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Pismo bezpłatne

Udany koniec roku dla Powiatowej Szkoły Muzycznej

Fortepiany dla Barczewa i Olsztynka
Fot: Archiwum PSM Dywity

Wysokiej klasy fortepiany
trafiły w grudniu do uczniów
barczewskiej i olsztyneckiej
filii Powiatowej Szkoły MuNa koniec 2014 roku w Urzędzie Pracy Powiatu Olsztyńskiego zarejestrowanych było 7 714 osób bezrobotnych, to jest o 1 235 osób (czyli
13,8 %) mniej niż rok wcześniej. O tendencjach i możliwościach rozmawiamy z Krystyna Dudzińską, dyrektor Urzędu
Pracy Powiatu Olsztyńskiego.
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Ostatnia sesja w starym roku

zycznej I st. w Dywitach.
Za instrumenty zapłaciły samorządy obu gmin i Powiatu Olsztyńskiego. W starym
roku uczniowie zaprezentowali też swoje umiejętności
podczas koncertów świątecznych.

Edyta Jermakow

ipr@powiat-olsztynski.pl
Ślubowanie nowej radnej, realizacja budżetu powiatu na 2014
rok, czy ustalenie wysokości wynagrodzenia starosty olsztyńskiego
– to m.in. sprawy jakimi zajmowali się radni na II sesji Rady Powiatu
w Olsztynie, która odbyła się we wtorek 30 grudnia.
Nie zabrakło też akcentów kulturalno-świątecznych.
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Ci, co pomagają, teraz liczą na wsparcie

Do 30 kwietnia musimy rozliczyć się z fiskusem. To okazja, by zrobić
coś dobrego i wspomóc Organizacje Pożytku Publicznego z terenu
powiatu olsztyńskiego. W deklaracji podatkowej znajdują się dwie
rubryki, w które należy wpisać numer KRS organizacji, którą chcemy wesprzeć oraz wpisać kwotę 1% .
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Korzyści z zakupu fortepianów są
co najmniej dwie: dzieci będą się
uczyć gry na wysokiej klasy instrumencie, a mieszkańcy korzystać
z darmowych koncertów. W Barczewie fortepian stanął w dawnym
kościele ewangelickim, w którym
obecnie mieści się Skarbiec Kultury Europejskiej. Uczniowie i nauczyciele nie kryją radości z takiego prezentu.
– Mając klasę fortepianu dzieci
muszą się uczyć gry na najlepszym
instrumencie, dobrze dostrojonym
i pięknie brzmiącym – tłumaczy
Janusz Ciepliński, dyrektor szkoły. - Muzyka wymaga też pewnej
oprawy, dlatego cieszymy się, że
mamy do dyspozycji salę koncertową z prawdziwego zdarzenia. Już
niedługo zaprosimy mieszkańców
na recitale.
Nie musieli przekonywać
Powiatowa szkoła muzyczna jest
młodą placówką, która budzi duże
zainteresowanie. Obecnie kształci się w niej prawie pół tysiąca
uczniów i z roku na rok ich liczba rośnie. Dostrzegają to również
władze gmin, które chętnie wspierają edukację muzyczną.
- Nie trzeba było długo przekonywać Rady Miejskiej, co do słuszności zakupu instrumentu – mówi

Nowe, profesjonalne fortepiany trafiły pod koniec 2014 roku do barczewskiej
i olsztyneckiej filii Powiatowej Szkoły Muzycznej w Dywitach

Lech Nitkowski, burmistrz Barczewa. - Będzie on służył przede
wszystkim do nauki gry, ale już nie
mogę się doczekać kiedy podczas
Festiwalu Muzyki Chóralnej zagrają na nim znani muzycy.
Drugi taki sam fortepian marki Yamaha trafił do filii szkoły
w Olsztynku. Tam również nie
trzeba było przekonywać władz, co
do słuszności zakupu.
- To bardzo znaczący sprawunek
dla tak młodej filii - mówi Artur
Wrochna, burmistrz Olsztynka.
- Ale zdajemy sobie sprawę, jak
ta szkoła funkcjonuje, rozwija się
i jakim cieszy się zaufaniem. Dlatego nasza decyzja o dofinansowaniu
fortepianu nie mogła być inna.
Jak brzmią nowe instrumenty?
Przekonać się będzie można będzie 13 stycznia w Europejskim
Skarbcu Kultury w Barczewie.
Możliwości brzmieniowe fortepianu zaprezentuje pianista i kompozytor, Marcin Kucharzewski.
Zakup jednego instrumentu to
koszt ponad 90 tysięcy złotych. Na

oba złożyły się po połowie Powiat
Olsztyński oraz gminy Barczewo
i Olsztynek.
Sale wypełnione po brzegi
To jednak nie koniec dobrych
wiadomości na zakończenie
roku. Tradycyjnie przed świętami uczniowie z wszystkich czterech placówek muzycznych, czyli
z Dywit, Olsztynka, Barczewa
i Biskupca zaprezentowali się szerokiej publiczności podczas koncertów zimowo-świątecznych. Podczas spotkań nie mogło zabraknąć
przepięknych kolęd, zimowych
piosenek i standardów muzyki klasycznej. Koncerty przedświąteczne
to już tradycja szkolna.
- I zawsze mamy sale wypełnione
po brzegi – mówi Janusz Ciepliński, dyrektor PSM I stopnia w Dywitach. – Koncerty cieszą się dużą
popularnością, a my cieszymy się
kiedy widzimy wzruszenia na twarzach przybyłych osób. Zachęcamy również do wspólnego śpiewania kolęd i pastorałek.
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Sytuacja na rynku pracy w powiecie olsztyńskim jest dość trudna, ale stabilna.
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Na koniec 2014 roku w Urzędzie Pracy Powiatu Olsztyńskiego zarejestrowanych było
7 714 osób bezrobotnych,
to jest o 1 235 osób (czyli 13,8
%) mniej niż rok wcześniej.
O tendencjach i możliwościach
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rozmawiamy z Krystyną Dudzińską, dyrektor Urzędu Pracy
Powiatu Olsztyńskiego.

Magdalena Bujewicz-Mydlak
ipr@powiat-olsztynski.pl
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- Kogo najczęściej dotyka bezrobocie?
- Cechą charakterystyczną bezrobocia w powiecie olsztyńskim są niskie
kwalifikacje osób bezrobotnych, co
w dużej mierze ogranicza możliwość
podjęcia pracy. Najliczniejszą grupę stanowią osoby z wykształceniem
gimnazjalnym lub niższym, osoby
w wieku 25 – 34 lata (27,5%) oraz
35-44 lata (21,7%).
- Gdzie jest najtrudniej?
- Do najliczniejszych pod względem
liczby zarejestrowanych bezrobotnych należą gminy miejsko-wiejskie:
Biskupiec (19,5%), Dobre Miasto
(13,9%), Barczewo (13,0%), Olsztynek (11,1%) oraz Jeziorany (9,0%).
Najmniej bezrobotnych jest w gminach Świątki (3,9%), Stawiguda
(4,0%), Kolno (4,3%), Gietrzwałd
(4,6%) i Jonkowo (4,7%).
- W jaki sposób UPPO aktywizuje osoby bezrobotne i poszukujące
pracy?
- Poprzez intensywe pośrednictwo
pracy, upowszechnianie informacji o innych usługach i instrumentach rynku pracy, a także współpracę
z instytucjami zewnętrznymi. Ilość
zgłaszanych wolnych miejsc pracy
w ostatnich trzech latach sukcesywnie
rośnie. W celu pozyskania ofert pracy
oraz promowania usług rynku pracy pośrednicy pracy przeprowadzili
w tym okresie ponad 1600 wizyt
u pracodawców.
- Kto ma największe szanse na zatrudnienie?
- W 2014 roku Urząd Pracy Powiatu
Olsztyńskiego posiadał ogółem 3212
wolnych miejsc pracy, w tym 1655
miejsc subsydiowanych. Największe
zapotrzebowanie w minionych latach
zanotowano w odniesieniu do pracowników usług osobistych i sprzedawców oraz robotników przemysłowych i rzemieślników. Najwięcej ofert
pracy wpływało na takie miejsca pracy
jak: pracownik produkcyjny (fizyczny) przy pracach prostych w przemyśle (bez zawodu), robotnik gospodarczy, pracownik obsługi biurowej,
sprzedawca, pomoc kuchenna, kucharz, magazynier, robotnik budowlany, stolarz, opiekun osoby starszej,
ślusarz, robotnik drogowy, kierowca

W 2014 roku zrealizowaliśmy 6 programów aktywizacji zawodowej na łączną
kwotę ponad 14,5 mln zł., dzięki którym zaktywizowano 2 249 osób – mówi Krystyna Dudzińska, dyrektor Urzędu Pracy powiatu Olsztyńskiego.

samochodu ciężarowego, szwaczka,
sekretarka. Duża ilość zgłoszonych
wolnych miejsc pracy na stanowisko
robotnika gospodarczego dotyczyła
głównie zatrudnienia w ramach robót
publicznych, prac interwencyjnych
oraz prac społecznie użytecznych.
Natomiast duża ilość miejsc pracy
dla pracowników obsługi biurowej
i sekretarek dotyczyła organizowanych staży.
- Jakimi ofertami obecnie dysponujecie?
- Aktualnie UPPO posiada około 70
miejsc pracy na stanowiska: cukiernika, kelnera, kierowcy, konsultanta
telefonicznego, kucharza, pracownika
produkcji (50 miejsc pracy), specjalisty ds. handlu, sprzedawcy, nauczyciela przedmiotów zawodowych, księgowego.
- Urząd Pracy jest też doradcą…
- Usługa poradnictwa zawodowego
kierowana jest do osób bezrobotnych,
poszukujących pracy, jak również do
pracodawców. Do najpopularniejszych form należą porady i informacje
zawodowe indywidualne i grupowe
oraz szkolenia z zakresu umiejętności
poszukiwania pracy.
W 2014 roku z pomocy w formie
porad i informacji zawodowych grupowych skorzystało prawie 1600 osób
bezrobotnych. Z porad w formie indywidualnej skorzystało 6 500 osób.
- Pomagają w tym programy aktywizacji...
- W 2014 roku zrealizowaliśmy
6 programów aktywizacji zawodowej
na łączną kwotę ponad 14,5 mln zł.,
dzięki którym zaktywizowano 2 249

osób. Obecnie kontynuowane są trzy
programy: „Młodzi na start” – skierowany do osób bezrobotnych w wieku
do 25 roku życia, „Cel praca” – dla
osób w szczególnej sytuacji na rynku
pracy oraz „Aktywizujmy młodych”
– dla osób do 30 r.ż., w ramach których osoby bezrobotne nadal odbywają staż. Zakładamy, że ponad 56 %
uczestników po zakończeniu programów podejmie pracę.
- Co urząd ma w planach?
- Założenia finansowe Ministerstwa
Pracy i Polityki Społecznej pozwalają
sądzić, że w 2015 roku UPPO będzie
dysponował podobną do ubiegłorocznej kwotą na realizację programów
aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych. To pozwoli na wsparcie
około 2 300 osób w formie staży, prac
interwencyjnych, robót publicznych,
prac społecznie użytecznych, refundacji kosztów wyposażenia stanowiska
pracy lub jednorazowych środków na
podjęcie działalności gospodarczej.
Bezrobotni do 30 r. ż.. będą mogli
otrzymać specjalne bony: szkoleniowe, stażowe, zatrudnieniowe i na zasiedlenie. Jednocześnie urząd planuje
realizację dodatkowych programów
skierowanych do osób w szczególnej
sytuacji na rynku, gdzie dodatkową
barierą w podjęciu pracy są względy
społeczne. Program Aktywizacja i Integracja oraz program specjalny realizowane będą przy ścisłej współpracy
z gminami powiatu olsztyńskiego
oraz Ośrodkami Pomocy Społecznej.
W kwietniu odbędą się targi pracy.
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Druga sesja Rady Powiatu w Olsztynie w klimacie artystyczno-świątecznym

Ostatnia sesja w starym roku

Fot: Archiwum redakcji

W czasie sesji nagrody i wyróżnienia odebrali zwycięzcy konkursu plastycznego na plakat z hasłem promującym odpowiedzialne
adopcje zwierząt

Ślubowanie nowej radnej, realizacja budżetu powiatu na
2014 rok, czy ustalenie wysokości wynagrodzenia starosty olsztyńskiego – to m.in.
sprawy jakimi zajmowali się
radni na II sesji Rady Powiatu
w Olsztynie, która odbyła się
we wtorek 30 grudnia. Nie zabrakło też akcentów kulturalno-świątecznych.

Jacek Niedzwiecki
ipr@powiat-olsztynski.pl

Ostatnia w 2014 roku sesja Rady Powiatu
w Olsztynie V kadencji rozpoczęła się od wręczenia nagród w dwóch konkursach, których
współorganizatorem był Powiat Olsztyński.
W zorganizowanym po raz pierwszy konkursie „Choinka życzeń mieszkańców Powiatu”
wzięło udział ponad 100 osób, które zechciały
napisać swoje życzenia świąteczne na ozdobach
przygotowanych w Biurze Obsługi Interesanta. Życzenia składali mieszkańcy Olsztyna
i Powiatu Olsztyńskiego, ale także regionu,
interesanci starostwa, a nawet władze sąsiednich gmin. Najczęściej powtarzały się życzenia
zdrowia, pomyślności, powodzenia dla powiatu, wielu pieniędzy na inwestycje, czy dobrej
współpracy z gminami z terenu powiatu. Spośród osób, które napisały życzenia wylosowanych zostało pięć osób, które otrzymały w czasie sesji z rąk starosty Małgorzaty Chyziak oraz
przewodniczącej Rady Powiatu w Olsztynie,
Alicji Wąsik zestawy upominków i gadżetów
od powiatu. Nagrody trafiły do: Barbary Magalskiej z Barczewa, Marzeny Dziechcińskiej
z Barczewa, Joanny Szulich z Jezioran, Anny
Pianka z Nidzicy oraz Lecha Jana Nitkowskiego, burmistrza Barczewa, który również wziął
udział w konkursie.
Odpowiedzialne adopcje
Drugim z konkursów był skierowany do gim-

O artystyczno-świąteczną oprawę sesji zadbały dzieci z Zespołu
Szkolno-Przedszkolnego nr 1 ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Biskupcu, które wystąpiły z jasełkami „Herody”

nazjalistów konkurs plastyczny zorganizowany
z inicjatywy nauczyciela ze Świątek i wolonariusza Jacka Kowalskiego przez Schronisko dla
Bezdomnych Zwierząt w Tomarynach, przy
wsparciu Powiatu Olsztyńskiego. W konkursie
wzięło udział 56 uczestników, którzy mieli za
zadanie stworzenie dowolną techniką plakatu
z hasłem promującym odpowiedzialne adopcje zwierząt. Nagrodą główną był tablet ufundowany przez Warmiński Bank Spółdzielczy
w Jonkowie.
Nagrodzeni zostali:
I miejsce – Julia Kłosowska (Gietrzwałd)
II miejsce – Marek Bombola (Jonkowo)

III miejsce – Milena Kamińska (Stawiguda)
Wyróżnienia otrzymali: Kacper Wach (Gietrzwałd), Eliza Ostrowska (Gietrzwałd), Oliwia
Sakowska (Tuławki) i Pola Świtalska (Dobre
Miasto).
Herody z Biskupca
Po części konkursowej radnym powiatowym
w pięknych jasełkach „Herody” zaprezentowały się dzieci z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego
nr 1 ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Biskupcu.
To już tradycja, że na grudniowej sesji pokazuje się zwycięzca Powiatowego Przeglądu Grup
Kolędujących w Barczewie. Oprócz tytułowego

Ślubowanie na radnego złożyła nowa radna Grażyna Grzegorzewska, która objęła mandat
po Piotrze Płoskim wybranym w II turze wyborów na wójta Purdy

Heroda w inscenizacji wzięli udział też: diabeł,
aniołki i zwierzęta. Gra aktorska i śpiew ujęły
radnych, którzy długimi brawami dziękowali
za świąteczny występ. W nagrodę dzieci i opiekunowie (Urszula Radomska, Agnieszka Didjurgeit, Jadwiga Kołakowska) otrzymali słodkie upominki od władz powiatu.
Nowa radna
W dalszej części sesji radni zajęli się realizacją
ustalonego porządku obrad, który rozpoczął
się od złożenia ślubowania przez nową radną
Grażynę Grzegorzewską (PSL). Nowa radna,
która objęła mandat po Piotrze Płoskim wybranym w II turze na wójta Purdy, pełni na
co dzień funkcję dyrektora Zespołu SzkolnoPrzedszkolnego w Biesalu w gminie Gietrzwałd. Grażyna Grzegorzewska będzie zasiadać
w dwóch komisjach: Edukacji, Kultury, Kultury Fizycznej i Sportu (w miejsce Elżbiety Samorajczyk) i w Komisji Rewizyjnej (w miejsce
Janusza Radziszewskiego). W czasie sesji radni
jednogłośnie ustalili też wysokość wynagrodzenia starosty Małgorzaty Chyziak, która będzie
zarabiać 10,5 tys. zł brutto miesięcznie, co jest
kwotą o 1,6 tys. zł niższą niż wynagrodzenie
poprzedniego starosty. Kolejna sesja została zaplanowana na 30 stycznia 2015 roku. Radni
zajmą się na niej m.in. uchwaleniem budżetu
powiatu na 2015 rok.

Strażacy ochotnicy podsumowali 2014 rok
Jak co roku w grudniu strażacy
ochotnicy z powiatu olsztyńskiego zebrali się na spotkaniu opłatkowym. Przed świąteczną uroczystością odbyło się
posiedzenie Zarządu Oddziału
Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP
w Olsztynie. Strażacy podsumowali mijający rok i nakreślili
plan pracy na rok 2015.
Posiedzenie zarządu, połączone z wigilią odbyło się w czwartek 18 grudnia w Starostwie Powiatowym w Olsztynie. Wiceprezes Zarządu
OP ZOSP RP, Grzegorz Matczyński podsumował mijający rok. Mowa była o współpracy
z innymi jednostkami i organizacjami, stra-

Fot: Archiwum redakcji

Po spotkaniu podzielili się opłatkiem
tyńskiego zaprezentował Komendant Miejski
PSP w Olsztynie, bryg. Andrzej Górzyński.
Komendant przedstawił również informacje
dotyczące pozyskanych środków na zakup samochodów strażackich oraz niezbędnego wyposażenia. W mijającym roku Powiat Olsztyński po raz czwarty przeznaczył kwotę 120
tys zł na doposażenie jednostek. Natomiast
z Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego
strażacy otrzymali w ostatnich czterech latach
przeszło 1,3 mln zł na zakup sprzętu. Podczas
spotkania wręczono trzem członkom OSP
z Gminy Dobre Miasto medale „Za zasługi
dla pożarnictwa”. Po posiedzeniu Zarządu odbyło się spotkanie wigilijne. Życzenia druhom
złożył Kapelan Państwowej i Ochotniczej
Po spotkaniu podsumowującym rok 2014 odbyła się strażacka wigilia
Straży Pożarnej Powiatu i Miasta Olsztyna
ks. kan. Janusz Wieszczyński. Strażacy podzieżacy dyskutowali także na temat funkcjono- ważne wydarzenia – jak choćby niedawna wi- lili się opłatkiem i złożyli sobie życzenia.
wania Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych, zyta Premier RP, Ewy Kopacz w OSP Olszty- Edyta Jermakow
obozów młodzieżowych, zawodów sporto- nek. Działania ratownicze w mijającym roku
wo-pożarniczych i szkoleń. Wspominali także i potencjał strażacki na terenie powiatu olsz-

Wydarzenia
Powiat Olsztyński wśród najlepszych samorządów w kraju

Flesz powiatowy

Czwarty powiat w kraju!

Konwent Powiatów Województwa WarmińskoMazurskiego reprezentuje interesy należących
do niego samorządów. Pełni również rolę doradczą względem organów Związku Powiatów
Polskich.

Wacław Strażewicz, starosta giżycki będzie przewodniczył Konwentowi Powiatów Województwa Warmińsko-Mazurskiego.
Tak zdecydowali starostowie z 19. powiatów podczas pierwszego po wyborach posiedzenia konwentu. W trakcie spotkania
samorządowcy wybrali również trzech wiceprzewodniczących.
Posiedzenie odbyło się w Starostwie Powiatowym w Olsztynie
7 stycznia. Pierwszym punktem programu był wybór przewodniczącego. Na stanowisko to rekomendowani zostali Jan Harhaj, starosta lidzbarski i Wacław Strażewicz, starosta giżycki.
W głosowaniu tajnym, w stosunku głosów dziesięć do dziewięciu wygrał starosta giżycki. Zgromadzeni wybrali również
ze swojego grona trzech wiceprzewodniczących: Małgorzatę
Chyziak, starostę olsztyńskiego, Leszka Dziąga, starostę braniewskiego oraz Zbigniewa Ziejewskiego, starostę nowomiejskiego.
Konwent Powiatów Województwa Warmińsko-Mazurskiego
reprezentuje interesy należących do niego samorządów. Pełni również rolę doradczą względem organów Związku Powiatów Polskich. Może przyjmować własne stanowiska lub opinie
oraz kierować do Zarządu ZPP pisma o podjęcie interwencji
w sprawach związanych z celami statutowymi Związku. Konwent Powiatów będzie się odbywał co dwa miesiące. Jako miejsce
spotkań wyznaczono salę sesyjną olsztyńskiego starostwa. EJ
Fot: Archiwum CK-B Dobre Miasto

Książkowe znaleziska

Centrum Kulturalno-Biblioteczne w Dobrym Mieście
zaprasza na wystawę, na której eksponatami są znalezione w zwracanych przez czytelników książkach
„skarby”.

Co można znaleźć w książce? Wiedzę, rozrywkę, wzruszenie
albo… stare banknoty i zdjęcia. Centrum Kulturalno-Biblioteczne w Dobrym Mieście zaprasza na wystawę, na której eksponatami są znalezione w zwracanych przez czytelników książkach
„skarby” – między innymi pocztówki okolicznościowe, podkładki pod kubek, płyty CD, nieaktualne banknoty, przybory
szkolne…
Wystawa została zorganizowana w ramach ogłoszonego przez
periodyk „Lustro Biblioteki” konkursu „Zakładka z przeszłości.
Historia spomiędzy kart”. Uczestnicy mieli za zadanie przedstawić historię związaną z zakładką do książki poprzez opowiadanie, wiersz, zdjęcie, prezentację multimedialną, a nawet komiks.
Inspiracją do konkursu były właśnie znajdowane w książkach
osobiste rzeczy użytkowników bibliotek.
– To skarby naszych czytelników i dowód na to, że lektura wciąga do ostatniej strony i sprawia, że sięgamy po więcej – mówi
Barbara Maria Morawiec, redaktor naczelna „Lustra…”.
Niektóre z bibliotek, które popularyzowały ideę konkursu zdecydowały się zorganizować warsztaty robienia zakładek lub przygotowały wystawę książkowych „znalezisk”. Tak jest w przypadku Centrum Kulturalno-Bibliotecznego w Dobrym Mieście,
którego wystawę zakładek uzupełniają samolot i czarownica na
miotle znalezione na półkach z książkami. Nietypowe zbiory
można oglądać na dziale z literaturą dziecięcą i młodzieżową.
MBM

Związek Powiatów Polskich
opublikował listę zwycięzców Ogólnopolskiego Rankingu Gmin i Powiatów za
rok 2014. Powiat Olsztyński zajął znakomite czwarte miejsce w kategorii „Powiaty powyżej 120 tysięcy
mieszkańców”. W stosunku
do roku ubiegłego samorząd
awansował o cztery oczka.
Na podium stanęły najwięk- Powiat Olsztyński uplasował się na najwyższym miejscu wśród warmińsko-mazursze powiaty, jak kielecki czy skich samorządów biorących udział w rankingu Związku Powiatów Polskich
poznański.
według wielu kryteriów zgrupowanych w jede- W związku z wygraną przez najbliższy rok Ponastu grupach tematycznych. Eksperci przyzna- wiat Olsztyński będzie mógł posługiwać się
Edyta Jermakow
ją punkty m.in. za: działania proinwestycyjne logotypem „Laureat Rankingu Powiatów”.
ipr@powiat-olsztynski.pl
i prorozwojowe, rozwiązania poprawiające ja- Warto odnotować dobre miejsca innych samokość obsługi mieszkańców, rozwój społeczeń- rządów z województwa warmińsko-mazurskieRanking ZPP prowadzony jest w podziale na stwa informacyjnego, rozwój społeczeństwa go. W pierwszej dziesiątce w kategorii powiasześć kategorii jednostek samorządu terytorial- obywatelskiego, promocję rozwiązań z zakresu tów do 60 tysięcy mieszkańców znalazły się:
nego: powiaty do 60 tys. mieszkańców; powiaty edukacji, kultury i sportu, rozwiązania proeko- Powiat Gołdapski i Elbląski (odpowiednio na
od 60 do 120 tys. mieszkańców; powiaty powy- logiczne, współpracę krajową i międzynaro- piątym i szóstym miejscu), w kategorii powiażej 120 tys. mieszkańców; miasta na prawach dową czy za działania promocyjne. Najwięcej tów od 60 do 120 tysięcy mieszkańców dziepowiatu; gminy miejskie i miejsko-wiejskie punktów powiat olsztyński otrzymał za działa- wiąte miejsce zajął Powiat Ostródzki.
oraz gminy wiejskie. Konkurs trwa przez cały nia inwestycje, pozyskiwanie funduszy ze źrórok. Opiera się on na bezpłatnym i dobro- deł zewnętrznych, działania ekologiczne oraz za
wolnym uczestnictwie wszystkich powiatów i promocję, edukację, kulturę i sport.
Laureaci - powiaty powyżej 120 tys. mieszkańców
gmin.
- Chciałabym, aby takie rankingi faktycznie
- Rywalizacja jest co roku zacięta i bardzo do- przekładały się na poprawę życia mieszkańców 1. Powiat Kielecki - honorowy tytuł Dobry Polbrze, bo chcemy, aby samorządy zaczęły chwalić Powiatu Olsztyńskiego – mówi Małgorzata ski Samorząd 2014
się swoimi osiągnięciami– mówi Artur Duda ze Chyziak, starosta olsztyński. - Traktuję to jako 2. Powiat Poznański
Związku Powiatów Polskich. – Powiat olsztyń- mobilizację do dalszej, wytężonej pracy .
3. Powiat Bielski (śląskie)
ski rywalizuje wśród największych samorządów,
4. Powiat Olsztyński
a konkurencja jest tam naprawdę duża. W tej Inne powiaty też wysoko
5. Powiat Cieszyński
edycji wyprzedziliście takie powiaty jak cie- Uroczyste ogłoszenie wyników połączone 6. Powiat Myślenicki
szyński i myślenicki, które zazwyczaj plasują się z wręczaniem dyplomów odbędzie się podczas 7. Powiat Jarosławski
w czołówce rankingu – dodaje Duda.
tegorocznej edycji Kongresu Regionów. Hono- 8. Powiat Żywiecki
rowy Patronat nad Rankingiem sprawują New- 9. Powiat Kartuski
Mobilizacja do dalszej pracy
sweek Polska, Dziennik Warto Wiedzieć oraz 10. Powiat Koniński
Samorządy oceniane są przez ekspertów ZPP Magazyn Gospodarczy FAKTY.

Fot: Archiwum redakcji

Fot: Archiwum redakcji

Szef Konwentu Powiatów wybrany

Pierwsze urodziny schroniska dla zwierząt w Tomarynach

Mnóstwo psiaków znalazło nowy dom
Międzygminne

schronisko

Fot: Archiwum schroniska
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dla bezdomnych zwierząt
w Tomarynach ma za sobą
pierwszy rok działalności.
To inwestycja niezwykła, bo
powstała dzięki współpracy
dziewięciu gmin. Przez rok
udało się znaleźć nowy dom
172 czworonogom.
Schronisko w Tomarynach powstało dzięki Warmińskiemu Związkowi Gmin. Na
obiekt złożyły się gminy Gietrzwałd, Barczewo, Dobre Miasto, Dywity, Jonkowo,
Olsztynek, Purda, Stawiguda i Świątki. Teraz do Tomaryn trafiają bezdomne psy z
gmin, które współfinansowały budowę.
Otwarte w grudniu 2013 roku schronisko jest
jednym z najnowocześniejszych w Polsce.
- Za nami 365 dni ciężkiej pracy. Dni po brzegi
wypełnionych emocjami, radością, smutkiem,
zwątpieniem… bo i takie chwile bywały –
mówi Monika Kulesza, kierownik schroniska.
- Na otwarciu obiektu powiedziałam, ze doło-

Przez rok działalności do schroniska trafiło 257 psów. Aż 172 z nich udało się
znaleźć nowy dom

żymy wszelkich starań, aby to schronisko było
najlepsze w Polsce.
Zbudowane w środku lasu, z dala od domów, na terenie zrekultywowanego składowiska odpadów jest miejscem, które doskonale spełnia swoją funkcję. Pracownicy
i wolontariusze przyjęli trzy główne założenia:
adopcja, wolontariat, edukacja. Przez rok do
schroniska trafiło 257 psów. Aż 172 z nich znalazły nowe domy.
– Psy trafiają do adopcji w całej Polsce, praktycznie nie mamy adopcji lokalnej - mówi

Monika Kulesza. - Zanim oddamy pupila
sprawdzamy nowy dom. Współpracujemy pod
tym względem z organizacjami w całym kraju.
A czego sobie życzy szefowa schroniska na przyszłe lata?
-Jaknajmniejpsów–odpowiadaMonikaKulesza.
Każdy kto chciałby wesprzeć placówkę lub
adoptować psa informacje znajdzie na stronie
www.schroniskobiesal.pl W okresie zimowym
oprócz karmy potrzebne są również kołdry,
koce i dywaniki. Edyta Jermakow

Wydarzenia
Prawie stu mieszkańców powiatu skorzystało z różnych form wsparcia

Jacek Niedzwiecki
ipr@powiat-olsztynski.pl

Realizatorem projektu „Powiat Olsztyński aktywizuje” było Powiatowe Centrum Pomocy
Rodzinie w Olsztynie. Na konferencji, która
odbyła się w sali sesyjnej olsztyńskiego starostwa podsumowano dwuletnią edycję projektu 2013-2014. Wśród zaproszonych gości nie
mogło zabraknąć uczestników projektu.
- Głównym celem projektu było podniesienie
kompetencji społecznych i zawodowych 95
osób zamieszkujących teren powiatu olsztyńskiego objętych wsparciem poprzez zastosowanie instrumentów aktywizacji społecznej,
edukacyjnej i zawodowej – wyjaśnia Arkadiusz Paturej, dyrektor PCPR w Olsztynie.
Wzmocnili motywację do zmian
Działaniami z zakresu aktywnej integracji
zostały objęte cztery grupy osób, z których
największą liczbę stanowiły osoby niepełnosprawne. Wsparcie skierowane było też do
rodzin zastępczych, wychowanków instytucjonalnej i rodzinnej pieczy zastępczej oraz
usamodzielniających się wychowanków po

Fot: Archiwum UM Olsztynek

Fot: Archiwum redakcji

Barwny orszak Trzech Króli w Olsztynku tworzyły całe rodziny
Konferencja zakończyła się wręczeniem certyfikatów i dyplomów uczestnikom projektu.

pobycie w domach dla dzieci i w rodzinach
zastępczych.
- Chodziło nam o to, żeby wzmocnić motywację uczestników projektu do zmian w życiu oraz nabycie i podwyższenie posiadanych
kompetencji – mówi Dominika Zimowska,
koordynatorka projektu „Powiat Olsztyński
aktywizuje”.
Uczestnicy projektu mogli liczyć na bardzo
bogaty pakiet form wsparcia, wśród których
można wymienić m.in. doradztwo zawodowe
indywidualne i warsztatowe, staże zawodowe,
pomoc psychologa, warsztaty z zakresu budowania własnego wizerunku, poradnictwo
specjalistyczne, czy liczne kursy i szkolenia
zawodowe. Dużym powodzeniem cieszył się
kurs prawa jazdy kat. „B”.
- Egzamin udało mi się zdać za pierwszym
razem – mówi Alicja Szulewska, uczestniczka projektu z Mierek w gminie Olsztynek. –
Teraz jeżdżę samochodem do szkoły. Prawo
jazdy to będzie na pewno mój atut podczas
szukania pracy.

jektu z Biskupca.
- Jestem na rencie, ale szukam pracy i posiadanie prawa jazdy na pewno mi w tym pomoże
– cieszy się Anna Kostewicz.
Pani Anna dodatkowo korzystała też z doradztwa zawodowego, zajęć z psychologiem
i warsztatów na temat ekonomii społecznej.
- Podniosłam swoje kwalifikacje i kompetencje, jestem też bardziej otwarta na świat i ludzi
– uważa Anna Kostewicz.
Co ważne, udział w projekcie pozwolił części
osób na podjęcie pracy i uniezależnienie się
od pomocy społecznej. We wszystkich uczestnikach widać chęć dalszego dokształcania się.
- Jeśli byłaby taka możliwość to w przyszłości
chciałabym uczestniczyć w kursach dotyczących gotowania i stylizacji paznokci – mówi
Alicja Szulewska.
Konferencja zakończyła się wręczeniem certyfikatów i dyplomów uczestnikom projektu.
Arkadiusz Paturej podsumował projekt „Powiat Olsztyński aktywizuje”.
- Staraliśmy się spełniać państwa potrzeby
i życzenia, a sądząc po waszej ciężkiej pracy
Jestem bardziej otwarta
i solidnym uczestnictwie w projekcie, myślę
W podobnym tonie wypowiada się Anna Ko- że nam się udało – mówi dyrektor PCPR.
stewicz, niepełnosprawna uczestniczka pro-

Młodzież z Zespołu Szkół w Olsztynku uczyła się od Koła Gospodyń Wiejskich w Gryźlinach

Fot: Archiwum ZS Olsztynek

Międzypokoleniowe wigilijne gotowanie
Kulebiaki, łazanki z makiem,
pierogi z grzybami… Uczniowie Zespołu Szkół w Olsztynku już przed świetami
poczuli zapach i smak świątecznych potraw. 5 grudnia
młodzież klas Ib i IIb Technikum Hotelarsko-Gastronomicznego pod okiem pań
z Koła Gospodyń Wiejskich
z Gryźlin przygotowywała
potrawy wigilijne według ich
przepisów.
Po raz kolejny kuchnia okazała się miejscem,
w którym różnica wieku nie ma znaczenia.
Wspólnemu gotowaniu towarzyszyły opowieści o zwyczajach bożonarodzeniowych
ziemi warmińskiej, mazurskiej, kurpiowskiej i wileńskiej. Po przygotowaniu potraw
wszyscy zasiedli przy pięknie udekorowanym
stole do degustacji. Były pierniki, ciasteczka, kulebiaki, łazanki z makiem, czerwony
barszczyk na naturalnym zakwasie, pierogi
z kapustą i grzybami, a także z grochem. Bo-
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Orszak Trzech Króli
w Olsztynku

Powiat Olsztyński aktywizuje
Kursy prawa jazdy, języków
obcych, doradztwo zawodowe, czy warsztaty ekonomii
społecznej – to tylko drobna część wsparcia z jakiego skorzystało przez dwa
ostatnie lata 95 mieszkańców powiatu dzięki projektowi systemowemu „Powiat
Olsztyński aktywizuje”. W
czwartek 11 grudnia w olsztyńskim starostwie podsumowano projekt.
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Po wspólnym przygotowaniu potraw młodzi i starsi zasiedli przy pięknie udekorowanym stole do degustacji.

żena Serafin, szefowa Koła Gospodyń opowiadała o działalności pań, a Celina Koper
przybliżyła młodzieży zwyczaje związane
z dekorowaniem choinek i wigilijnym stołem w gronie najbliższych. Wśród gości była
też seniorka Czesława Prusik, która jest
członkinią Koła od 42 lat! Pomysł spotkania narodził się w głowie Elżbiety Staniszewskiej-Górskiej, wicedyrektor Zespołu Szkół
w Olsztynku.
– Jestem zafascynowana ogromną energią

i zapałem pań z Gryźlin, które od tylu lat
robią takie wspaniałe rzeczy. A nasza młodzież pod opieką nauczycieli Sławomira
Jędruszewskiego i Joanny Łukaszewicz słuchała opowieści pań z otwartymi buziami.
To dla mnie bardzo cenne spotkanie – taka
lekcja szacunku, słuchania, a także dzielenia
się wiedzą. Uważam, że powinniśmy kultywować dawne tradycje w naszych małych
ojczyznach – mówi wicedyrektor ZS.
Magdalena Bujewicz-Mydlak

We wtorek 6 stycznia, każdy mógł być królem – wystarczyło wyjść z domu, przyjść na Orszak Trzech Króli, założyć koronę i razem z barwnym korowodem podążyć
w kierunku betlejemskiej stajenki! Mimo mroźnej pogody, podobnie jak i w zeszłym, tak i w tym roku, ulicami
Olsztynka przeszedł Orszak Trzech Króli. Hasłem tegorocznego orszaku było wezwanie ,,Pokój – Radość – Rodzina”. Barwny korowód tworzyły więc całe rodziny.
O godzinie 13.00 spod kościoła pw. Najświętszego Serca
Pana Jezusa wyruszyli trzej królowie, symbolizujący trzy
kontynenty: Europę, Azję, Afrykę. Ich orszaki tworzyli
przebrani w kolorowe stroje przedstawiciele olsztyneckich
szkół: Szkoły Podstawowej, Gimnazjum im. Noblistów
Polskich oraz Gimnazjum SPSK im. Św. Jana Pawła II. Na
czele pochodu niesiono gwiazdy wykonane przez dzieci
i ich rodziców oraz mieszkańców na konkurs ogłoszony
przez ks. dziekana Stanisława Pietkiewicza. Podczas przemarszu zostały odegrane scenki – mansjony przygotowane
przez uczniów i rodziców olsztyneckich szkół.
Głównym celem orszaku był plac przed Salonem Wystawowym Muzeum Budownictwa Ludowego w Olsztynku,
gdzie ustawiono szopkę betlejemską. Przy niej odegrano
ostatni mansjon ,,Złożenie darów”. Na zakończenie trzej
królowie przygotowali słodkie niespodzianki dla licznie
uczestniczących w orszaku dzieci. Głównymi organizatorami orszaku byli: parafia Najświętszego Serca Pana Jezusa
w Olsztynku oraz Gimnazjum im. św. Jana Pawła II, ale w
jego przygotowanie i uświetnienie włączyły się także inne
olsztyneckie instytucje m.in. Miejski Dom Kultury.
Orszak Trzech Króli, nazywany największymi ulicznymi
jasełkami na świecie to dobra okazja radosnego, rodzinnego spędzenia świątecznego dnia, co potwierdzają mieszkańcy Olsztynka oraz Gryźlin i Stawigudy, tak licznie
obecni na tegorocznym przemarszu.
UM Olsztynek

Udany jarmark
w Dobrym Mieście
Kto odwiedził Jarmark Bożonarodzeniowy 14 grudnia
w Dobrym Mieście na pewno nie żałuje. Wystawcy prezentowali piękne wyroby rękodzielnicze, sztukę ludową,
witraże, biżuterię, stroiki, bombki i choinki z szyszek.
Było też coś dla łasuchów: pierniki, babeczki oraz regionalne specjały. Skosztować można było również grzanego
wina.
W scenerii Baszty Bocianiej i zabytkowych kamieniczek
przy ul. Sowińskiego w Dobrym Mieście zabrzmiały świąteczne dźwięki chóru i zespołów z Centrum
Kulturalno-Bibliotecznego. W repertuarze nie mogło
zabraknąć kolęd, pastorałek i piosenek bożonarodzeniowych. Magiczną aurę tworzyły udekorowane świerki.
W nastrojowym, otoczeniu zabytkowych kamienic
z przełomu XVII/XVIII wieku, w których mieści się
Skansen Miejski – Muzeum, można było poznać zwyczaje i tradycje bożonarodzeniowe.
Organizatorem Jarmarku było Centrum Kulturalno –
Biblioteczne w Dobrym Mieście.
UM Dobre Miasto

Wydarzenia
Z samochodów będą korzystać Domy dla Dzieci i koordynatorzy pieczy zastępczej

Punkt kontaktowy dla usługodawców i usługobiorców
„e-PUNKT” to serwis, który pozwala przedsiębiorcom
i konsumentom zwiększyć świadomość korzystania
z Internetu. Dzięki niemu użytkownicy mogą lepiej zrozumieć m.in. kwestie prawne związane z e-zakupami.
Handel elektroniczny jest branżą, która w ostatnich latach dynamicznie się rozwija, szczególnie w Polsce, która
jest europejskim liderem pod względem procentowego
wzrostu wartości rynku. Pomimo znacznego potencjału nie jest to jednak branża łatwa. Jej funkcjonowanie
jest bowiem uregulowane w wielu aktach prawnych. Nie
mamy w tym przypadku do czynienia z jedną ustawą,
która regulowałaby całe spektrum zagadnień związanych
z e-commerce. Rozproszenie przepisów w różnych regulacjach rodzi szereg problemów, szczególnie wśród małych przedsiębiorstw.
Dlatego przy Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości powstał Punkt Kontaktowy dla Usługodawców
i Usługobiorców („e-PUNKT”). Działania e-PUNKTU
przyczyniają się do rozwoju społeczeństwa informacyjnego i są adresowane do każdego, kto w swojej działalności
zawodowej lub prywatnej korzysta z Internetu.
Celem e-PUNKTU jest ułatwienie prowadzenia działalności gospodarczej z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych przez przedsiębiorców
oraz pomoc w bezpiecznym i swobodnym korzystaniu
z ofert tych przedsiębiorców przez ich klientów. Są one
realizowane poprzez opracowywanie oraz udostępnianie publikacji i materiałów informacyjno-edukacyjnych,
promocję e-PUNKTU i jego oferty podczas wydarzeń
zewnętrznych (targi, konferencje, seminaria itp.), a także
prowadzenie strony internetowej pod adresem www.epunkt.gov.pl. Strona ta zawiera informacje oraz porady
na temat prawa obrotu elektronicznego, w tym: artykuły
tematyczne, aktualności, bazę aktów prawnych, e-booki,
nagrania wideo z przeprowadzonych e-seminariów, a
także Formularz zadawania pytań, za pomocą którego
można zadać pytanie związane z zagadnieniami obrotu
elektronicznego.
W ostatnim czasie w ramach działalności e-PUNKTU
opracowane zostały 2 publikacje elektroniczne, które
są szczególnie przydatne w kontekście nadchodzących
zmian przepisów konsumenckich: „Prawo obrotu elektronicznego. Zmiany w przepisach” oraz „Dyrektywa
konsumencka – opis wybranych zmian”. Więcej informacji o e-Punkcie znajduje się pod adresem: www.epunkt.gov.pl
Red.

Przekaż Misia dla Rysia!
„Przekaż Misia dla Rysia” to akcja organizowana w gminie Biskupiec od 6 lat a skierowana do dzieci potrzebujących z gminy. Od listopada 2014 r., w Biskupieckim
Domu Kultury zbierane były zabawki, książeczki, gry,
słodycze i inne rzeczy, które mogłyby ucieszyć najmłodszych. Każdy mógł przynieść to co mogło by wywołać
uśmiech na twarzy dziecka. W dniu 6 stycznia 2015 r.
odbył się finał tej akcji – zabawa choinkowa, podczas
której Mikołaj wręczył 210 paczek zaproszonym dzieciom. Organizatorami akcji pod patronatem Burmistrza
Biskupca Kamila Kozłowskiego był Biskupiecki Dom
Kultury oraz Caritas Biskupiec.
BDK Biskupiec

Nowe auta dla pieczy zastępczej
O cztery nowe samochody
zwiększył się z końcem roku
tabor Powiatowego Centrum
Pomocy Rodzinie w Olsztynie. Dwa auta trafią do Domów dla Dzieci w Gryźlinach
i Biskupcu, a pozostałe dwa
będą służyć koordynatorom
rodzin zastępczych w powiecie, którzy będą mogli dzięki
temu poświęcać jeszcze więcej czasu rodzinom.

Edyta Jermakow

ipr@powiat-olsztynski.pl
Pojazdy, które trafiły do Domów dla Dzieci zastąpiły dwa 16-letnie, wysłużone i często psujące się busy. Oba samochody po przeprowadzonych remontach będą jeszcze od czasu do
czasu służyć wychowankom domów dla dzieci,
ale tak naprawdę placówki z Gryźlin i Biskupca
potrzebują niezawodnego transportu. Decyzja
o zakupie nowych samochodów była spowodowana względami ekonomicznymi. Na zakup
samochodów został ogłoszony przetarg, wybrano najtańsze auta ze standardowym wyposażeniem. Pięcioosobowe auta marki kia rio mają
silniki benzynowe o pojemności 1.2 litra i są
wyposażone w instalację gazową. Od stycznia
służą powiatowym jednostkom.
Auta są dla nas bezcenne
O przeznaczeniu nowych aut mówi Arkadiusz
Paturej, dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Olsztynie.
- Nowe samochody będą służyć do przewozu
dzieci i załatwiania wszelkich spraw szkolnych,
rodzinnych, medycznych - wyjaśnia Arkadiusz
Paturej, dyrektor PCPR w Olsztynie.

Fot: Archiwum redakcji

Fot: Archiwum

E-punkt, czyli łatwiej w sieci

Dzięki nowym autom koordynatorzy pieczy zastępczej będą mogli jeszcze więcej
czasu poświęcać rodzinom, a tym samym będą pomagać, wspierać, ale również
sprawdzać, w jaki sposób sprawowana jest opieka.

Pozostałe dwa auta trafią do koordynatorów
pieczy zastępczej, czyli osób, które bezpośrednio pracują z rodzinami.
- Te samochody są dla nas bezcenne - mówi
Arkadiusz Paturej - Dzięki nim koordynatorzy będą mogli jeszcze więcej czasu poświęcać
rodzinom, a tym samym będą pomagać, wspierać, ale również sprawdzać, w jaki sposób sprawowana jest opieka.
Ze szczególną troską
W powiecie olsztyńskim jest ponad 200 rodzin
zastępczych oraz czterech koordynatorów. Od
stycznia będzie ich sześciu, a docelowo dwunastu. Liczbę koordynatorów reguluje ustawa
o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Decyzję o zakupie samochodów podjął
Zarząd Powiatu. PCPR w Olsztynie przeznaczył na ten cel kwotę 195 tys. zł.
- Wspieranie pieczy zastępczej to zadanie realizowane przez samorząd powiatu ze szczególną
troską - mówi Małgorzata Chyziak, starosta
olsztyński. - Zakup samochodów powinien
wpłynąć na poprawę sprawowanej opieki.

Zadania koordynatora pieczy zastępczej
- przygotowanie, we współpracy z asystentem
rodziny i odpowiednio rodziną zastępczą lub
prowadzącym rodzinny dom dziecka, planu
pomocy dziecku;
- pomoc rodzinom zastępczym oraz prowadzącym rodzinne domy dziecka w nawiązaniu
wzajemnego kontaktu;
- zapewnianie rodzinom zastępczym oraz prowadzącym rodzinne domy dziecka dostępu do
specjalistycznej pomocy dla dzieci, w tym psychologicznej, reedukacyjnej i rehabilitacyjnej;
- zgłaszanie do ośrodków adopcyjnych informacji o dzieciach z uregulowaną sytuacją prawną, w celu poszukiwania dla nich rodzin przysposabiających;
- udzielanie wsparcia pełnoletnim wychowankom rodzinnych form pieczy zastępczej;
- przedstawianie corocznego sprawozdania
z efektów pracy organizatorowi rodzinnej pieczy zastępczej.
Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej nie
może mieć pod opieką łącznie więcej niż 30
rodzin zastępczych lub rodzinnych domów
dziecka.

W Biskupcu stworzyli łańcuch choinkowy o długości ponad 9 km!

Najdłuższy łańcuch ekologiczny w powiecie
Podczas odbywającego się
dnia 20 grudnia VI Warmińskiego Jarmarku Świątecznego Cittaslow odbyła się
akcja polegająca na utworzeniu najdłuższego ekologicznego choinkowego łańcucha. W kilkudniową akcję
włączyło się 14 jednostek
w tym przedszkola, szkoły Biskupiecki łańcuch ekologiczny liczył łącznie ponad 9 km!
i PSOUU.
w akcji i ich wyniki:
9. Zespół Szkół w Czerwonce (200 dzieci)
Najdłuższy łańcuch wykonały dzieci z Zespołu 1. Przedszkole „Jacek i Agatka” (170 dzieci) 400m,
10. Zespół Szkół w Kobułtach ( 207 dzieci)
Szkolno-Przedszkolnego nr 1 w Biskupcu i li- 1000m,
czył on 2122 metry. Razem udało się stworzyć 2. Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 1 (540 1462m,
11. Zespół Szkół w Węgoju ( 132 dzieci) 130m,
liczący ponad 9 km ekologiczny łańcuch! - To dzieci) 2122m,
nasz biskupiecki rekord, który będziemy chcieli 3. Niepubliczne Przeszkole „Bajka” (44 dzieci) 12. Gimnazjum nr 1 (340 osób) 30m,
13. Liceum i Gimnazjum Katolickie (120
pobić w przyszłym roku - zapowiedział Kamil 554m,
Kozłowski, burmistrz Biskupca. – Być może 4. Niepubliczna Szkoła Podstawowa (71 dzie- osób) 800m,
14. PSOUU (20 osób) 76m.
zgłosimy się do bicia rekordu Guinnesa-bo chy- ci) 554m,
ba nie ma rekordu na najdłuższy ekologiczny 5. Szkoła Podstawowa nr 3 (431 dzieci) 1248m, Burmistrz Biskupca i Organizatorzy VI Warmińskiego Jarmarku Świątecznego Cittaslow
łańcuch choinkowy - dodał burmistrz. Wszyst- 6. Zespół Szkół (70 osób) 237m,
kie jednostki biorące udział w tej inicjatywnie 7. Szkoła Podstawowa w Borkach Wlk. (46 serdecznie dziękują wszystkim za zaangażowanie i włączenie się w akcję stworzenia najdłużotrzymały słodkie upominki. Łańcuch można dzieci) 232m,
obejrzeć w Biskupieckim Domu Kultury. Po- 8. Szkoła Podstawowa w Bredynkach (90 dzie- szego ekologicznego łańcucha choinkowego.
BDK Biskupiec
niżej zestawienie podmiotów biorących udział ci) 754m,

Fot: Archiwum BDK
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Wydarzenia
Przekaż 1 % podatku Organizacjom Pożytku Publicznego z powiatu
Fot: Archiwum redakcji

liczyć się z fiskusem. To
okazja, by zrobić coś dobrego i wspomóc Organizacje Pożytku Publicznego
z terenu powiatu olsztyńskiego. W deklaracji podatkowej znajdują się dwie
rubryki, w które należy wpisać numer KRS organizacji,
którą chcemy wesprzeć oraz
wpisać kwotę 1% podatku.

Magdalena Bujewicz-Mydlak
ipr@powiat-olsztynski.pl

Na terenie powiatu jest zarejestrowanych
20 podmiotów, którym możemy przekazać 1 % podatku. Ich listę opublikowało
na swojej stronie internetowej Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. Dopisujemy do nich dwie OPP z Olsztyna, które
działają na rzecz młodych mieszkańców
powiatu: Fundację „Fundusz Ziemi Olsztyńskiej” i Uczniowski Klub Sportów
Walki PIRS Powiatu Olsztyńskiego.
- Zajmujemy się nauką wspaniałej dyscypliny olimpijskiej, jaką jest boks - mówi
Arkadiusz Paturej, szef UKSW PIRS,
jednocześnie dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Olsztynie. Szczególny nacisk kładziemy na rozwój
dzieci i młodzieży, ponieważ wierzymy,
że sport kształtuje w młodym człowieku
odpowiednią postawę życiową oraz jego
charakter.

Jeden procent podatku można przekazać rozliczając się z fiskusem do 30 kwietnia
2015 roku

Prosimy o wsparcie
Arkadiusz Paturej podkreśla, że UKSW
PIRS na różne sposoby stara się o pozyskanie środków na funkcjonowanie.
- Jesteśmy klubem, który utrzymuje się
z zewnętrznych składek – podkreśla szef
powiatowego klubu bokserskiego. - Prowadzimy wiele akcji pokazowych, charytatywnie, dla dzieci i młodzieży, również
tej trudnej i z problemami. Treningi są dla
nich szansą, żeby mogli się wyładować –
na sali sportowej i to w dyscyplinie, która,
wbrew pozorom, łagodzi agresję.
Z kolei Fundacja „Fundusz Ziemi Olsztyńskiej” co roku funduje młodym mieszkańcom powiatu stypendia, na które
składają się środki pochodzące z dotacji
Powiatu Olsztyńskiego, przekazywanego
1 % podatku i darowizn części radnych.
W 2014 roku stypendia otrzymało 39
osób na łączną kwotę ponad 49 tys. zł.
- Prosimy bardzo mocno o wsparcie, bo
dzięki Państwa wpłatom więcej zdolnej
młodzieży z naszego powiatu może otrzymać stypendium. Zwracam się przede
wszystkim do naszych stypendystów i ich
rodzin, ale także do wszystkich, którzy

chcieliby pomóc rozwijać dzieciom swój
talent – mówi Joanna Rogowska, koordynator Fundacji „FZO”.
Dzielimy się coraz chętniej
Według danych Ministerstwa Finansów
1% podatku dochodowego za 2013 rok
na rzecz organizacji pożytku publicznego
przekazało 56% podatników w kwocie
506,6 mln zł. Taka forma wsparcia dla
większości Organizacji Pożytku Publicznego jest niezbędna do funkcjonowania.
Zachęcamy do wsparcia lokalnych podmiotów, pamiętając, że przekazując 1%
podatku nie wydajemy dodatkowo ani
złotówki – to kwota, która i tak musielibyśmy przekazać na rzecz Skarbu Państwa. Możemy mieć jednak wpływ na to
na jaki cel zostaną przeznaczone nasze pieniądze. Do szczegółowej listy OPP z powiatu (znajduje się obok w ramce – red.),
którym możemy przekazać 1% podatku dodaliśmy też Związek Ochotniczych
Straży Pożarnych RP, dzięki któremu możemy sprawić, żeby pieniądze dotarły do
konkretnej OSP z terenu powiatu.

Zapraszamy na powiatowe strony, konta i fan page’e
Fot: Archiwum redakcji

Znajdź powiat w sieci
Sprawy związane z wydaniem prawa jazdy, pomoc
rodzinie, najnowsze inwestycje, imprezy kulturalne i sportowe… To tylko
niektóre z informacji, które mogą Państwo znaleźć
na stronie internetowej
www.powiat-olsztynski.pl.
Witryna jest stale uaktualniana i uzupełniana o kolejne dane.
Oficjalny portal to tylko jedna z form bytności powiatu w Internecie. Użytkowników
portali społecznościowych zachęcamy do odwiedzin fan page’a: www.facebook.com/powiatolsztynski lub twitter.com/POlsztynski.
Do naszych stron mogą się Państwo zalogować również poprzez kody QR zamieszczone
na str. 1 „Przeglądu Warmińskiego”. Z kolei
najnowsze informacje na temat flagowych
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Internet jest coraz ważniejszym kanałem informacyjno-promocyjnym Powiatu
Olsztyńskiego

imprez Powiatu Olsztyńskiego, a więc Rodzinnego Pikniku Lotniczego w Gryźlinach
i Warmińskiego Festiwalu Dziedzictwa Browarniczego znaleźć można na fan page’ach:
www.facebook.com/PiknikLotniczyGryzliny www.facebook.com/WarminskiFestiwalDziedzictwaBrowarniczego
Jeśli chcieliby Państwo podzielić się z nami

swoimi zdjęciami lub filmami z wydarzeń
odbywających się na terenie powiatu, zachęcamy do korespondencji elektronicznej, nasz
e-mail: ipr@powiat-olsztynski.pl . Czekamy
też na Państwa sugestie i opinie dotyczące
działania witryn internetowych Powiatu
Olsztyńskiego. MBM

Wypełniając roczne zeznanie PIT, możemy wybrać szlachetny cel, który zasilimy kwotą równą 1% należnego
fiskusowi podatku. Zachęcamy do wspierania Organizacji Pożytku Publicznego z Powiatu Olsztyńskiego, które
działają na rzecz swoich lokalnych społeczności.
Na liście umieściliśmy dodatkowo dwie Organizacje Pożytku Publicznego z Olsztyna (Fundacja Fundusz Ziemi Olsztyńskiej i UKSW PIRS Powiatu Olsztyńskiego,
które także działają na rzecz młodych mieszkańców powiatu).
Poniżej przedstawiamy listę OPP i ich numery KRS
1. Uczniowski Klub Sportów Walki „PIRS” Powiatu Olsztyńskiego, Olsztyn, numer KRS: 0000403753
2. Fundacja „Fundusz Ziemi Olsztyńskiej”, Olsztyn, numer
KRS: 0000119787
3. Stowarzyszenie „WĘGAJTY”, Węgajty, numer KRS:
0000020919
4. Towarzystwo „PRZYJACIELE SZKOŁY”, Biskupiec,
numer KRS: 0000047361
5. Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych i Ich
Rodzin w Olsztynku, Olsztynek, numer KRS: 0000052660
6. Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Słupy i Okolic, Słupy, numer KRS: 0000053021
7. Stowarzyszenie na Rzecz Oświaty, Dobre Miasto, numer
KRS: 0000106099
8. Stowarzyszenie „GLOTOVIA”, Głotowo, numer KRS:
0000167390
9. Stowarzyszenie Przyjaciół Gimnazjum w Purdzie, Purda,
numer KRS: 0000175240
10. Fundacja Przyjaciół Sanktuarium Matki Bożej Gietrzwałdzkiej, Gietrzwałd, numer KRS: 0000181540
11. Stowarzyszenie „ŁUGWAŁD”, Ługwałd, numer KRS:
0000207261
12. Stowarzyszenie Wspierania Osób Niepełnosprawnych i Ich Rodzin – Żardeniki, Żardeniki, numer KRS:
0000211133
13. Fundacja „PRYMUS”, Bukwałd, numer KRS:
0000219132
14. Stowarzyszenie Pomocy dzieciom i Młodzieży z Problemami Zdrowotnymi „Nasza Ameryka”, Ameryka, numer
KRS: 0000248355
15. Węgojskie Stowarzyszenie Edukacji Lokalnej - CEL,
Węgój, numer KRS: 0000248720
16. Lokalna Grupa Działania „Warmiński Zakątek”, Dobre
Miasto, numer KRS: 0000260433
17. Fundacja Albatros, Bukwałd, numer KRS: 0000263522
18. Stowarzyszenie Warmińska Wieś, Różnowo, numer
KRS: 0000274716
19. Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełno-Sprawnych,
Jeziorany, numer KRS: 0000297966
20. Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem
Umysłowym koło w Dobrym Mieście, Dobre Miasto, numer KRS: 0000334982
21. Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem
Umysłowym koło w Biskupcu, Biskupiec, numer KRS:
0000339766
22. Wiejski Klub Sportowy Dąbrówka Wielka, Dąbrówka
Wielka, numer KRS: 0000344018
23. ZWIĄZEK OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH RP, numer KRS: 0000116212
Jeśli chcesz aby twoje pieniądze dotarły do konkretnej
jednostki OSP w polu informacje uzupełniające
formularza PIT wpisz
OSP ……………………………………
Miejscowość ………………………….
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Podsumowanie 2014

Przegląd najciekawszych wydarzeń 2014 roku w Powiecie Olsztyńskim

Powiatowy kalejdoskop wydarzeń
Zakończony niedawno 2014
rok w Powiecie Olsztyńskim
na pewno nie był nudny! Liczba wydarzeń i osób, które
wryły się w pamięć jest bardzo obszerna. Zapraszamy
do lektury subiektywnego
podsumowania
najciekawszych wydarzeń 2014 roku.

maniaków z Zespołu Szkół w Olsztynku właśnie no-jarmarczno-historyczno-artystycznych tylko w
w taki wymierny sposób docenił Polski Instytut Biskupcu i Olsztynie wzięło udział kilkanaście tysięcy osób! Kolejnych kilka tysięcy osób wzięło udział
Sztuki Filmowej.
w sierpniowej edycji WFDB w Braniewie.
W Powiecie Olsztyńskim odbyły się eliminacje do
ogólnopolskiego konkursu nastolatków „Ośmiu
Wspaniałych” 2014. Laureatem powiatowym został Kamil Tracewicz z Zespołu Szkół w Dobrym
Mieście.

JaN, EJ, MBM

jacek.niedzwiecki@powiat-olsztynski.pl
Styczeń
Powiat wreszcie sprzedał półwysep Lalka! Piąta
próba sprzedaży malowniczej nieruchomości nad
jeziorem Łańskim okazała się skuteczna. Powiat
Olsztyński rozstrzygnął przetarg nieograniczony
na sprzedaż bajkowo położonego półwyspu Lalka
z dawnym ośrodkiem rządowym Kormoran nad
jeziorem Łańskim. Nieruchomość kupiła za kwotę
6 mln 464 tys. zł osoba fizyczna z województwa
mazowieckiego.

Prawie 2,5 tysiąca uczniów szkół podstawowych
z terenu powiatu wzięło udział w czterech festynach edukacyjno-profilaktycznych pod hasłem
„Bezpieczny lód”. Powiat Olsztyński był współorganizatorem akcji, która odbyła się przed feriami
zimowymi.
Dzięki hojności i wielkim sercom mieszkańców powiatu olsztyńskiego konto Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy wzbogaciło się o ponad 128 tysięcy
złotych! Orkiestra gorących serc zagrała w 10 z 12
gmin powiatu.

Zakończyła się rewitalizacja zabytkowych kamieniczek w Dobrym Mieście. Zasłużone warmińskie
miasto wraca w wielkim stylu do swojej historii i korzeni. Świadczy o tym wyjątkowe wydarzenie, jakim
było z pewnością uroczyste otwarcie zrewitalizowanych zabytkowych kamienic przy ul. Sowińskiego i
Maj
Projekt „Rozwój systemu rodzicielstwa zastępcze- Placu Św. Katarzyny Aleksandryjskiej.
go w powiecie olsztyńskim” – otrzymał nominację
w konkursie „Dobry Klimat dla rodziny”. To kon- Sierpień
kurs o Nagrodę Pary Prezydenckiej RP, który do- W sierpniu zakończyły się prace remontowe w bucenia inicjatywy samorządowe wspierające rodzi- dynku przy ul. Armii Krajowej w Biskupcu, gdzie
ny. Powiat był jedynym przedstawicielem regionu mieści się oddział zamiejscowy Referatu Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Olszw zaszczytnym gronie nominowanych.
tynie. Budynek został poddany termomodernizacji
Prawie 70 wystawców wzięło udział w pierwszej i renowacji wnętrza, a przede wszystkim wyposaedycji Public Word – Targów dla Samorządów i żony w sprzęt ułatwiający niepełnosprawnym poRegionów, które od 26 do 28 maja odbywały się ruszanie się po urzędzie. Modernizacja budynku
w Arenie Ostróda. Na stoisku Powiatu Olsztyńskie- kosztowała ponad 800 tysięcy złotych.
go można było zapoznać się m.in. z ofertą inwestyW weekend 9 i 10 sierpnia odbyły się w Gietrzcyjną i kulturalno-turystyczną.
wałdzie IX Spotkania Warmińskie. Tym razem
wszystko odbywało się w nowym amfiteatrze oraz
Czerwiec
Asy przestworzy nad Gryźlinami! Około 10 tysięcy jego otoczeniu – czyli w Ogrodach Gietrzwałdzkich
osób wzięło udział w 7. edycji Rodzinnego Pikniku (inwestycja za 3,5 mln zł). Było smacznie, warmińLotniczego w Gryźlinach, który odbył się 15 czerw- sko i artystycznie.
ca. Pogoda nie rozpieszczała, ale ci, którzy wytrwali,
zostali sowicie nagrodzeni w postaci niezapomnianych wrażeń, jakich dostarczyły gwiazdy przestworzy. Nie zabrakło niewiarygodnego Litwina Jurgisa
Kairysa na SU-26. Największe emocje wzbudziły
jednak „kociaki” ze Szwecji, które, przymocowane
stalowymi linami, wykonały spacer po skrzydłach
samolotu w trakcie lotu.

Luty
W powiecie olsztyńskim rozpoczęła się kwalifikacja
wojskowa. Do 11 kwietnia przed komisja lekarską
w olsztyńskim starostwie stawiło się ponad tysiąc
osób, w tym ponad 20 kobiet. W 2014 roku „na
tapecie” był rocznik 1995.
Marzec
Powiatowa hala sportowa w Dobrym Mieście
otwarta! Boiska do siatkówki, koszykówki i piłki
nożnej, profesjonalne szatnie, prysznice, zaplecze
techniczne oraz trybuny na 130 miejsc. Inwestycja
Powiatu Olsztyńskiego kosztowała ponad 3 miliony
złotych, z czego ponad 670 tys. pochodziło z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej.

Lipiec
Ułatwiona praca geodetów oraz udogodnienia
dla mieszkańców i inwestorów. Powiat Olsztyński
udostępnił w formie cyfrowej mapy i podstawowe
informacje geodezyjne. To efekt realizacji jednego
z największych projektów unijnych w historii Powiatu Olsztyńskiego „E-Mapa”. Koszt projektu to
Wielki sukces pięściarza Uczniowskiego Klubu około 18 mln zł z czego 85 proc. to dofinansowanie
Sportów Walki PIRS Powiatu Olsztyńskiego na mi- unijne.
strzostwach Polski seniorów w boksie. Na turnieju
rozegranym w Kaliszu Tomasz Gryckiewicz wywal- Sala sesyjna Starostwa Powiatowego w Olsztynie
czył brązowy medal w kategorii wagowej 64 kg. To zmieniła się w czwartek 24 lipca w punkt honoropierwszy medal zawodnika z Warmii w rywalizacji wego oddawania krwi. W akcji w starostwie wzięło
udział blisko trzydzieści osób chętnych do donacji.
seniorskiej od ostatnich 25 lat!
W sumie pobrano 7,5 litra krwi.
Kwiecień
Powiatowa szkoła z Olsztynka jako jedyna w re- Wielkie święto browarnictwa na Warmii! Trzecia
gionie będzie mieć pracownię filmową. Zaczęło edycja Warmińskiego Festiwalu Dziedzictwa Brosię zwyczajnie. Od pasji. Skończyło prestiżowo. Na warniczego pokazała, że impreza stworzona przez
wyróżnieniu i profesjonalnej pracowni filmowej Powiat Olsztyński przyjęła się i ma olbrzymi potenza kilkadziesiąt tysięcy złotych. Działalność kino- cjał. W multidyscyplinarnych wydarzeniach piw-

tania w Powiecie Olsztyńskim”, które odbyło się
6 września w Domu dla Dzieci im. M. Lengowskiego
w Gryźlinach.
Ci, którzy zdecydowali się odwiedzić Dożynki Powiatowo-Gminne w Świątkach na pewno nie żałują. Po raz kolejny okazało się, że tutejsi mieszkańcy
są gościnni, utalentowani i potrafią się wspaniale
bawić. W wydarzeniu, które odbyło się 14 września
wzięło udział kilka tysięcy osób!
Październik
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.

Rekordowy IV Regionalny Konkurs Instrumentalny „Muzyk pierwsza klasa”. W wydarzeniu, które
odbyło się w olsztyneckiej filii Powiatowej Szkoły
Muzycznej w Dywitach wzięła udział rekordowa
liczba uczestników, bo było ich niemal 85; na przesłuchania przyjechali z czterech województw: warmińsko-mazurskiego, podlaskiego, pomorskiego
i mazowieckiego.
Listopad
Około tysiąc osób wzięło udział w III Powiatowej
Wigilii Niepodległości, która odbyła się 10 listopada pod olsztyńskim starostwem. Było wspólne
śpiewanie, rekonstruktorzy z epoki, biało-czerwona
iluminacja starostwa i wspaniały nastrój, który połączył pokolenia.
]

W Biesowie koło Biskupca odbyła się VIII Warmińska Uczta Pierogowa. Na tę okazję przygotowano
około 35 tysięcy tych przysmaków. Fanów i smakoszy również trzeba było liczyć w tysiącach. Powiat Wybory samorządowe, które odbyły się 16 listoOlsztyński wsparł wydarzenie finansowo.
pada zmieniły dotychczasowy układ sił w Radzie
Powiatu w Olsztynie. W nowej Radzie Powiatu
Archeolodzy odkryli w Barczewku „Warmińskie w Olsztynie najwięcej radnych, bo aż 10 będzie
Pompeje” z XIV wieku. Naukowcy odnaleźli pozo- miało Polskie Stronnictwo Ludowe. W sumie
stałości pierwszej średniowiecznej lokacji obecnego w radzie zasiądzie 25 osób. Są to przedstawiciele
Barczewa. Archeolodzy odszukane grodzisko na- 5 komitetów wyborczych, które przekroczyły próg
zwali „Warmińskimi Pompejami”, bo i ta osada po- 5 proc. poparcia.
została właściwie niezmieniona po kataklizmie, którym był najazd litewskich wojsk księcia Kiejstuta. Grudzień
Zmiana władz w Powiecie Olsztyńskim! Pierwsza
Wrzesień
sesja V kadencji Rady Powiatu w Olsztynie odbyła
Niemal 20 kilometrów nowych i równych dróg, się w poniedziałek 1 grudnia. W jej trakcie wybrakilka kilometrów chodników, nowe zatoki autobu- no nowe władze powiatu. Starostą olsztyńskim zosowe i pobocza – tak zmienił się krajobraz na dro- stała Małgorzata Chyziak, wicestarostą olsztyńskim
gach powiatu olsztyńskiego. Realizacja inwestycji Jan Żemajtys, a przewodniczącą Rady Powiatu
w gminach Biskupiec, Jonkowo, Świątki, Stawigu- w Olsztynie Alicja Wąsik.
da, Olsztynek, Purda i Dobre Miasto pochłonęła
ponad 11 milionów złotych.
Pierwsze urodziny schroniska dla zwierząt w Tomarynach. Międzygminne schronisko dla bezdomPowiat Olsztyński włączył się do wielkiej akcji czy- nych zwierząt w Tomarynach ma za sobą pierwtania dzieł Henryka Sienkiewicza. Wspólne czytanie szy rok działalności. To inwestycja niezwykła, bo
powieści „W pustyni i w puszczy”, konkurs wiedzy powstała dzięki współpracy dziewięciu gmin. Przez
o świecie i bohaterach dzieł Henryka Sienkiewi- rok udało się znaleźć nowy dom 172 czworonocza, malowanie na płótnie i nauka szermierki - to gom.
wszystko miało miejsce podczas „Narodowego Czy-

