, a centrum serwowali pracę całego personelu, sprawdzali To jednak nie wszystkie sukcesy! Szpital pod giczno-położniczy, wyremontowano oddział
rozwoju kulturalnego, na wynik konkursu wpływało więc dokumentację, przeprowadzali wywiady z pra- koniec października znalazł się w złotej setce ortopedyczny i internistyczny, zakupiono speto, czy funkcjonują w niej kółka czytelnicze, literackie, arty- cownikami i z pacjentami. Rada Akredytacyjna najlepszych szpitali w kraju według rankingu cjalistyczny ambulans wraz z wyposażeniem,
styczne i udogodnienia dla osób niepełnosprawnych.
przyznała szpitalowi 87% poziomu spełnienia Rzeczpospolita oraz Centrum Monitorowa- doposażono szpital w aparaturę medyczną oraz
- Bardzo się cieszę z sukcesu biblioteki w Świątkach – mówi wszystkich standardów i jest to jeden z lepszych nia Jakości w Ochronie Zdrowia. Placówka przeprowadzono informatyzację placówki.
Mirosław Pampuch, starosta olsztyński. – Tak wysoka lokata wyników w Polsce. Pierwszy certyfikat Ministra w Biskupcu zajęła 31 miejsce, a wśród szpitali W szpitalu w Biskupcu funkcjonuje 11 oddziaw konkursie to najlepszy dowód na to, że moc zawarta na Zdrowia szpital otrzymał w roku 2002.
powiatowych najwyższą lokatę w wojewódz- łów oraz 10 poradni specjalistycznych. Leczy
kartach książek nigdy się nie zestarzeje, a wartość dobrej – Jest to klasyczny przykład jednostki, który twie warmińsko-mazurskim. Do tegorocznego się w nim rocznie około 9 tysięcy pacjentów.
literatury nie zdewaluuje. Ale żeby z nią dotrzeć do spo- cały czas się doskonali i poprawia wyniki kli- rankingu zgłosiło się ponad 240 szpitali, okołeczeństwa, tym bardziej w dzisiejszych czasach, trzeba się
nagłówkować i napracować. Praca bibliotekarza jest niemal
jak praca u podstaw, bo nie wystarczy zadbać o zasoby i rozwój placówki. Biblioteka w Świątkach dawno już przestała
być tylko wypożyczalnią książek. Pełni ważną rolę kreującą
i podtrzymującą życie kulturalne w swojej gminie. Gratuluję
dyrektor Halinie Kirjew i jej zespołowi, życząc jednocześnie,
Po raz kolejny sala sesyjby zawsze wierzyła w sens swojej pracy i znajdowała w niej
na Starostwa Powiatowego
źródło satysfakcji i inspiracji – dodaje starosta.
Biblioteka w Świątkach uzyskała 294,82 na możliwych 335
w Olsztynie przemieniła
pkt. Na najwyższej pozycji uplasowała się placówka w Barsię w punkt poboru krwi.
cinie (gmina miejsko-wiejska w województwie kujawsko9 października w akcji hopomorskim) z wynikiem 299,42 pkt. Uroczystość wręczenia
nagród odbyła się 8 października. Nagrodę dla Gminnej
norowego
krwiodawstwa
Biblioteki Publicznej w Światkach odebrali: dyrektor GBP
wzięli udział nie tylko praHalina Kirjew i wójt gminy Światki Janusz Sypiański.
MBM
cownicy urzędu, ale też
ci, którzy akurat załatwiali Chętnych, by oddać krew pojawiło się w starostwie ponad 20. Po wypełnieniu
Praktyczna lekcja WOS
tu sprawy albo przeczytali kwestionariusza, badaniu próbki krwi i rozmowie z lekarzem do donacji zakwalifikowało się 12 osób.
Czy można wnieść do starosty skargę na wójta? Jak się wybiera
o niej w internecie.
starostę? Ile powiatów ziemskich jest w województwie? Odpo- Katarzyna, studentka pedagogiki, jest dawcą wolne od pracy w dniu donacji. Waldek pracu- rostwie ponad 20. Po wypełnieniu kwestionawiedzi na między innymi te pytania poznawali gimnazjaliści od dawna, najczęściej korzysta właśnie z takich jący w Areszcie Śledczym nie skorzystał z tego. riusza, badaniu próbki krwi i rozmowie z lekaz Purdy, którzy 8 października wzięli udział w nietypowej lekcji akcji.
Wolał wcześniej przepracować nadgodziny.
rzem do donacji zakwalifikowało się 12 osób.
Wiedzy o Społeczeństwie.
– Do centrum krwiodawstwa na ul. Hanki Sa- – Powiedziałem kierownikowi, że chciałbym Każda z nich oddała po 450 ml cennego płynu
– Przyjeżdżamy tu raz w roku, od czterech lat. Dla mnie, jako wickiej jest mi trochę daleko, tu miałam bli- iść oddać krew ze wskazaniem na koleżankę. ze wskazaniem na jedną z pań pracujących na
nauczyciela przedmiotu WOS, jest to świetny materiał dy- sko, bo akurat wracałam od promotora. A tak Nie było problemu – mówi. Waldek nie po raz terenie urzędu, która czeka na operację. Trzydaktyczny, bo potem na lekcjach odnoszę się do tego, co moi w ogóle, to mama zobaczyła w mediach infor- pierwszy otwiera serce na potrzebujących. – mamy kciuki za pozytywny przebieg zabiegu.
uczniowie poznali w praktyce – mówiła Katarzyna Pianowska, mację o akcji i spytała, czy idę. No, to chyba Oddawałem krew potrzebującym policjantom, Wszystkim, którzy byli z nami, w imieniu swonauczycielka z Purdy.
strażakowi… Nigdy nic nie wiadomo, może im i potrzebującej koleżanki serdecznie dzięjasne, że tak! – śmieje się Kasia.
W nietypowej lekcji wzięli udział uczniowie dwóch klas III.
kujemy!
Honorowemu dawcy ustawowo przysługuje kiedyś ja będę potrzebował.
MBM
Chętnych, by oddać krew pojawiło się w sta- Magdalena Bujewicz-Mydlak

Kolejna akcja na rzecz honorowego krwiodawstwa w starostwie

Podzielili się… sobą

Fot: Archiwum redakcji
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Wydarzenia
Wkrótce otwarcie największej w regionie elektrowni fotowoltaicznej w Gryźlinach

Edyta Jermakow

jacek.niedzwiecki@powiat-olsztynski.pl

- Ta inwestycja jest doskonałym przykładem
wprowadzania nowoczesnych technologii,
a także dbania o przyszłość energetyczną regionu i ochronę środowiska – mówi Mirosław Pampuch, starosta olsztyński. – Dzięki
rozgłosowi, jaki towarzyszy budowie elektrowni przyczyniliśmy się do promocji i realizacji inwestycji tego typu przez sektor prywatny – dodaje starosta.
Elektrownia jest własnością powiatowogminnej (Powiat Olsztyński i gmina Stawiguda) spółki Fotowoltaika Gryźliny, która wyprodukowaną energię będzie sprzedawała do sieci.
- Prognozy pokazują, że w pierwszym roku
funkcjonowania będzie to minimum 900
megawatogodzin energii elektrycznej – mówi
Krystyna Mathoes, prezes spółki. – Wypracowany zysk w pierwszej kolejności bęNowoczesne technologie
dzie przeznaczony na rozbudowę lądowiska
Elektrownia powstała na dwuhektaro- w Gryźlinach.
wej działce. Powierzchnia paneli zajęła około 6 tys. metrów kwadratowych. Kolejna inwestycja w OZE

Inwestycja została dofinansowana ze środków unijnych i krajowych. Koszt ekologicznego przedsięwzięcia wynosi prawie 5 mln
zł netto. Część środków pochodzi z unijnej
dotacji oraz pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Olsztynie. Pozostała kwota to
wkład własny spółki. Jedna z pierwszych, tak
dużych, inwestycji w regionie jest możliwa
dzięki współpracy Powiatu Olsztyńskiego
z Politechniką Warszawską oraz Gminą Stawiguda. W 2010 roku instytucje podpisały
stosowne porozumienie w sprawie budowy elektrowni. Elektrownia fotowoltaiczna
w Gryźlinach jest już kolejna inwestycją
powiatu w Odnawialne Źródła Energii
(wcześniejsze to m. in. modernizacja systemu grzewczego i budowa farmy solarnej
w Domu Pomocy Społecznej w Jezioranach,
czy w budynku użyteczności publicznej
w Brąswałdzie – red.).

Kolejny etap zmian w systemie pieczy zastępczej zakończony
„Bo świat jest nasz, my dzieci jego” – słowa piosenki
w ustach wychowanków
Domu dla Dzieci „Nad Jeziorem” w Olsztynku zabrzmiały
bardzo
wzruszająco
i prawdziwie. 29 października w placówce odbyła się
uroczystość zakończenia kolejnego etapu wprowadzania
zmian w systemie pieczy zastępczej na terenie powiatu
olsztyńskiego.
Zmiany dotyczą przede wszystkim przekształcenia podległych samorządowi Powiatu placówek w małe domy dla maksymalnie 14 dzieci
w każdym z nich. Dwa lata temu Zarząd Powiatu podjął decyzję o rozdzieleniu placówki w Olsztynku na dwa Domy dla Dzieci –
o charakterze interwencyjnym i socjalizacyjnym. Zmian, które nastąpiły od tamtego czasu jest więcej. Budynek, w którym mieszczą się
obie jednostki przeszedł termomodernizację.
W obu placówkach został przeprowadzony remont. 1- i 2-osobowe pokoje są jasne, wygodne
i funkcjonalne.

Fot: Archiwum redakcji

Dzieciaki mają teraz komfortowe warunki

Dzieci z Domu dla dzieci „Nad Jeziorem” w Olsztynku mieszkają w komfortowych
warunkach. O tym, że w placówce jest przytulnie, rodzinnie i domowo mogli się
m.in. radni
powiatowi warun- – Nie było łatwo, ale dzięki uporowi wielu
–przekonac
Dzieci mieszkają
w komfortowych

kach. A przede wszystkim jest przytulnie, rodzinnie i domowo – mówi dyrektor DdD Danuta Suchenek-Pikoluk.
Perełkami w obu placówkach są aneksy kuchenne z nowocześnie wyposażoną kuchnią,
dużymi stołami jadalnymi i wydzielonymi salonami wypoczynkowymi. W jednostce interwencyjnej są nawet dwa pomieszczenia przeznaczone do oglądania telewizji – dla dzieci
młodszych i starszych.
– Pięknie… tak normalnie… warunki domowe… – mówili zaproszeni goście, którzy zwiedzali wyremontowane pomieszczenia.
W uroczystości wzięli udział m.in. dyrektor
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie oraz
radni Rady Powiatu w Olsztynie.

osób, udało się. W systemie pieczy zastępczej
zrobiliśmy krok naprzód – nie krył radości Arkadiusz Paturej dyrektor PCPR w Olsztynie.
- Widziałem ten dom na różnych etapach przekształceń i dziś mogę powiedzieć, że podjęta
2 lata temu decyzja była słuszna i że było warto – mówił Zbigniew Szczypiński, członek Zarządu Powiatu. Krystyna Szter, przewodnicząca
Komisji Prac Społecznych w Radzie Powiatu
przekazała na ręce dyrektor DdD symboliczne kamienne serca dziękując za trud włożony
w poprawę warunków życia dzieci. Środki na
remont placówki w Olsztynku w wysokości
300 tys. zł pochodziły z budżetu Powiatu Olsztyńskiego. Magdalena Bujewicz-Mydlak

Fot: Archiwum redakcji

Fot: Archiwum redakcji

Panele fotowoltaiczne w Gryźlinach są już zamontowane, teraz nadszedł czas rozruchów i prób technicznych

Czeski wykonawca farmy fotowoltaicznej
w Gryźlinach w gminie Stawiguda narzucił
wysokie tempo prac na budowie. W błyskawicznym czasie zakończył montaż konstrukcji. W drugiej połowie października rozpoczął się montaż paneli fotowoltaicznych.
Prace są na ukończeniu. Zgodnie z harmonogramem na środę 5 listopada zaplanowane
zostało przeprowadzenie rozruchu próbnego elektrowni fotowoltaicznej na lądowisku
w Gryźlinach.
- To będzie pierwszy rozruch i wykonamy go
na wybranej części elektrowni – mówi Adam
Zając, przedstawiciel firmy Solartec. - Sprawdzimy parametry techniczne, czy panele dobrze działają, czy produkują prąd.
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Czadowa lekcja w Dobrym Mieście

Prąd ze światła coraz bliżej
Na lądowisku w Gryźlinach
kończy się budowa elektrowni fotowoltaicznej. Jej
moc to 1 megawat. Czeska
firma Solartec, która wykonuje inwestycję zaplanowała
rozruch próbny instalacji na
środę 5 listopada. Innowacyjna inwestycja to wspólne
dzieło Powiatu Olsztyńskiego
i gminy Stawiguda.
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Za dbałość o zabezpieczenie przed czadem
odpowiedzialni są wasi rodzice, ale wy, jako
najbliżsi, możecie mieć wpływ na ich postępowanie – mówił uczniom ZS w Dobrym Mieście
Sławomir Filipowicz, rzecznik prasowy olsztyńskich strażaków.

Dlaczego wydziela się tlenek węgla i dlaczego jest groźny?
Jak rozpoznać zatrucie czadem i jak zabezpieczyć się przed
zagrożeniem? Odpowiedzi na te pytania usłyszało 60 uczniów
Zespołu Szkół w Dobrym Mieście, którzy 3 listopada wzięli
udział w spotkaniu organizowanym przez Starostwo Powiatowe i Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie. Spotkanie odbyło się w ramach ogólnopolskiej Kampanii
Społeczno-Edukacyjnej pn. „NIE dla czadu!”.
Okres jesienno-zimowy to, niestety, czas zwiększonego zagrożenia zatruciem tlenkiem węgla. Przyczynami są: niekonserwowane urządzenia kominowe, niedostateczna wentylacja
pomieszczeń i niewłaściwe korzystanie z urządzeń grzewczych.
Od października 2013 do końca kwietnia bieżącego roku doszło na terenie powiatu olsztyńskiego do 98 zdarzeń z czadem,
w których 46 osób zostało poszkodowanych, a 2 osoby zmarły.
W samym październiku br. odnotowano 5 zdarzeń.
- Chcielibyśmy pobudzić waszą wyobraźnię – zwrócił się do
młodzieży oficer prasowy KM PSP mł. bryg. Sławomir Filipowicz. – Za dbałość o zabezpieczenie przed czadem odpowiedzialni są wasi rodzice, ale wy, jako najbliżsi, możecie mieć
wpływ na ich postępowanie. Możecie powiedzieć „Mamo,
tato, sprawdźmy, czy w naszym domu nie ulatnia się tlenek
węgla”.
Jak rozpoznać zatrucie?
– Jeśli w pomieszczeniu występuje czad, każda z przebywających w nim osób jest narażona na zatrucie. Bóle głowy, senność i osłabienie to pierwsze symptomy, które powinny nas
zaniepokoić – mówiła mł. bryg. Izabela Wojciechowska z KM
PSP w Olsztynie.
W przypadku gdyby doszło do zatrucia czadem, całe pomieszczenie powinno zostać przewietrzone, a osobę poszkodowaną
należy ewakuować, po czym wezwać odpowiednie służby. Jak
się okazuje, temat zatrucia tlenkiem węgla w Zespole Szkół
w Dobrym Mieście nie jest czymś nowym. Jednak, jak przekonuje dyrektor Andrzej Wonia, spotkania ze strażakami są
potrzebne.
– Sam opowiadam uczniom o tym na lekcjach Edukacji dla
bezpieczeństwa. Ale przekaz od osób zajmujących się zawodowo tą tematyką zawsze bardziej trafia do młodzieży.
Strażacy pokazywali jak wygląda specjalny czujnik, który przy
wykryciu tlenku węgla w powietrzu uruchamia głośny sygnał
alarmowy. Zwracali też uwagę na oznaczenia, jakie powinien
mieć dobry sprzęt. Jak opowiada Paulina z I klasy LO , taka
„czujka” już kiedyś się sprawdziła w jej domu. – Mieszkamy
w domu jednorodzinnym z dwoma wejściami. Mamy zamontowane dwie czujki. Kiedyś u sąsiada zapaliła się sadza w kominie. Czujnik dał znać, że coś się dzieje.
Rozmowy z młodzieżą na temat zagrożeń to stały element
wspólnych działań prewencyjnych Starostwa Powiatowego
i Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie.
– W latach minionych organizowaliśmy już podobne spotkania. W tym roku chcemy dotrzeć do wszystkich naszych szkół
– mówi Zbigniew Załuski, dyrektor Wydziału Zarządzania
Kryzysowego w Starostwie. – W 2013 roku zakupiliśmy do
wszystkich jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej w powiecie
detektory wykrywania tlenku węgla. Jeśli ktoś podejrzewa, że
w jego domu instalacja grzewcza może być nieszczelna, może
zwrócić się do straży pożarnej z prośbą o kontrolę. MBM

Sprawdź, wytnij i zachowaj
Fot: Archiwum redakcji

Strażnica drugim domem

Wasza ciężka praca jest dla nas samorządowców mobilizacją do wspierania finansowego
OSP, jesteście wizytówką powiatu – gratulował
strażakom starosta olsztyński, Mirosław Pampuch.

Trzecia Powiatowa Wigilia Święta Niepodległości!

Wspólne śpiewanie, rap i legioniści
Głośna, radosna, energetyczna i międzypokoleniowa… Taka będzie Powiatowa
Wigilia Święta Niepodległości, na którą po raz trzeci
zaprasza samorząd Powiatu Olsztyńskiego. Impreza
odbędzie się 10 listopada
o godz. 17.00 przed budynkiem Starostwa Powiatowego w Olsztynie przy placu
Bema 5.

Fot: Archiwum redakcji
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Strażacy, mieszkańcy oraz zaproszeni goście świętowali
W czasie III Powiatowej Wigilii Święta Niepodległości będzie z pewnością radow sobotę 25 października we Wrzesinie (gm. Jonkowo). MBM, JaN
śnie i głośno
Powody do radości były dwa: nowa remiza i nowe sa- ipr@powiat-olsztynski.pl
mochody strażackie. OSP Wrzesina, która od 2011 roku
Niepodległości stała się pomostem między Mieście i trębacza Pawła Banasiuka z PSM
należy do Krajowego Sytemu Ratowniczo-Gaśniczego
W ubiegłym roku impreza dla uczczenia pokoleniami, które łączy idea wolnościo- w Dywitach. Na pewno nie zabraknie
nie ustępuje niektórym zawodowym jednostkom w worocznicy odzyskania przez Polskę niepod- wa – mówi Jacek Niedzwiecki, szef pro- wspólnego śpiewania takich przebojów,
jewództwie. To zasługa przede wszystkim ogromnej determocji starostwa.
jak: „My Pierwsza Brygada”, „Wojenko,
ległości zgromadziła kilkaset osób.
minacji, pasji i mocno zakorzenionej w tej miejscowości
- Mamy nadzieję, że w tym roku miesz- Nowością w tym roku będzie występ war- wojenko”, „Przybyli ułani”.
tradycji strażackiej. Na dowód tego podczas uroczystości
kańcy powiatu olsztyńskiego i miasta mińskich raperów. Na scenie zaprezentują
strażacy przyłączyli w swoje szeregi 10. nowych członków
Olsztyna przyjdą równie licznie, żeby się RRuda, znana z zespołu Ejtobangla i Obóz rekonstruktorów i karabin maszynowy
Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej. Choć remont strażniwspólnie cieszyć się i śpiewać utwory, Karol’ek z hypem Zavkiem, za deckami Nastrój z epoki legionistów będzie bucy trwał trzy lata to warto było czekać na efekt końcowy.
które śpiewali nasi ojcowie i dziadkowie. stanie DJ FAUDA. Młodzi raperzy chęt- dować duet mandolinowo-akordeonowy
Budynek przeszedł kapitalny remont. Ze starych rzeczy poChcemy burzyć mit martyrologicznego nie przyjęli zaproszenie do wspólnego z Węgoja oraz werbliści z Warmia Rhyzostały tylko mury i drewniana dzwonnica. Reszta zmieninastroju świąt narodowych. Mamy z cze- świętowania rocznicy odzyskania niepod- thm Team. Nie zabraknie też spotkania
ła się nie do poznania. Teraz to piękny, nowoczesny obiekt.
z rekonstruktorami historii. Przy urzędzie
go się cieszyć, więc świętujmy z radością ległości.
- Wasza ciężka praca jest dla nas samorządowców mobili– namawia Mirosław Pampuch, starosta - Już od dłuższego czasu chciałem się zmie- stanie przenośny szpital polowy, w którym
zacją do wspierania finansowego OSP, jesteście wizytówką
rzyć z tematem patriotyzmu, więc będzie zobaczymy żołnierzy w mundurach legioolsztyński.
powiatu – gratulował strażakom starosta olsztyński, Miroto ciekawe doświadczenie – mówi Karo- nowych. Chętni będą mogli zaciągnąć
sław Pampuch.
l’ek. – Przygotuje dwa autorskie numery. się do służby i odbyć musztrę wojskową.
Raperzy i patriotyzm
W remizie powstało drugie stanowisko garażowe, strażacy
W programie imprezy powinni znaleźć Do udziału w obchodach i do wspólne- Będzie głośno, bo pasjonaci historii zapomają teraz nowoczesną salę konferencyjną, biuro, kuchnię
go śpiewu organizatorzy zaprosili chóry wiedzieli pokazy ogniowe repliki karabinu
coś dla siebie i starsi, i młodsi.
i toalety. Wszystko jeszcze lśni nowością. Oprócz pracow– Obchody świat narodowych zwykle i zespoły wokalno-instrumentalne z tere- maszynowego z 1908 roku na propan-buników firmy remontowej na placu budowy pojawiali się
odbywają się z udziałem osób w wieku nu powiatu olsztyńskiego. W repertuarze tan. Z dodatkowych atrakcji organizatorównież strażacy ochotnicy oraz ci najmłodsi – członkowie
dojrzałym i starszych. Ale przecież wśród pieśni i utworów patriotycznych usłyszy- rzy zapowiadają nastrojową iluminację na
Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej. Druhowie pomagali
młodego pokolenia też są patrioci, którzy my Chór Bazyliki Gietrzwałdzkiej Carmi- budynku Starostwa Powiatowego w Olszchętnie, w czynie społecznym.
znają historię swojej Ojczyzny, z myślą na Sacra, Cantemus z Dywit, chór para- tynie, kotyliony przygotowane przez pod- Chciałbym serdecznie podziękować za pracę członkom
o nich usłyszymy repertuar patriotyczny fialny ze Świątek, zespół Swojska Nutka z opiecznych Domów Pomocy Społecznej
OSP oraz naszym rodzinom za to, że sporo czasu mogliw nowoczesnych brzmieniach. Chcie- Klubu Seniora w Olsztynku, laureata I Po- i szkół powiatowych oraz śpiewniki dla
śmy poświęcać na sprawy strażackie – zwrócił się do zgrolibyśmy, żeby Powiatowa Wigilia Święta wiatowego Przeglądu Patriotycznego im. uczestników wydarzenia.
madzonych prezes OSP Wrzesina, Daniel Kaczmarczik.
Przemysława Gintrowskiego w Dobrym
We wsi trudno znaleźć dom, w którym ktoś nie byłby
związany ze strażą. Jednostka nie ma też problemów z pozyskaniem nowych członków. Obecny na spotkaniu komendant wojewódzki PSP w Olsztynie st. bryg. Mirosław
Rutecki podziękował druhom za zaangażowanie.
- Byłem tutaj w 2010 roku na jubileuszu stulecia OSP i wiDnia
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października
dzę, jak się wspaniale rozwijacie. Strażnica stała się waszym
w
Zespole
Szkół
Rolniczych
drugim domem. To jest wyjątkowa dbałość o jednostkę.
w Smolajnach odbył się traPrzebudowa obiektu kosztowała prawie 350 tys. zł, z czego 200 tys. przekazała Gmina Jonkowo. Resztę dołożyli
dycyjny Bieg Myśliwski Husami strażacy z Wrzesiny, Zarząd Wojewódzki ZOSP RP
bertus’2014. Wzięło w nim
w Olsztynie i prywatni sponsorzy. Natomiast Nadleśnicudział 3 jeźdźców z Klutwo Kudypy wsparło jednostkę drewnem. Drugim ważnym wydarzeniem podczas uroczystości było przekazanie
bu Jeździeckiego „Janczary”
wozów bojowych. Strażacy wzbogacili się o jeden z najz Barczewka, 2 amazonki
nowocześniejszych samochodów strażackich – Mercedesa,
niezrzeszone na własnych
który wyposażony jest w najlepszy sprzęt. Może służyć do
koniach oraz 9 jeźdźców
gaszenia pożarów, ratownictwa ekologicznego, chemicznego i drogowego. Auto kosztowało 750 tys. zł. Zakup
Klubu Jeździeckiego „Galop”
był możliwy dzięki środkom unijnym z Wojewódzkiego
przy Zespole Szkół RolniFunduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
czych w Smolajnach.
w Olsztynie oraz dofinansowaniu Gminy Jonkowo. Drugi
przekazany samochód to dwunastoletni Star-Man. Bardzo Gośćmi Hubertusa 2014 były między indobrze utrzymany wóz będzie służył strażakom jeszcze nymi: Barbara Guga (Dyrektor Wydzia- Królem polowania został Bartek Lubowiecki z JUKS „Galop” w Smolajnach
przez wiele lat. Auto pozyskano do straży dzięki staraniom łu Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej w Smolajnach. Król polowania został na- swych rumaków 3 worki marchwi. Absolstarosty olsztyńskiego, a także komendantów wojewódz- w Starostwie Powiatowym w Olsztynie), grodzony pucharem ufundowanym przez wentki szkoły, członkinie „Galopu”, udekiego oraz miejskiego PSP w Olsztynie. Na zakończenie Elżbieta Bilińska -Wołodźko (radna Rady Starostę Mirosława Pampucha, który wrę- korowały wszystkie konie tradycyjnymi
uroczystości, pomimo mroźnej aury, na placu przed remi- Powiatu w Olsztynie). Lisem w tegorocz- czyła Barbara Guga. Uhonorowany zo- flots. Nie zabrakło tradycyjnych sygnałów
zą zatańczył, zagrał i zaśpiewał dla zgromadzonych Zespół nej gonitwie był Patryk Szewczyk, a jego stał też Patryk Szewczyk – lisa polowania myśliwskich.
Pieśni i Tańca „Kortowo”. EJ
pogromcą i Królem Polowania został Bar- oraz najlepiej prezentująca się amazonka MR
tek Lubowiecki – obaj z JUKS „Galop” i najpiękniejszy koń. Goście otrzymali dla

W Smolajnach odbył się tradycyjny Hubertus

Fot: Mirosław Rodziewicz

Bartek został królem polowania

