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Sesja rozpoczęła się od odegrania hym-
nu Polski. Obrady otworzył radny senior 
Henryk Goździcki. Wszyscy obecni radni 
otrzymali z rąk Jolanty Biernat-Kalinow-
skiej, przewodniczącej Powiatowej Komi-
sji Wyborczej zaświadczenia o wyborze 
na radnego i złożyli ślubowanie. 
W pierwszej po wyborach sesji uczestniczyło 
24 z 25 radnych. Nieobecny był Piotr Pło-
ski, który został wybrany w II turze na wój-
ta gminy Purda. W radzie zastąpi go kolej-
ny kandydat z listy KW PSL z największą 
liczbą  głosów. 

Młoda i kreatywna 
Następnym punktem obrad był wybór 
przewodniczącego i wiceprzewodniczących 
rady. Pracami Rady Powiatu w Olsztynie 
pokieruje Alicja Wąsik (PSL), której kan-
dydatura w głosowaniu tajnym została 
poparta przez 14 radnych (przy 10 głosach 
nieważnych). 
- Dziękuję za zaufanie, a jednocześnie 
gratuluję wyboru na radnych wszystkim 
kolegom i koleżankom – mówiła tuż 
po wyborze Alicja Wąsik. – Chciałabym, 
aby ta kadencja upłynęła w miłej i sym-
patycznej atmosferze oraz wytężonej pracy. 
Fakt, że reprezentujemy różne ugrupowa-
nia nie powinien wpłynąć na naszą pra-
cę na rzecz dobra wspólnego wszystkich 
mieszkańców.  
Na wiceprzewodniczących zostali wybrani 
Mirosław Szostek (PO) i Marian Piwce-
wicz (PiS)
Kolejnym punktem był wybór starosty 
olsztyńskiego. Na to stanowisko Elżbieta 
Samorajczyk (PSL) rekomendowała Mał-
gorzatę Chyziak i była to jedyna kandyda-
tura. 
- To osoba młoda, kreatywna i ambitna, 
która nie boi się wyzwań i ciężkiej pracy 
– argumentowała Elżbieta Samorajczyk. 

– Jestem przekonana, że poradzi sobie 
na stanowisku starosty i będzie dbała 
o dobro wszystkich mieszkańców powiatu 
olsztyńskiego. 
W głosowaniu tajnym Małgorzata Chy-
ziak otrzymała 14 głosów „za”. 10 radnych 
oddało głosy nieważne (wrzucili do urny 
puste karty do głosowania – red.).

W samorządzie od 20 lat
Małgorzata Chyziak, starosta olsztyń-
ski jest z zawodu pedagogiem, związana 
z samorządem od prawie 20 lat. W ostat-
nich latach pełniła funkcję sekretarza Mia-
sta i Gminy Biskupiec. Wcześniej pełniła 
też funkcję kierownika Urzędu Stanu 
Cywilnego w Urzędzie Miejskim 
w Biskupcu. Nowo wybrana starosta po-
dziękowała za okazane zaufanie, a w roz-
mowie z mediami wskazała na drogi 
powiatowe, jako priorytetowe zadanie. 
Zapytana o plany na przyszłość przyznała, 
że więcej szczegółów poda po zapoznaniu 
się z budżetem i po rozmowach z kierow-
nikami i dyrektorami jednostek organiza-
cyjnych powiatu. 

- Bardziej szczegółowy plan działania 
przedstawię na kolejnej sesji Rady Powia-
tu – zapowiedziała starosta Małgorzata 
Chyziak. 
Radni wybrali podczas sesji również wice-
starostę olsztyńskiego. Starosta olsztyński 
rekomendowała na tę funkcję Jana Żemaj-
tysa z Platformy Obywatelskiej, mieszkań-
ca wsi Majdy w gminie Stawiguda. Więk-
szą część życia zawodowego współpracował 
z samorządami w powiecie olsztyńskim 
i ostródzkim. Jego kandydaturę poparło 
14 radnych, 10 oddało głosy nieważne. 
- Mam nadzieję, że swoją pracą przeko-
nam do siebie radnych, którzy oddali 
głosy nieważne – powiedział wicestarosta 
Jan Żemajtys. 
Skład Zarządu Powiatu uzupełnią: Elż-
bieta Samorajczyk (PSL), była burmistrz 
Biskupca, Wojciech Ruciński (PSL), 
przedsiębiorca z Dobrego Miasta oraz 
Janusz Dembiński (PO), lekarz z Olsztyn-
ka. Podczas pierwszej sesji radni wybrali 
też składy komisji stałych oraz jej przewo-
dniczących (więcej na ten temat na stronie 
nr 3 aktualnego wydania PW). 

Zmiana władz w Powiecie Olsztyńskim!
Na pierwszej sesji V kadencji Rady Powiatu w Olsztynie wybrano nowe władze

Pierwsza sesja V kadencji 
Rady Powiatu w Olsztynie 
odbyła się w poniedziałek 
1 grudnia. W jej trakcie 
wybrano nowe władze po-
wiatu. Starostą olsztyńskim 
została Małgorzata Chyziak, 
wicestarostą olsztyńskim Jan 
Żemajtys, a przewodniczącą 
Rady Powiatu w Olsztynie 
Alicja Wąsik.
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Świętowaliśmy wspólnie Niepodległą 

str 5

Około tysiąc osób wzięło udział w III Powiatowej Wigilii Niepod-
ległości, która odbyła się 10 listopada pod olsztyńskim starostwem. 
Było wspólne śpiewanie, rekonstruktorzy z epoki, biało-czerwona 
iluminacja starostwa i wspaniały nastrój, który po-
łączył pokolenia. 

Ludowcy zwyciężyli w Powiecie Olsztyńskim

str 3

W nowej Radzie Powiatu w Olsztynie najwięcej radnych, bo 
aż 10 będzie miało Polskie Stronnictwo Ludowe. W sumie w radzie 
zasiądzie 25 osób. Są to przedstawiciele 5 komitetów wyborczych, 
które przekroczyły próg 5 proc. poparcia.

Stop przemocy wobec kobiet

str 7

Ponad 200 białych wstążeczek wpięły mężczyznom odwiedzającym 
starostwo 25 listopada pracownice Powiatowego Centrum Pomo-
cy Rodzinie. Przed wpięciem wstążki wszyscy oni zadeklarowali, 
że nie zgadzają się na stosowanie przemocy wobec 
kobiet. 

Najważniejsze funkcje w Powiecie Olsztyńskim będą teraz sprawować kobiety: 
starostą olsztyńskim została Małgorzata Chyziak (na zdjęciu z lewej), a prze-
wodniczącą Rady Powiatu w Olsztynie Alicja Wąsik

Edyta Jermakow
ipr@powiat-olsztynski.pl

www.powiat-olsztynski.pl www.facebook.com/powiatolsztynski

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia
najserdeczniejsze życzenia zdrowia, 
spokoju i wszelkiej pomyślności,
a w nadchodzącym Nowym Roku 
spełnienia marzeń 
i wielu radości życzą

Starosta Olsztyński

Małgorzata Chyziak 

Przewodnicząca 
Rady Powiatu

Alicja Wąsik
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Alicja Wąsik – przewodniczą-
ca Rady Powiatu w Olsztynie, 
okręg nr 4 (Dywity, Jeziorany, 
Kolno), KW PSL, liczba gło-
sów – 780

Mirosław Szostek – wice-
przewodniczący Rady Powiatu 
w Olsztynie, okręg nr 6 (Olsz-
tynek), KW PO, liczba głosów 
– 360

Marian Piwcewicz – wice-
przewodniczący Rady Powiatu 
w Olsztynie, okręg nr 5 (Stawi-
guda, Purda, Jonkowo, Gietrz-
wałd, Świątki), KW PiS, liczba 
głosów – 372

Jan Żemajtys – wicestarosta 
olsztyński, okręg nr 5 (Stawi-
guda, Purda, Jonkowo, Gietrz-
wałd, Świątki), KW PO, liczba 
głosów - 522

Elżbieta Samorajczyk – czło-
nek Zarządu Powiatu w Olsz-
tynie, okręg nr 2 (Biskupiec), 
KW PSL, liczba głosów – 1929

Wojciech Ruciński – członek 
Zarządu Powiatu w Olsztynie, 
okręg nr 3 (Dobre Miasto), 
KW PSL, liczba głosów – 649

Janusz Dembiński – członek 
Zarządu Powiatu w Olsztynie, 
okręg nr 6 (Olsztynek), KW 
PO, liczba głosów – 359

Grażyna Gałęziewska – okręg 
nr 1 (Barczewo), KW PSL, 
liczba głosów - 296

Janusz Radziszewski – okręg 
nr 2 (Biskupiec), KW PSL, 
liczba głosów - 543

Urszula Dziąba – okręg nr 2 
(Biskupiec), KW PSL, liczba 
głosów - 182

Marek Świątek – okręg nr 2 
(Biskupiec), KW PSL, liczba 
głosów - 218

Henryk Goździcki – okręg nr 4
(Dywity, Jeziorany, Kolno), 
KW PSL, liczba głosów - 257

Piotr Płoski – okręg nr 5 (Sta-
wiguda, Purda, Jonkowo, Gie-
trzwałd, Świątki), KW PSL, 
liczba głosów - 897

Jan Dowgielewicz – okręg nr 
5 (Stawiguda, Purda, Jonko-
wo, Gietrzwałd, Świątki), KW 
PSL, liczba głosów - 373

Krystyna Szter – okręg nr 1 
(Barczewo), KWW Nasz Po-
wiat, liczba głosów - 481

Andrzej Abako – okręg nr 3 
(Dobre Miasto), KWW Nasz 
Powiat, liczba głosów - 429

Jarosław Wolak – okręg nr 3 
(Dobre Miasto), KWW Nasz 
Powiat, liczba głosów - 784

Bożena Wojarska – okręg nr 4
(Dywity, Jeziorany, Kolno), 
KWW Nasz Powiat, liczba 
głosów - 551

Mirosław Pampuch – okręg 
nr 5 (Stawiguda, Purda, Jon-
kowo, Gietrzwałd, Świątki), 
KWW Nasz Powiat, liczba 
głosów - 858

Jerzy Laskowski – okręg nr 5 
(Stawiguda, Purda, Jonkowo, 
Gietrzwałd, Świątki), KWW 
Nasz Powiat, liczba głosów – 
468

Mirosław Stegienko – okręg 
nr 6 (Olsztynek), KWW Nasz 
Powiat, liczba głosów - 461

Joanna Michalska – okręg nr 4
(Dywity, Jeziorany, Kolno), 
KW PO, liczba głosów - 522

Wacław Dąbrowski – okręg 
nr 4 (Dywity, Jeziorany, Kol-
no), KKW SLD Lewica Ra-
zem, liczba głosów - 428

Teresa Chrostowska – okręg 
nr 5 (Stawiguda, Purda, Jon-
kowo, Gietrzwałd, Świątki), 
KKW SLD Lewica Razem, 
liczba głosów - 407

Tadeusz Plawgo – okręg nr 1
(Barczewo), KW Prawo 
i Sprawiedliwość, liczba gło-
sów – 467

Prezentujemy sylwetki radnych Powiatu Olsztyńskiego V kadencji

Mieszkańcy powia-
tu powinni wiedzieć, 
kto będzie repre-
zentował ich spra-
wy w Radzie Powiatu 
w Olsztynie. Dlatego 
publikujemy wizerun-
ki nowo wybranych 
radnych z nazwą ko-
mitetu, z którego się 
dostali, numerem 
okręgu oraz liczbą 
głosów, jaką osiągnęli 
w wyborach do samo-
rządu powiatowego. 

Jacek Niedzwiecki
ipr@powiat-olsztynski.pl

Poznaj swoich radnych!
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Wybory samorządowe, które odbyły się 
16 listopada zmieniły dotychczasowy 
układ sił w Radzie Powiatu w Olsztynie. 
Najwięcej głosów wyborcy z powiatu 
oddali na listę Komitetu Wyborczego 
Polskiego Stronnictwa Ludowego. Licz-
ba głosów oddanych na KW PSL wy-
niosła 12  274, co przełożyło się na 10 
mandatów w 25-osobowej Radzie Po-
wiatu. Na drugim miejscu uplasował 
się Komitet Wyborczy Wyborców Nasz 
Powiat, na który oddano 9 436 głosów, 
co dało liczbę siedmiu mandatów. Trze-
cie miejsce pod względem liczby głosów 
uzyskał Komitet Wyborczy Platforma 
Obywatelska RP. Głosy na tę listę oddało 
5 913 osób, co dało PO cztery mandaty 
w Radzie Powiatu w Olsztynie. Kolej-
ne miejsce pod względem liczby głosów 
zajął KKW Sojusz Lewicy Demokra-
tycznej Lewica Razem (4  597 głosów), 
co dało lewicy dwa mandaty. Rów-
nież dwa mandaty uzyskał KW Prawo 
i Sprawiedliwość, na którego listy odda-
no 4 082 głosy. 

Rekordzistka z Biskupca
Po raz pierwszy do Rady Powiatu 
w Olsztynie wybieranych było 25 rad-
nych, a nie 23 jak to miało miejsce 
do tej pory. Wynika to z tego, że licz-
ba mieszkańców powiatu przekroczyła  
120 tysięcy. Po jednym mandacie przy-
było w okręgu wyborczym nr 4 (Dywi-
ty, Jeziorany, Kolno) i w największym 
okręgu nr 5 (Stawiguda, Purda, Gietrz-
wałd, Jonkowo i Świątki). Ważne głosy 
w wyborach do samorządu powiatowego 
w 2014 roku oddało 37 903 osoby, przy 
czym uprawnionych do głosowania 
w 129 obwodach w powiecie olsztyń-
skim było 97 291 osób. 
Indywidualnie największym zaufaniem 
wyborcy obdarzyli Elżbietę Samoraj-
czyk (PSL) z Biskupca. Była burmistrz 
Biskupca w dwóch ostatnich kadencjach 
uzyskała rekordową liczbę 1929 głosów! 
Na drugim miejscu znalazł się Piotr 
Płoski z gminy Purda (PSL) z 897 gło-
sami, który jednak nie obejmie manda-
tu radnego powiatowego, bo zwyciężył 
w II turze wyborów na wójta gminy Pur-
da (radną z tego okręgu zostanie najpraw-
dopodobniej Grażyna Grzegorzewska 
z Biesala). Trzeci najlepszy wynik indywi-
dualny osiągnął były starosta olsztyński, 
Mirosław Pampuch z KWW Nasz Po-
wiat, na którego zagłosowało 858 osób.  

Coraz więcej kobiet
Dokładnie 10 spośród 25 wybranych 
radnych pełniło swój mandat w po-
przedniej IV kadencji Rady Powiatu 
w Olsztynie. Większość pozostałych 
radnych zasiada w Radzie Powiatu po 
raz pierwszy, choć są też i tacy (Marian 
Piwcewicz, Marek Świątek, czy Tade-
usz Plawgo), którzy byli radnymi we 
wcześniejszych kadencjach. Rekordzistą 
i jedynym radnym, który pełnił mandat 
we wszystkich kadencjach jest Wacław 
Dąbrowski z Jezioran. Z kadencji na ka-
dencję w Radzie Powiatu zasiada coraz 
więcej kobiet (w III kadencji było ich 
pięć, w IV kadencji siedem, a w obecnej 
jest ich osiem). Do tego grona wkrót-
ce dołączy dziewiąta kobieta – Grażyna 
Grzegorzewska, która obejmie mandat 
po Piotrze Płoskim.  

Radni Rady Powiatu w Olsztynie 
(V kadencja)

Komitet Wyborczy PSL
Grażyna Gałęziewska – okręg nr 1 (Bar-
czewo)
Elżbieta Samorajczyk – okręg nr 2 (Bi-
skupiec)
Janusz Radziszewski – okręg nr 2 (Bi-
skupiec)
Urszula Dziąba – okręg nr 2 (Biskupiec)
Marek Świątek – okręg nr 2 (Biskupiec)
Wojciech Ruciński – okręg nr 3 (Dobre 
Miasto)
Alicja Wąsik – okręg nr 4 (Dywity, Jezio-
rany, Kolno)
Henryk Goździcki – okręg nr 4 (Dywi-
ty, Jeziorany, Kolno)
Piotr Płoski – okręg nr 5 (Stawiguda, 
Purda, Jonkowo, Gietrzwałd, Świątki) 
Jan Dowgielewicz – okręg nr 5 (Sta-
wiguda, Purda, Jonkowo, Gietrzwałd, 
Świątki)

KWW Nasz Powiat
Krystyna Szter – okręg nr 1 (Barczewo)
Andrzej Abako – okręg nr 3 (Dobre 
Miasto)
Jarosław Wolak – okręg nr 3 (Dobre 
Miasto)
Bożena Wojarska – okręg nr 4 (Dywity, 
Jeziorany, Kolno)
Mirosław Pampuch – okręg nr 5 (Sta-
wiguda, Purda, Jonkowo, Gietrzwałd, 
Świątki)
Jerzy Laskowski – okręg nr 5 (Stawigu-
da, Purda, Jonkowo, Gietrzwałd, Świąt-
ki)
Mirosław Stegienko – okręg nr 6 (Olsz-
tynek)

KW Platforma Obywatelska RP
Joanna Michalska – okręg nr 4 (Dywity, 
Jeziorany, Kolno)
Jan Żemajtys – okręg nr 5 (Stawiguda, 
Purda, Jonkowo, Gietrzwałd, Świątki)
Janusz Dembiński – okręg nr 6 (Olsz-
tynek)
Mirosław Szostek – okręg nr 6 (Olsz-
tynek)

KKW SLD Lewica Razem
Wacław Dąbrowski – okręg nr 4 (Dywi-
ty, Jeziorany, Kolno)
Teresa Chrostowska – okręg nr 5 (Sta-
wiguda, Purda, Jonkowo, Gietrzwałd, 
Świątki)

KW Prawo i Sprawiedliwość
Tadeusz Plawgo – okręg nr 1 (Barcze-
wo)
Marian Piwcewicz – okręg nr 5 (Sta-
wiguda, Purda, Jonkowo, Gietrzwałd, 
Świątki)
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Ludowcy zwyciężyli w Powiecie Olsztyńskim
Przedstawiamy wyniki wyborów do Rady Powiatu w Olsztynie

Rada Powiatu w Olsztynie V kadencji podczas inauguracyjnej sesji 

Prezydium Rady Powiatu w Olsztynie: (od lewej) Mirosław Szostek, wiceprzewod-
niczący Rady Powiatu, Alicja Wąsik, przewodnicząca Rady Powiatu i Marian Piwce-
wicz, Wiceprzewodniczący Rady Powiatu

Podczas pierwszej sesji Rady Powiatu 
w Olsztynie, która odbyła się 1 grudnia 
radni wybrali składy komisji stałych oraz 
jej przewodniczących. 

Komisja Budżetowa
Joanna Michalska – przewodnicząca
Jan Dowgielewicz
Jan Żemajtys
Henryk Goździcki
Elżbieta Samorajczyk
Marian Piwcewicz
Andrzej Abako
Jarosław Wolak
Mirosław Pampuch
Wacław Dąbrowski

Komisja Edukacji, Kultury, Kultury Fizycznej i Sportu
Henryk Goździcki – przewodniczący
Janusz Radziszewski
Urszula Dziąba
Elżbieta Samorajczyk
Bożena Wojarska
Krystyna Szter

Komisja Gospodarki
Grażyna Gałęziewska – przewodnicząca
Joanna Michalska
Jan Dowgielewicz
Marek Świątek
Jan Żemajtys
Marian Piwcewicz
Jerzy Laskowski
Mirosław Stegienko
Jarosław Wolak
Bożena Wojarska
Krystyna Szter

Komisja Spraw Społecznych
Janusz Radziszewski- przewodniczący
Wojciech Ruciński
Marek Świątek
Urszula Dziąba
Janusz Dembiński
Mirosław Szostek
Mirosław Stegienko
Teresa Chrostowska

Komisja Rewizyjna
Tadeusz Plawgo – przewodniczący
Marek Świątek – zastępca przewodniczącego
Grażyna Gałęziowska – sekretarz
Janusz Radziszewski
Andrzej Abako
Jarosław Wolak

Red. 

Składy komisji 
Rady Powiatu w Olsztynie
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Podczas inauguracyjne sesji wszyscy radni 
otrzymali z rąk Jolanty Biernat-Kalinowskiej, 
przewodniczącej Powiatowej Komisji Wybor-
czej zaświadczenia o wyborze na radnego

W nowej Radzie Powiatu 
w Olsztynie najwięcej rad-
nych, bo aż 10 będzie miało 
Polskie Stronnictwo Ludowe. 
W sumie w radzie zasiądzie 
25 osób. Są to przedstawi-
ciele 5 komitetów wybor-
czych, które przekroczyły 
próg 5 proc. poparcia. 

Jacek Niedzwiecki
ipr@powiat-olsztynski.pl
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Flesz powiatowy
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Więcej drzew w powiecie
Naukowcy z UWM realizują ekologiczny projekt na terenie powiatu

350 nowych drzew przy-
będzie w regionie, z cze-
go 280 na terenie powiatu 
olsztyńskiego. Nasadzenia 
to jeden z elementów pro-
gramu „Drogi do Natury”, 
jakim zajmują się olsztyńscy 
naukowcy z Katedry Botaniki 
i Ochrony Przyrody na Wy-
dziale Biologii i Biotechno-
logii UWM. O ekologicznym 
projekcie rozmawiamy z Pio-
trem Dynowskim z UWM.

Od 3 grudnia osoby zała-
twiające sprawy w Staro-
stwie Powiatowym w Olsz-
tynie mogą zająć czas 
oczekiwania oglądając 
wystawę „Przyznając się 
do polskości. Szkoły pol-
skie na Warmii i Mazurach 
w latach 1929-39″.  Na 
parterze w holu głównym 
urzędu ustawionych zostało 
10 plansz przedstawiających 
m.in. obrazki z życia szkol-
nego. 

Tak wyglądało sadzenie nowych drzew w gminie Dywity 

- Proszę powiedzieć kilka słów o ekolo-
gicznym projekcie. Na czym polega Wasza 
praca?
- Projekt „Drogi do Natury” jest realizowa-
ny przez Fundację EkoRozwoju z Wrocławia 
i ma charakter ogólnopolski. O jego reali-
zację w Polsce północno-wschodniej zwrócił 
się do pracowników UWM jeden z partne-
rów programu – Fundacja Zielone Płuca 
Polski. Oprócz mnie programem zajmuje 
się też Aldona Fenyk, pracownik naukowy 
UWM. Oboje jesteśmy doradcami zadrze-
wieniowymi w województwie warmińsko-
mazurskim. Naszym zadaniem jest między 
innymi nawiązać współpracę z pięcioma 
gminami, na terenie których przeprowadzi-
my inwentaryzację – zbieramy dane dotyczą-
ce występowania gatunków drzew alejotwór-
czych, roślin chronionych i inwazyjnych.

- Inwazyjnych?
- Tak, to spory problem. Chodzi o gatunki 
obce, które wypierają nasze rodzime. Przy-
kładem jest topola kanadyjska, akacja, klon 
jesionolistny, czy dąb czerwony. A z krzewów 
choćby czeremcha amerykańska, z roślin 
zielnych – nawłoć kanadyjska. To rośliny 
bardzo inwazyjne. Sprowadzone były w ce-
lach ozdobnych, tymczasem „wyszły” poza 
ogrody i teraz zabierają miejsce naszym ro-
dzimym gatunkom.
- Jaki jest klucz wyboru partnerów pro-
jektu?
– Chcieliśmy dotrzeć do obszarów sąsiadu-
jących ze sobą, żeby móc obserwować zja-
wisko migracji gatunków i wyłapać poten-
cjalne korytarze ekologiczne. Zakończyliśmy 
już działania w gminach Dywity i Jonkowo. 
Tam nasadzono 140 drzew, część okazów już 
rosnących zostało poddanych konserwacji 
polegającej między innymi na podwiązaniu 
lub przycięciu konarów. Zorganizowaliśmy 
też spotkania z osobami odpowiedzialnymi 
w gminie za nasadzenia i drogi. Pokazywali-

śmy im jak pielęgnować drzewa i jak ocenić 
ich kondycję. Przekazaliśmy gminom raport 
o stanie alei na ich terenie i sugestie nasa-
dzeń. Spotykamy się też z dziećmi. Obecnie 
realizujemy projekt na obszarze gminy Do-
bre Miasto i Reszel. Zastanawiamy się kogo 
jeszcze zaprosić do projektu…
- Skupiacie się nie tylko na zalesianiu, ale 
też edukowaniu…
- Dużym problemem w zachowaniu kory-
tarzy ekologicznych jest postawa prywat-
nych  użytkowników i rolników, którzy nie 
chcą sadzić drzew tłumacząc to zabieraniem 
światła i zmniejszaniem plonów. Tymczasem 
przy samym drzewie faktycznie plon będzie 
niewiele mniejszy, ale już w pewnej odległo-
ści widać dobroczynny wpływ właśnie tego 
drzewa, bo plon może być nawet o kilkana-
ście procent wyższy, a to za sprawą owadów, 
które zamieszkują drzewa, a potem zapylają 
rośliny uprawne poszukując pokarmu.
Chcemy zainteresować społeczeństwo, 
co i jak można zrobić. Mamy czas do końca 
2015 roku.
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Wcześniej wystawę zorganizowaną przez 
Muzeum Warmii i Mazur można było 
zobaczyć w budynku starej szkoły w No-
wej Kaletce i w Szkole Podstawowej nr 30 
w Olsztynie. Ze starostwa trafi  w kolejne miej-
sca – tam, gdzie znajdowały się kiedyś pol-
skie szkoły. Pomysł zorganizowania wystawy 
w urzędzie spodobał się między innymi panu 
Januszowi z Gietrzwałdu. 
– Czekam w kolejce do Wydziału Komuni-
kacji i przynajmniej się nie nudzę – śmieje się 
nasz rozmówca. – Interesuję się historią, więc 
zdjęcia starych dokumentów są dla mnie ra-
rytasem.
Wystawę w budynku starostwa można 

oglądać do końca grudnia, potem trafi  do 
Sząbruka, Plusek i Rusi. Placówki, które są 
zainteresowane wystawieniem jej na swoim 
terenie zapraszamy do kontaktu z Biurem 
Koordynacji Promocji tel. 89 521 05 42 
i 89 521 05 43.
Szkoły polskie na Warmii i Mazurach funk-
cjonowały od 1929 do 1939 roku. Mo-
gły powstać w rezultacie starań Polaków 
i po wprowadzeniu w życie w 1928 roku 
„Ordynacji dotyczącej uregulowania szkol-
nictwa dla mniejszości polskiej”. Jako pierw-
sze otwarto szkoły w Chaberkowie, Gietrz-
wałdzie, Nowej Kaletce i Unieszewie. Były 
to niewielkie placówki o niewielkiej liczbie 
uczniów, w większości wynajmujące izby 
lekcyjne w prywatnych domach gospoda-
rzy wiejskich. Do polskich szkół przez 11 
lat chodziło w sumie 600 dzieci w wieku od 

6 do 14 lat. Pochodziły one z trzydziestu 
czterech wsi i dwóch miast warmińskich – 
Barczewa i Olsztyna. Do szkół tych uczęsz-
czały głównie dzieci z rodzin rolników oraz 
robotników leśnych, rolnych i przemysło-
wych a w Olsztynie również z rodzin inte-
ligenckich związanych z ruchem polskim. 
Liczba uczniów w szkołach często ulegała 
zmianom. Powodem tego były głównie na-
ciski władz niemieckich: rodziców posyłają-
cych dzieci do polskiej szkoły m.in. zwalnia-
no z pracy, pozbawiano zasiłków dla rodzin 
wielodzietnych, wykluczano z korzystania 
z pomocy zimowej. Zarówno władze, jak i 
nacjonalistyczne organizacje niemieckie ro-
biły wszystko, aby doprowadzić do likwida-
cji polskich placówek.
MBM

Historyczna wystawa w starostwie

Wystawę dotyczącą historii polskich szkół na Warmii i Mazurach można oglądać 
w holu głównym na parterze olsztyńskiego starostwa

Magdalena Bujewicz-Mydlak
ipr@powiat-olsztynski.pl

Zachorowalność na raka piersi najczęściej dotyczy 
kobiet w wieku 50-69 lat. Z myślą o paniach uro-
dzonych między 1945 a 1964 rokiem do powiatu 
olsztyńskiego przyjedzie mammobus, w którym 
w dniach 15-17 grudnia można będzie bezpłatnie 
wykonać badanie mammografi czne. Do tej pory 
w Polsce przebadało się ponad 2 miliony 223 ty-
siące kobiet, przy czym nie jest to nawet połowa 
grupy ryzyka.

Mammografi a jest obecnie najskuteczniejszą metodą 
profi laktyki raka piersi. Badania przeprowadzane w 
mobilnym, przystosowanym do tego celu autobusie 
LUX MED są realizowane w ramach Populacyjnego 
Programu Wczesnego Wykrywania Raka Piersi. Pro-
gram jest jednym z Narodowych Programów Zwal-
czania Chorób Nowotworowych.
Badanie dla pań w wieku 50-69 lat, które w ciągu 
ostatnich 2 lat nie miały wykonywanej mammogra-
fi i i nie chorowały wcześniej na raka piersi jest BEZ-
PŁATNE (refundowane przez NFZ), nie wymaga też 
skierowania lekarskiego.
Trwa kilka minut,  a polega na zrobieniu 4 zdjęć rent-
genowskich – dwóch projekcji każdej piersi. Badania 
nie należy się obawiać, ponieważ promieniowanie, 
które emituje, nie jest większe niż przy RTG zęba. 
Pozwala na rozpoznanie i wykrycie tzw. zmian bez-
objawowych (guzków oraz innych nieprawidłowości 
w piersi) w bardzo wczesnym etapie rozwoju, czyli 
wtedy, kiedy nie są one wyczuwalne przez kobietę 
lub lekarza, co znacznie zwiększa szansę wyleczenia. 
Pacjentka otrzymuje wynik badania przesiewowego 
po wcześniejszej ocenie dwóch lekarzy specjalistów, 
na karcie znajdzie się adnotacja o tym, czy wynik jest 
zmianowy, czy bezzmianowy. W razie konieczności 
zawiera wytyczne co do dalszego postępowania.
Żeby uniknąć kolejki przy mammobusie, można się 
wcześniej zarejestrować telefonicznie pod numerami: 
0801-080-007, 58 666-24-44.

TERMINY BADAŃ W MAMMOBUSIE:
Barczewo – 15 grudnia w godz. 9:00-17:00 przy Przy-
chodni Zdrowia przy ul. Lipowej 2.
Biskupiec – 15 grudnia w godz. 9:00-17:00 pod amfi -
teatrem miejskim przy ul. Niepodległości
Dobre Miasto – 15 i 16 grudnia w godz. 9:00-17:00 
przy gimnazjum przy ul. Garnizonowej 20
Olsztynek – 16 grudnia w godz. 9:00-17:00 przy 
Ośrodku Zdrowia przy ul. Chopina 11
Jeziorany – 16 grudnia w godz. 9:00-17:00 przy Miej-
skim Ośrodku Kultury przy ul. Konopnickiej 4
Stawiguda – 17 grudnia w godz. 9:00-17:00 przy 
Ochotniczej Straży Pożarnej przy ul. Leśnej 2
Purda – 17 grudnia w godz. 9:00-17:00 na placu 
sportowym
Gietrzwałd – 17 grudnia w godz. 9:00-17:00 przy 
Ochotniczej Straży Pożarnej przy ul. Szkolnej
MBM

Mammografi a w powiecie!

Wystawa o historii polskich szkół na Warmii zawitała do starostwa
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Mammobus będzie dostępny w powiecie olsz-
tyńskim od 15 do 17 grudnia
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Mieszkańcy gminy Dobre Miasto już mogą się cieszyć z nowych inwestycji dro-
gowych

Fo
t:

 A
rc

hi
w

um
 r

ed
ak

cj
i

Fo
t:

 C
ez

ar
y 

Ko
m

ar

Świętowaliśmy wspólnie Niepodległą 
Głośna i radosna III Powiatowa Wigilia Święta Niepodległości

Około tysiąc osób wzię-
ło udział w III Powiatowej 
Wigilii Niepodległości, która 
odbyła się 10 listopada pod 
olsztyńskim starostwem. 
Było wspólne śpiewanie, re-
konstruktorzy z epoki, bia-
ło-czerwona iluminacja sta-
rostwa i wspaniały nastrój, 
który połączył pokolenia. 
Zapraszamy do obejrzenia 
fotogalerii z patriotycznego 
wydarzenia. 

Mieszkańcy Olsztyna i powiatu olsz-
tyńskiego tłumnie pojawili się na uro-
czystości III Powiatowej Wigilii Święta 
Niepodległości

Można było przymierzyć się do repliki 
broni z czasów walki o niepodległość. 
Nie brakowało chętnych w różnym 
wieku...

Rekonstruktorzy przeprowadzili musz-
trę wojskową dla świeżo wcielonych re-
krutów

Budynek olsztyńskiego starostwa 
został podświetlony w biało-czerwo-
nych barwach

Po raz pierwszy w patriotycznej 
imprezie wzięli udział młodzi, warmiń-
scy raperzy. Ich występy były nagradza-
ne wielkimi brawami. 

Kończy się powoli sezon prac drogowych. 
Powiatowa Służba Drogowa w Olsztynie 
informuje o kolejnych wykonanych in-
westycjach, które z pewnością poprawią 
komfort jazdy i bezpieczeństwo pieszych. 
- Każda inwestycja w infrastrukturę dro-
gową cieszy mieszkańców – mówi Kry-
styna Plocek, dyrektor PSD w Olsztynie. 
- Przez całą kadencję remontowaliśmy 

i budowaliśmy drogi na tyle, na ile pozwa-
lał nam budżet. 
Wyczekiwana inwestycja w miejscowo-
ściach Podleśna i Jesionowo już służy 
mieszkańcom.
- Mamy piękną drogę i piękne chodniki 
– zachwala Maria Piekarska sołtys Jesiono-
wa. – Kiedy tylko wyjdę na wieś i spojrzę 
w jedną, czy drugą stronę, to się człowiek 
cały czas raduje.
Co się zmieniło w obu miejscowościach? 
Drogowcy poszerzyli trasę i położyli nowy 
asfalt, wykonali chodniki oraz zatoki au-
tobusowe. W Podleśnej przebudowano 

skrzyżowanie drogi. Do tego wyremon-
towane zostały przepusty i poprawiono 
odwodnienie drogi. Nowej nawierzchni 
doczekał się również półtorakilometrowy 
odcinek łączący obie miejscowości. Do 
budowy drogi dołożyła się gmina Dobre 
Miasto. Kolejną oddaną do użytku inwe-
stycją jest chodnik przy ul. Garnizonowej 
w Dobrym Mieście. Jego budowa z pew-
nością wpłynie na poprawę bezpieczeń-
stwa pieszych. To trasa, która prowadzi do 
szkoły, kościoła, czy na basen.
Edyta Jermakow

Teraz jest dużo bezpieczniej
Inwestycje drogowe w gminie Dobre Miasto zrealizowane

Zakończyła się przebudowa 
drogi Podleśna-Jesionowo. 
Zakres prac objął: remon-
ty nawierzchni oraz budowy 
chodników i zatok postojo-
wych. Mieszkańcy Dobrego 
Miasta cieszą się też z no-
wego chodnika, który po-
wstał przy ul. Garnizonowej. 
Obie inwestycje kosztowały 
ponad 2,5 mln zł, a sfi nan-
sowały je wspólnie powiat 
i gmina Dobre Miasto. 

Jacek Niedzwiecki
ipr@powiat-olsztynski.pl

Czymże byłyby Święta bez zielonego drzewka? W Sta-
rostwie Powiatowym w Olsztynie choinki nie zabrak-
nie, ale to nie będzie drzewko tradycyjnie przyozdobione 
bombkami i kolorowymi łańcuchami. Mamy nadzieję, 
że zapełni się marzeniami i życzeniami – Waszymi, dro-
dzy Państwo. Ponieważ Państwa potrzeby i pragnienia 
są dla nas ważne, postanowiliśmy stworzyć Choinkę Ży-
czeń Mieszkańców Powiatu. Tak też nazwaliśmy konkurs, 
w którym można będzie wygrać pięknie wydane al-
bumy, książki i gadżety. Zasady zabawy są proste. Wy-
starczy na papierowej gwiazdce (do pobrania w Biurze 
Obsługi Interesanta) zapisać swoje marzenie i zawiesić 
ją na choince w urzędzie. Trzeba tylko zapisać na specjalnej 
liscie swoje dane, żebyśmy mogli się skontaktować w razie 
wygranej. 17 grudnia wszystkie nazwiska z listy wezmą 
udział w losowaniu. Do wygrania jest 5 zestawów świą-
tecznych upominków od Powiatu Olsztyńskiego. Zawieś 
życzenie NA choince i zdobądź nagrodę POD choinką! 
MBM

Występy dzieci i młodzieży z biskupieckich szkół i przed-
szkoli, kiermasz wyrobów świątecznych, lodowe rzeźby, 
czy wizyta świętego Mikołaja – to tylko niektóre atrak-
cje VI Warmińskiego Jarmarku Świątecznego, który 
odbędzie się w sobotę 20 grudnia o godz. 11 na Placu 
Wolności w Biskupcu. Do wspólnej zabawy wszystkich 
mieszkańców miasta i gminy Biskupiec zaprasza Kamil 
Kozłowski, burmistrz Biskupca. Warto odwiedzić jar-
mark i poczuć nastrój zbliżających się świąt, a przy okazji 
zaopatrzyć się w klimatyczne ozdoby i wyroby świątecz-
ne.   JaN

Choinka Życzeń 
Mieszkańców Powiatu!

Warmiński Jarmark 
Świąteczny!
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Sukces młodych fi lmowców z powiatu
Uczniowie z powiatowego Ośrodka w Żardenikach na II Festiwalu Filmów Więziennych!

Etiuda „Gdzie jesteś” o na-
stolatku przebywającym 
w Specjalnym Ośrodku 

Szkolno-Wychowawczym 
w Żardenikach i jego ojcu 
odbywającym karę więzie-
nia, autorstwa Włodzimie-
rza Kobusa, zdobyła Grand 
Prix II Festiwalu Filmów 
Więziennych Prison’s Movie 
w Olsztynie. Reżyser od lat 
współpracuje z młodymi fi l-
mowcami z gminy Jeziorany. 

Młodzi fi lmowcy z SOSW Żardeniki z główną nagrodą festiwalu Prison’s Movie

Wielka gala II Międzynarodowego Festi-
walu Filmowego Prison’s Movie odbyła 
się w czwartek 23 października 2014 roku 
w auli Urzędu Wojewódzkiego w Olszty-
nie. Do festiwalu zgłoszono w tym roku 18 
fi lmów, w tym trzy zagraniczne. Ich auto-
rami są więźniowie, wychowawcy, kapelani 
i dziennikarze. Organizatorem festiwalu jest 
Urząd Wojewódzki w  Olsztynie, Okręgowy 
Inspektorat Służby Więziennej w Olsztynie 
i Areszt Śledczy w Olsztynie. Swoje chwile 
chwały i duży sukces przeżyli na festiwalu 
także młodzi fi lmowcy, podopieczni prowa-
dzonego przez Powiat Olsztyński Specjal-
nego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego 
w Żardenikach w gminie Jeziorany. 

Film o tęsknocie
Wszystko za sprawą werdyktu jury, któremu 
przewodniczył fi lmoznawca Konrad Len-
kiewicz. Za najlepszy obraz festiwalu został 
uznany jednogłośnie fi lm „Gdzie jesteś” 

Włodzimierza Kobusa, który od lat współ-
pracuje z SOSW w Żardenikach, a dokład-
nie z Kołem Filmowym „Szeroki ekran”. 
Koło prowadzone przez Krystynę Filipczyk 
w znaczący sposób współpracowało przy re-
alizacji zwycięskiego fi lmu. 
- Współautorem zdjęć jest Krzysztof Guz, 
a jedną z dwóch głównych ról zagrał Michał 
Rynkiewicz - obaj są wychowankami SOSW 
w Żardenikach – mówi Danuta Sibierska, 
dyrektor SOSW Żardeniki.  
Etiuda „Gdzie jesteś” to historia nastolatka 
przebywającego w SOSW w Żardenikach 
i jego ojca odbywającego karę więzienia. To 
opowieść o zerwanych więziach i tęsknocie 
nastolatka do ojca, przebywającego w zakła-
dzie karnym. Nagroda główna ufundowana 
przez Wojewodę Warmińsko – Mazurskiego 
została przez reżysera Włodzimierza Kobusa 
przekazana młodzieży działającej w Kole Fil-
mowym „Szeroki ekran”. Dodatkową, oso-
bistą nagrodą aktorka Irena Telesz–Burczyk 
nagrodziła Michała Rynkiewicza wychowan-
ka Ośrodka w Żardenikach.  
- Mam nadzieję, że nasi „fi lmowcy” po ta-
kim sukcesie, będą jeszcze chętniej szukali 
nowych pomysłów i rozwijali swoje umiejęt-

ności oraz zainteresowania – cieszy się Da-
nuta Sibierska. 

Izolacja i rozłąka
Reżyser zwycięskiego fi lmu Włodzimierz 
Kobus jest pastorem, który pracuje na co 
dzień z więźniami w olsztyńskim areszcie 
śledczym.
- Chciałem pokazać w fi lmie, jak ciężkim 
przeżyciem dla ludzi osadzonych jest izolacja 
i rozłąka, jak wiele z życia rodzinnego traci 
zarówno osadzony, jak i jego najbliżsi. Oj-
ciec, który pozostaje za kratami, nie widzi 
najważniejszych momentów w życiu dora-
stającego syna: jego zabaw, nauki czy pierw-
szych miłości - podkreślił reżyser.
Warto wspomnieć, że gościem specjalnym 
wydarzenia fi lmowego był Janusz Kijowski - 
reżyser teatralny i fi lmowy, scenarzysta i pro-
ducent fi lmowy, od 2004 dyrektor naczel-
ny i artystyczny Teatru im. Stefana Jaracza 
w Olsztynie, wiceprezes Europejskiej Fede-
racji Reżyserów Filmowych FERA, autor 
m.in. takich fi lmów jak „Kung-fu”, „Głosy”, 
„Stan strachu” i „Maskarada”. 
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Wykonawca inwestycji przeprowadził próby 
technologiczne elektrowni.
- Uruchamiamy wybraną część paneli, 
sprawdzamy prawidłowość ich podłączenia 
oraz parametry techniczne – mówi Adam 
Zając, przedstawiciel Solartec. – Falownik 
pokazuje nam, że w ciągu 10 minut od uru-
chomienia, podpięta do testu część paneli 
wyprodukowała 6 kilowatogodzin energii 
elektrycznej. W ciągu roku elektrownia bę-
dzie produkowała minimum 900 megawa-
togodzin.
Elektrownia powstała na dwuhektarowej 

działce lądowiska powiatowego w Gryźli-
nach. Powierzchnia paneli wyprodukowa-
nych w Polsce zajęła około 6 tys. metrów 
kwadratowych, a ich ilość to 4000 sztuk. 
Ta inwestycja jest doskonałym przykładem 
wprowadzania nowoczesnych technologii, 
a także dbania o przyszłość energetyczną re-
gionu i ochronę środowiska. Ogniwa foto-
woltaiczne, za pomocą których można uzy-
skiwać prąd nie emitują jakiejkolwiek emisji 
dwutlenku węgla. Jest to również alternaty-
wa dla elektrowni wiatrowych.

Po przeprowadzonych testach przyjdzie czas 
na podłączenie elektrowni do sieci, a następ-
nie przesył energii.
– Przyłącze wykona fi rma Energa Operator. 
Później mam nadzieję, że bez problemów 
będziemy sprzedawać energię – mówi Kry-
styna Mathoes, prezes spółki Fotowoltaika 
Gryźliny. 
Przyłącze ma być gotowe do końca stycznia 
2015.
Edyta Jermakow

Popłynął prąd w elektrowni
Zakończyła się budowa elektrowni fotowoltaicznej w Gryźlinach

Na lądowisku w Gryźlinach 
zakończyła się budowa 
elektrowni fotowoltaicznej. 
Czeska fi rma Solartec prze-
prowadziła w listopadzie 
pierwsze testy uruchomie-
nia generatora prądu. In-
nowacyjne przedsięwzięcie 
o mocy 1 megawat to wspól-
ne dzieło Powiatu Olsztyń-
skiego i Gminy Stawiguda. Testy i próba technologiczna elektrowni fotowoltaicznej w Gryźlinach zakończyły 

się pozytywnie

JaN, DS
ipr@powiat-olsztynski.pl

Dokładnie 1 418,81 złotych udało się pozyskać podczas spotka-
nia andrzejkowego zorganizowanego na rzecz uczniów Szkoły 
Podstawowej w Purdzie. Cieszymy się tym bardziej, że część 
sprzedawanych przedmiotów stanowiły gadżety i pięknie ilu-
strowane albumy przekazane przez Powiat Olsztyński. Na taki 
pomysł szukania środków zewnętrznych wpadła Rada Rodzi-
ców przy SP w Purdzie, która z okazji Andrzejek zorganizowała 
27 listopada zbiórkę pieniędzy. 
– Środki zostaną przeznaczone na dofi nansowanie zajęć z ro-
botyki, dojazd uczniów na basen, do kina i teatru w Olsztynie 
– wylicza Małgorzata Jędrzejewska z Rady Rodziców. Gratulu-
jemy pomysłu i determinacji w zdobywaniu środków na dodat-
kowe zajęcia dla dzieci.    MBM

Choć za oknem aura nas rozpieszcza, służby powiatowe dmu-
chają na zimne i przygotowują się do zimy. 5 listopada w Sta-
rostwie Powiatowym w Olsztynie odbyło się rozszerzone po-
siedzenie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego. 
Wzięli w nim udział przedstawiciele służby drogowej, policji, 
straży pożarnej, nadzoru budowlanego, Powiatowego Centrum 
Pomocy Rodzinie, burmistrzowie i wójtowie gmin. Ze złożo-
nych raportów wynika, że zarówno sprzęt, jak i strategie działa-
nia służb są sprawdzone i gotowe na nadejście zimy.
- Dokonaliśmy przeglądu sprzętu. Współpracujemy z trzema 
fi rmami świadczącymi usługi odśnieżania dróg – są gotowe do 
podjęcia działań w każdej chwili. Zabezpieczyliśmy w budżecie 
590 tysięcy zł, co zgodnie z długoterminowymi prognozami 
pogody na nadchodzącą zimę powinno wystarczyć – mówiła 
Krystyna Plocek, dyrektor Powiatowej Służby Drogowej.
Policja swoje zimowe działania ukierunkowuje na pomoc oso-
bom starszym, mniej zaradnym życiowo, bezdomnym. Będzie 
też dbać o dzieci. 
– Szczególnie w czasie ferii będziemy kontrolować miejsca wy-
poczynku najmłodszych. W okresie świątecznym planujemy 
wzmożenie kontroli w zakresie bezpieczeństwa ruchu na dro-
dze, wyposażenia i stanu technicznego pojazdów – relacjono-
wał podins. Adam Rudnicki, zastępca Komendanta Miejskiego 
Policji. 
Straż pożarna zadbała o samodzielne zasilanie energetyczne 
i zabezpieczenie sprzętu w garażach. Jest też przygotowana do 
podjęcia działań na zamarzniętych akwenach. Wszystkie jed-
nostki PSP i OSP są wyposażone w detektory tlenku węgla 
i reagują na zgłoszenia. Będą też pomagać Zespołowi Ratownic-
twa Medycznego 
– Doszkoliliśmy naszych ratowników z PSP, którzy w razie nie-
możności szybkiego dojazdu karetki na miejsce zdarzenia, będą 
udzielać pomocy – mówił bryg. Marek Eljasiak, zastępca ko-
mendanta Miejskiego PSP.
Włodarze gmin na terenie powiatu olsztyńskiego są przygoto-
wani na zimę, myślą też o osobach bezdomnych. Monitorują 
ich miejsca pobytu, stan zdrowia, zapewniają miejsca schronie-
nia na terenie całej Polski. W Stawigudzie powstał wolontariat, 
który informuje służby o problemach osób starszych. Prowadzo-
na jest też akcja „Pozwól dojechać”. 
– Apelujemy do mieszkańców, żeby oznaczyli swoje siedziby, 
żeby w razie ewentualnej potrzeby służby ratunkowe nie miały 
problemu z dojechaniem pod właściwy adres – mówił przedsta-
wiciel gminy Stawiguda.
Od 1 listopada do 31 marca funkcjonuje bezpłatna, całodo-
bowa infolinia dla osób bezdomnych 800 165 320, pod którą 
można się dowiedzieć, gdzie są wolne miejsca noclegowe i gdzie 
można otrzymać ciepły posiłek.    MBM

Udana akcja w Purdzie

Gotowi na zimę
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Pieniądze zebrane podczas spotkania andrzej-
kowego będą przeznaczone m.in. na dojazd 
uczniów na basen, do kina i teatru
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Organizatorem Forum jest Stowarzyszenie 
Polonijne im. Fryderyka Chopina w Czer-
niachowsku. W dniach 24-26 października 
br. w ramach obchodów 10-lecia  działalno-
ści  i kolejnego VIII już Forum Polonijnego 
zorganizowane zostały liczne przedsięwzięcia 
kulturalne, w tym Festiwal Polskich Filmów 
„Wisła”, wieczór poezji i muzyki „Roman-
tyczny F. Chopin”, otwarta lekcja języka pol-
skiego „Świat pełen przygód Jana Brzechwy”, 
wernisaż rysunków dziecięcych „Legendy 
i bajki polskie”, wystawa poświęcona Janowi 
Karskiemu – Patronowi Roku 2014, kon-

ferencja naukowa „Dziedzictwo kulturowe  
Polaków w Obwodzie  Kaliningradzkim”. 
Jednym z punktów Forum był program ar-
tystyczny, w którym prezentowały się zespoły 
prowadzone przez organizacje polonijne Ob-
wodu Kaliningradzkiego. 
– Na uwagę zasługuje bardzo wysoki po-
ziom umiejętności wokalnych i tanecznych, 
autentyczność strojów oraz czystość języ-
ka polskiego – opowiada Teresa Kacperska 
z Węgojskiej Strużki. – To była lekcja pol-
skości udzielona przez Polaków na obczyźnie 
Polakom żyjącym w Ojczyźnie.

Zespół regionalny z Biskupca wspomagany 
przez Małą Węgojską Strużkę zaprezentował  
pieśni ludowe Warmii, a po koncercie, pod-
czas poczęstunku, piosenki biesiadne. Wziął 
też udział w niedzielnej Mszy Świętej. 
– Podczas nabożeństwa zaśpiewaliśmy pol-
skie pieśni i piosenki religijne. Był to za-
równo dla wykonawców, jak i słuchających 
moment wielu wzruszeń. Wróciliśmy wzbo-
gaceni, pełni radości z nawiązanych kontak-
tów i wspólnego przebywania – wspomina 
Teresa Kacperska.
MBM

Zawieźli trochę Polski do Czerniachowska
Węgojska Strużka z gminy Biskupiec ambasadorem polskości w Obwodzie Kaliningradzkim

Co roku w Czerniachowsku 
w Obwodzie Kaliningradzkim 
odbywa się Forum Organi-
zacji Polonijnych, którego 
celem jest m.in. utrzymanie 
polskości na tym obszarze 
i popularyzowanie wiedzy 
o Polsce. W tegorocznej VIII 
edycji imprezy wzięła udział 
Węgojska Strużka z gminy 
Biskupiec, występując w roli 
ambasadora polskiej kultu-
ry.

Węgojska Strużka z gminy Biskupiec godnie reprezentowała gminę, powiat i Pol-
skę w rosyjskim Czerniachowsku 
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Stop przemocy wobec kobiet
Powiat Olsztyński włączył się do kampanii „Biała Wstążka”

Ponad 200 białych wstąże-
czek wpięły mężczyznom 
odwiedzającym starostwo 
25 listopada pracownice Po-
wiatowego Centrum Pomo-
cy Rodzinie. Przed wpięciem 
wstążki wszyscy oni zade-
klarowali, że nie zgadzają 
się na stosowanie przemocy 
wobec kobiet. Akcja w sta-
rostwie była częścią ogólno-
światowej kampanii „Biała 
Wstążka”. 

Większość mężczyzn przystawała na chwilę i solidaryzowała się z przesłaniem 
akcji „Biała Wstążka”

Powiat Olsztyński już po raz drugi włączył 
się wspólnie z Powiatowym Centrum Po-
mocy Rodzinie do kampanii „Biała Wstąż-
ka” – największej na świecie akcji kierowanej 
do mężczyzn, mającej na celu walkę z prze-
mocą wobec kobiet. 
- Tak naprawdę każda przemoc jest przestęp-
stwem – mówi Arkadiusz Paturej, dyrektor 
PCPR w Olsztynie. – Chcemy uwrażliwić 
społeczeństwo, żeby problemy rozwiązywać 
nie siłą, a negocjacją. Szanujmy się nawza-
jem. 
 
Akcja jest potrzebna
Mężczyznom, którzy 25 listopada załatwiali 
sprawy w Starostwie Powiatowym w Olszty-
nie od rana przyczepiane były symboliczne 
białe wstążki i wręczane ulotki. 
- Wcześniej musieli oczywiście zadekla-
rować, że nie zgadzają się na stosowanie 
przemocy wobec kobiet – podkreśla Jolan-
ta Włodarska, koordynatorka Powiatowego 

Ośrodka Interwencji Kryzysowej. 
Na korytarzu urzędu zostały także rozsta-
wione tablice informujące o kampanii oraz 
miejscach, w których ofi ary mogą szukać 
pomocy i schronienia. Reakcje mężczyzn na 
akcję były różne. Część panów spieszyła się 
i już z góry dziękowała za udział w kampa-
nii. Większość jednak przystawała na chwilę 
i zgadzała się z jej przesłaniem. 
- Taka akcja jest potrzebna – uważa pan 
Arkadiusz z Gietrzwałdu. – W rodzinach pa-
tologicznych niestety często kobiety są bite, 
czy gwałcone. Trzeba uświadamiać wszyst-
kim, że to zło, a krzywdzonym kobietom 
trzeba pomagać.   

Wychodzi co trzeci
W powiecie olsztyńskim działa Powiatowy 
Ośrodek Interwencji Kryzysowej z punkta-
mi w Olsztynku, Biskupcu i Dobrym Mie-
ście. 
– Zadaniem POIK jest udzielanie pomocy 
osobom dotkniętym przemocą w rodzinie, 
które nie mogą wrócić do swojego miejsca 
zamieszkania. Te osoby otrzymują schronie-
nie i zostają objęte pomocą prawną i psycho-
loga – mówi Jolanta Włodarska. - W latach 

2013-2014 z tej formy pomocy skorzystało 
29 osób – 9 dorosłych i 20 dzieci.
Ze wsparcia i specjalnych programów korek-
cyjno-edukacyjnych korzystają też sprawcy 
przemocy w rodzinie. 
- W tym roku w programach bierze udział 
około 30 sprawców przemocy w trzech 
grupach w Biskupcu, Barczewie i Purdzie 
– mówi Teresa Więckiewicz, kierownik 
Ośrodka Wspierania Rodziny z Miejskiego 
Ośrodka Pomocy Społecznej w Biskupcu. 
– Prawda jest taka, że sprawcy przemocy to 
w 90 procentach ofi ary przemocy z dzieciń-
stwa. 
Jak ocenia Teresa Więckiewicz dzięki progra-
mom i terapii z przemocy udaje się wyjść 
co trzeciemu jego uczestnikowi. 
Dla osób, które dotknęła przemoc dzia-
ła całodobowy telefon interwencyjny: 665 
237 899. W siedzibie PCPR (plac Bema 
5) znajduje się Powiatowy Punkt Informa-
cyjno-Konsultacyjny dla Osób Dotknię-
tych Problemem Uzależnienia i Przemocą 
w Rodzinie (pokój 130 i 119); czynny jest 
w czwartki w godzinach 15.00-17.30. 
W 2013 roku skorzystało z niego 96 osób.

JaN, MBM
ipr@powiat-olsztynski.pl

Na początku listopada otwarta została Galeria Ziemi Bi-
skupieckiej. Przecięcia wstęgi dokonała była burmistrz 
Elżbieta Samorajczyk (obecnie członek Zarządu Powiatu 
w Olsztynie). Osoby chętne do oglądania zgromadzonych 
eksponatów powinny zgłaszać się do biura Informacji Tu-
rystycznej (Plac Wolności 5) w godz. 10-16 lub Sorbomy 
(Plac Wolności 6A) w godz. 16-18 Galeria Ziemi Bisku-
pieckiej jest czynna od poniedziałku do piątku w godz. 10-
18. Celem utworzenia galerii było zgromadzenie w jednym 
miejscu eksponatów, fotografi i i przedmiotów obrazujących 
zmiany, jakie zaszły na przestrzeni dziesięcioleci w mieście 
i jego okolicach. Galeria powstała dzięki realizacji projek-
tu fi nansowanego ze środków własnych Gminy Biskupiec 
oraz dofi nansowanego w ramach działania 413 „Wdrażanie 
lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-
2013. UM Biskupiec

Jak być bezpiecznym na drodze i jak wezwać pomoc? 
To główne tematy spotkań policjantów z najmłodszymi 
mieszkańcami powiatu olsztyńskiego. W ramach wspól-
nych działań funkcjonariuszy i pracowników zarządzania 
kryzysowego do dzieci i młodzieży trafi ą też opaski odbla-
skowe ufundowane przez Powiat Olsztyński. 17 listopada 
policjanci Komisariatu Policji w Biskupcu odwiedzili trzy-
dzieścioro podopiecznych Publicznego Specjalnego Katolic-
kiego Ośrodka Edukacyjno–Wychowawczego w Kruzach. 
Spotkanie rozpoczęli od… literatury. Tematy poruszane 
w książce „Mam przyjaciela policjanta” Ralfa Butschkowa 
z serii Mądra Mysz miały przybliżyć dzieciom specyfi kę 
pracy policji. To stanowiło wstęp do prawdziwych działań 
prewencyjnych.
- Przeprowadzono pogadankę na temat zasad bezpieczeń-
stwa, ze szczególnym uwzględnieniem udziału najmłod-
szych uczestników ruchu drogowego oraz zasad wzywania 
pomocy za pośrednictwem numerów alarmowych – opo-
wiada podinspektor Stanisław Moroz, Komendant Komi-
sariatu Policji w Biskupcu. – Podkreślono jak istotne jest 
stosowanie wszelkich elementów mających wpływ na bez-
pieczeństwo, ze szczególnym uwzględnieniem zachowania 
na spacerach. Omówiono zasady obowiązujące podczas wy-
cieczek szkolnych, ale również będąc pod opieką rodziców 
lub opiekunów.
Inicjatorzy zajęć zadbali o praktyczne upominki. 
– Z myślą o najmłodszych przekazaliśmy czterem komisa-
riatom z powiatu olsztyńskiego 1200 opasek odblaskowych. 
Funkcjonariusze będą je rozdawać dzieciom podczas poga-
danek na temat bezpieczeństwa w ruchu drogowym – mówi 
Zbigniew Załuski, dyrektor Wydziału Zarządzania Kryzyso-
wego w Starostwie Powiatowym w Olsztynie.
Podopiecznym ośrodka w Kruzach najwidoczniej takie upo-
minki i forma spotkania przypadły do gustu, bo w ramach 
podziękowania przekazały policjantom piękne rysunki o te-
matyce poruszanej podczas spotkania.
Zgodnie z treścią znowelizowanej ustawy Prawo o ruchu 
drogowym, pieszy poruszający się po drodze po zmierz-
chu poza obszarem zabudowanym jest obowiązany używać 
elementów odblaskowych w sposób widoczny dla innych 
uczestników ruchu. 
MBM

Galeria Ziemi Biskupieckiej 
otwarta!

Uczeń bezpieczny na drodze
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Galeria Ziemi Biskupieckiej mieści się przy ul. 
Wawelskiej 2. Można ją odwiedzać od ponie-
działku do piątku w godz. od 10 do 18.00. 



8 Wydarzenianr 11(90)
2014

Marta Jaskulska i Dawid Bur-

czak, kolarze przełajowi Warmii 

Biskupiec pokazali się ze znako-

mitej strony w zawodach Pucharu 

Polski. Tym samym biskupieccy 

juniorzy zgłosili swoje aspiracje 

do medali mistrzostw Polski. 

Z szansami na medale mistrzostw Polski!
Kolejne sukcesy kolarzy przełajowych z Biskupca

Do tej pory kolarze z Biskupca byli 
bardziej znani ze znakomitej pracy 
i wielu sukcesów osiąganych w ko-
larstwie szosowym. Kilku z nich po 
zakończeniu sezonu wyścigów na szo-
sie postanowiło spróbować swoich sił 
w kolarstwie przełajowym. I trzeba 
przyznać, że robią to z bardzo dobrym 
skutkiem. Najlepszym tego przykła-
dem są starty w ostatnich zawodach 
Pucharu Polski w kolarstwie przeła-
jowym juniorów młodszych Marty 
Jaskulskiej i Dawida Burczaka.  

Upadła, ale… wygrała
Na początku listopada kolarze War-
mii Biskupiec wybrali się na pucha-
rowe zawody do Bieganowa i Zielo-
nej Góry. W juniorkach młodszych 
Marta Jaskulska z Warmii Biskupiec 
w sobotę miała poważny upadek, 
mocno się potłukła, ale dojechała na 
trzecim miejscu. Do zwyciężczyni 
Klaudii Bielawskiej z UKS Kożmi-
nianka Kożminek Marta straciła za-
ledwie 14 sekund. W niedzielę mimo 
bolesnych stłuczeń wystartowała i...
wygrała, popisując się przy tym ol-
brzymią wolą walki i maksymalnym 

zaangażowaniem. Dobrze zaprezen-
towali się również junior młodszy 
z Warmii Biskupiec Dawid Burczak 
i junior z Ełku Dawid Chudek. Re-
prezentant gminy Biskupiec i powia-
tu olsztyńskiego pierwszego dnia za-
wodów o puchar starosty słubickiego 
w Bieżanowie zajął szóste miejsce, 
a w niedzielnych zawodach o puchar 
prezydenta Zielonej Góry uplasował 
się na czwartej pozycji.  

Teraz Ełk, a potem Bytów
Tydzień później kolarze przełajowi 
z powiatu olsztyńskiego kontynuowa-
li serię startów w Pucharze Polski. Tym 
razem przystankiem przełajowców 
były: Koziegłowy i Szczekociny, gdzie 
zarówno Marta, jak i Dawid Burczak, 
potwierdzili dobrą formę. Marta Ja-
skulska okazała się bezkonkurencyjna 
w obu rozegranych wyścigach. Zwy-
ciężyła bezdyskusyjnie, a kolejne ry-
walki przyjeżdżały kilkanaście sekund 
za juniorką młodszą Warmii Bisku-
piec. Z kolei Dawid w pierwszym wy-
ścigu Pucharu Polski w Koziegłowach 

uplasował się na drugim miejscu. 
W drugim wyścigu w Szczekocinach 
Dawid miał defekt i stracił sporo, 
a mimo to zajął bardzo dobre czwar-
te miejsce. To jednak nie koniec 
dobrych informacji! Na początku 
grudnia Marta Jaskulska ponownie 
zwyciężyła w swojej kategorii wieko-
wej podczas Mikołajkowego Wyści-
gu o Puchar gminy Sławno (kolarze 
z drugiego miejsca Marta wyprzedzi-
ła aż o 25 sekund!). Z kolei Dawid 
Burczak uplasował się na 8. miejscu. 
Najbliższy start dwójka z Biskup-
ca będzie miała 13 grudnia podczas 
Międzynarodowego Kolarskiego Wy-
ścigu Przełajowego w Ełku. Wszyst-
kie zawody to preludium i etapy 
przygotowań do  najważniejszej im-
prezy sezonu, czyli Mistrzostw Polski 
(odbędą się one w Bytowie w dniach 
10-11 stycznia 2015 roku). Wyniki 
listopadowych wyścigów pokazują, 
że Marta i Dawid są w gronie po-
tencjalnych kandydatów do medalu. 
My życzymy im powodzenia! I trzy-
mamy kciuki!  

Wizyta przebiegała w przyjacielskiej at-
mosferze. Rozmawiano o historii partner-
stwa i planach na przyszłość. 
– Współpraca między powiatami jest 
nam szczególnie bliska – powiedział 
Georg Schirmbeck. – Chcemy nadal 
mieć tak dobre relacje, bo zjednoczoną 
Europę trzeba tworzyć na szczeblach lo-

kalnych.
Starosta olsztyński dziękując za ciepłe sło-
wa wyraziła wolę dalszej współpracy. 
– To ważne, aby wspierać słuszne dzia-
łania. Liczę na dalszy rozwój kontaktów 
między Powiatem Olsztyńskim i Powia-
tem Osnabrück – powiedziała Małgorza-
ta Chyziak.

Delegacja niemiecka przebywała na War-
mii i Mazurach w związku z konferen-
cją zorganizowaną w Rynie pn. „Zakon 
Krzyżacki – dziedzictwo historyczne 
i kulturowe, a teraźniejszość”. Spotkanie 
w starostwie było efektem ciepłych sto-
sunków, łączących oba zaprzyjaźnione 
powiaty.         Edyta Jermakow
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Z przyjacielską wizytą w Olsztynie
Delegacja z partnerskiego Powiatu Osnabrück spotkała się z nowymi władzami

W piątek 5 grudnia delegacja z 
zaprzyjaźnionego Powiatu Osna-
brück spotkała się z nowo wy-
braną starostą Powiatu Olsz-
tyńskiego, Małgorzatą Chyziak. 
Członkowie delegacji, Georg 
Schirmbeck, jeden z inicjatorów 
polsko-niemieckiego partnerstwa 
oraz Karl-Heinz Finkemyer, peł-
nomocnik starosty Osnabrück ds. 
kontaktów polsko-niemieckich, 
złożyli gratulacje i przekazali za-
proszenie na spotkanie nowo-
roczne w Osnabrück.
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Pamiątkowe zdjęcie z wizyty, na zdjęciu od lewej: Georg Schirmbeck, Małgo-
rzata Chyziak, Anna Rybińska oraz Karl-Heinz Finkemeyer

Póki co Marta Jaskulska z Warmii Biskupiec nie ma sobie równych wśród juniorek 
młodszych podczas zawodów Pucharu Polski w kolarstwie szosowym

Jacek Niedzwiecki
ipr@powiat-olsztynski.plW Starostwie Powiatowym w Olsztynie święta rozpoczęły się już 

4 grudnia. Wszystko dzięki młodzieży ze Specjalnego Ośrod-
ka Szkolno-Wychowawczego w Żardenikach i podopiecznym 
Stowarzyszenia na Rzecz Osób Niepełno-Sprawnych w Jezio-
ranach, którzy przywieźli świąteczne miniarcydzieła. Kiermasze 
ozdób to już tradycja w urzędzie. Na stołach można znaleźć 
kartki świąteczne, bombki, witraże, misy, anioły, skrzynecz-
ki, świeczniki i mnóstwo innych pięknych, ręcznie robionych 
przedmiotów.
Jedną z pierwszych osób, które skorzystały z oferty była pani 
Magda z Olsztyna. 
– Uwielbiam kartki ręcznie robione, a ciężko je znaleźć. Przeczy-
tałam o kiermaszu w internecie i jestem. Kupiłam osiem kartek, 
są przepiękne – zachwyca się.
Zarobione pieniądze ośrodek w Żardenikach  przeznaczy 
na zakup materiałów do zrobienia kolejnych ozdób. A te z roku 
na rok są coraz piękniejsze. 
– Uczymy dzieci różnych technik, żeby ciągle uczyły się czegoś 
nowego – opowiada Alicja Gonkiewicz, wychowawca SOSW 
w Żardenikach.
Wśród ozdób można znaleźć prace 21-letniej Marty. 
– Robiłam te serca – pokazuje. – To przyjemne zajęcie, zajęło 
mi dwa dni.
Uwagę zwracają też bombki z wiórów osikowych. Jednym z ich 
twórców jest 23-letni Łukasz. 
– Wszystko zależy od wprawy, ja robię jedną bombkę około 
30 minut – mówi.
To, że można zarobić na swojej pracy jest dla podopiecznych 
ośrodka ważne, ale nie tylko ze względów fi nansowych. To też 
docenienie ich umiejętności i istotny krok w budowaniu po-
czucia własnej wartości. Każde miłe słowo jest przyjmowane 
entuzjastycznie. 
– Niech te anioły i bombki dodadzą innym ludziom blasku 
Świąt… – mówi z radością w oczach Łukasz.     MBM

Uczennica Zespołu Szkół Rolniczych im. bp Ignacego Błażeja 
Krasickiego w Smolajnach została stypendystką Prezesa Rady 
Ministrów. 13 listopada w Urzędzie Wojewódzkim w Olsztynie 
odbyła się uroczystość wręczenia stypendiów najzdolniejszym 
uczniom szkół ponadgimnazjalnych  z Warmii i Mazur. Z dumą 
informujemy, że w gronie najlepszych – 165 uczniów -  znala-
zła się Agnieszka Mikołajczyk, uczennica klasy III Technikum 
Architektury Krajobrazu ZSR w Smolajanach. Stypendium 
przyznaje Prezes Rady Ministrów uczniom, którzy otrzymali 
promocję z wyróżnieniem, osiągając przy tym najwyższą w da-
nej szkole średnią ocen. Stypendystą może zostać także uczeń o 
wybitnych uzdolnieniach w co najmniej jednej dziedzinie wie-
dzy i mający co najmniej oceny dobre z pozostałych przedmio-
tów.   Red.

Kiermasze świąteczne 
w starostwie

Mamy stypendystkę premiera!
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Kiermasze świąteczne w starostwie cieszą się 
dużym zainteresowaniem mieszkańców Olszty-
na i powiatu
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Agnieszka Mikołajczyk (na zdjęciu pierwsza 
z lewej) otrzymała stypendium Prezesa Rady 
Ministrów jako jedna ze 165 najzdolniejszych 
uczniów szkół ponadgimnazjalnych


