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SPOTKANIA Z KULTURĄ W JEZIORANACH
tym samym cykl „Spotkań z kulturą w 
Jezioranach”, których kolejnymi boha-
terkami będą Joanna Fertacz i Irena Te-
lesz-Burczyk. 
 Małgorzata Pieńkowska to 
aktorka fi lmowa i teatralna. Najwięk-
szą popularność zdobyła dzięki serialo-
wi „M jak Miłość”, który od 15 lat jest 
na antenie Telewizji Polskiej. Aktorka 
oprócz występowania w serialu, przez 

wiele lat grała w Teatrze Telewizji, 
a także między innymi na deskach Te-
atru Polskiego oraz Teatru Ateneum. 
Teraz jeździ po Polsce z monodramem 
„Zofi a”, który jest inspirowany biogra-
fi ami matek Powstańców Warszaw-
skich. 
 Na spotkaniu w Jezioranach 
aktorka zaprezentowała publiczności 
swoje ulubione wiersze księdza Jana 

Fot: Jeziorany

 Spotkanie rozpoczęło się od 
interpretacji wierszy księdza Jana Twar-
dowskiego. Jak się okazało, to ulubiony 
poeta aktorki; jego utwory czytała swo-
jej córce w dzieciństwie, bo uważa, że 
mają one w sobie wiele mądrości i skła-
niają czytelnika do refl eksji.
 Po części artystycznej 
odbyła się rozmowa z artystką 
na temat jej pracy w fi lmie i teatrze. 
– Urywkami fi lmów przypominaliśmy 
znaczące wydarzenia z dotychczaso-
wej kariery zawodowej pani Małgosi. 
Poruszyliśmy wątek aktorski w teatrze, 
serialu, ale również temat modelki, 
tancerki i producentki. Aktorka ma 
na swoim koncie już dwie produkcje: 
prapremierę polską spektaklu „Wię-
zi rodzinne” z gwiazdorską obsadą 
oraz napisany specjalnie dla niej mo-
nodram „Zofi a” pod patronatem Na-
rodowego Centrum. Fragmenty tych 
produkcji przedstawiliśmy na spotka-

niu - opowiada Krystian Szydłowski 
z MOK-u. - Na zakończenie przygo-
towaliśmy muzyczną niespodziankę 
i razem z zespołem Niedostępni za-
prosiliśmy Małgorzatę Pieńkowską do 
zaśpiewania utworu „Klub wesołego 
szampana” w wersji tradycyjnej oraz… 
SKA. Uczestnicy „Spotkania z kultu-
rą w Jezioranach” cenią i lubią Mał-
gorzatę Pieńkowską nie tylko z racji 
popularności zawdzięczanej serialowi 
„M jak Miłość”, ale przede wszystkim 
za otwartość, serdeczność i profesjona-
lizm. Z uśmiechem na twarzach zakoń-
czyliśmy część artystyczną, po czym 
przeszliśmy do pamiątkowych zdjęć 
oraz autografów. 
 Przyjazd Małgorzaty Pień-
kowskiej do Jezioran wzbudził zain-
teresowanie mediów. Aktorka udzie-
liła wywiadu  redaktor Radia Olsztyn 
Monice Szczygło. „Spotkania z kultu-
rą…” były też tematem materiału TVP 
Olsztyn. Informacja pojawiła się też na 
stronie internetowej Telewizji Polskiej. 
„Jeziorany przyjazne kulturze. Miasto 
odwiedziła znana aktorka.” 
 Małgorzata Pieńkowska, 
czyli serialowa Marysia z „M jak Mi-
łość” była gościem Miejskiego Ośrod-
ka Kultury w Jezioranach. Rozpoczęła 

Miejski Ośrodek Kultury w Jezioranach za-
początkował nowy cykl wydarzeń. Pod hasłem 
„Spotkania z kulturą” 4 lutego, przy wypełnio-
nej po brzegi sali, odbyło się pierwsze z nich. 
Zaproszenie dyrektor Angeliki Stawisińskiej 
przyjęła kojarzona z serialu „M jak miłość” 
Małgorzata Pieńkowska. 

Z okazji Świąt Wielkanocnych
serdeczne życzenia zdrowia, 

radości i optymizmu oraz miłych chwil 
spędzonych w rodzinnym gronie składają 

Starosta Olsztyński
Małgorzata Chyziak

Przewodnicząca Rady Powiatu 
w Olsztynie
Alicja Wąsik

 Wystawiona na sprzedaż ce-
ramika wyrabiana jest z gliny, która 
umieszczona w specjalnych formach 
trafi a do pieca na około osiem godzin – 
mówił podopieczny DPS w Grazymach, 
jeden z twórców glinianych misek 

i pater. – Po pierwszym wypaleniu 
naczynia umieszcza się ponownie na 
osiem godzin w piecu w celu szkli-
wienia. Temperatura podczas wy-
palania osiąga nawet 1200 stopni.
Wszystkie wystawione na kierma-
szach wyroby były efektem kilku-
miesięcznej ręcznie wykonywanej 
pracy w pracowniach plastycznych, 
ceramicznych i politechnicznych.
Miłą niespodzianką okazało się przy-
bycie reporterów Radia Olsztyn, któ-
rzy przeprowadzili wywiad z twórcami 
ręcznych arcydzieł.
 Kiermasze cieszyły się du-
żym zainteresowaniem zarówno miesz-
kańców Olsztyna, interesantów jak 
i pracowników starostwa.

Wyroby z ceramiki, świąteczne stroiki, wiel-
kanocne palmy, baranki, zajączki, jajka i ko-
szyczki – to niektóre z wielu ozdób świą-
tecznych, jakie można było nabyć podczas 
wielkanocnego kiermaszu w Starostwie Powia-
towym w Olsztynie. We wtorek 8 marca swoje 
dzieła sztuki prezentowali podopieczni Domu 
Pomocy Społecznej w Grazymach, w środę 
16 marca wystawili się wychowankowie Spe-
cjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego 
z Żardenik, a 17 marca przedstawiciele Warsz-
tatów Terapii Zajęciowej z Olsztynka.

KIERMASZE W STAROSTWIE
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BARCZEWO

BISKUPIEC

 18 marca w Centrum Kultury, 
Turystyki i Sportu w Biskupcu przyzna-
wano Sukcesy – lokalne nagrody, z dłu-
gą, bo już 20-letnią tradycją. Jak zwykle 
przyznawano je najwybitniejszym oso-
bom związanym z Gminą Biskupiec. 
 W tym roku do Kapituły wpły-
nęło 41 zgłoszeń. Sukces można było 
zdobyć w czterech kategoriach – kultura, 
nauka, promocja i krajobraz pełen moż-
liwości. Ta ostatnia nawiązuje do hasła 
promocyjnego gminy i wręczana jest oso-
bom, które swoimi inwestycjami upięk-
szają te tereny. Sukces w kategorii pro-

mocji należy się osobom, dzięki którym 
o gminie jest głośno, a laury z kategorii 
nauka i kultura uzyskują ci, którzy zajmu-
ją najwyższe miejsca w konkursach wo-
jewódzkich i ogólnopolskich. Przyznano 
także specjalne wyróżnienie – Osobo-
wość Roku, dla szczególnie wyróżniają-
cej się postaci działającej na terenie gmi-
ny.
 Osobowością Roku 2015 
został Andrzej Kołodyński. To jeden 
z głównych założycieli grupy „Biskupiec-
kie Morsy” – ekipy w charakterystycz-
nych pomarańczowych strojach, którą 
widać wyraźnie na każdym zlocie mi-
łośników zimowych kąpieli. Był pomy-
słodawcą Balu Morsa, podczas którego 
odbywa się tradycyjne pasowanie 

MŁODZI PRZEDSIĘBIORCY NA START BLIŻEJ DO „WARMIŃSKIEJ NITECZKI”

XX GALA SUKCESÓW W BISKUPCU

 „Hub of Talents” to wspólny 
projekt technoparków z województwa 
podlaskiego i warmińsko-mazurskiego, 
którego liderem jest Białostocki Park 
Naukowo-Technologiczny. Partnerami 
są Olsztyński Park Naukowo-Techno-
logiczny, Elbląski Park Technologicz-
ny, Park Naukowo-Technologiczny 
w Ełku, Park Przemysłowy Łomża 
Sp. z o.o. oraz Park Naukowo-Techno-
logiczny Polska-Wschód w Suwałkach 
Sp. z o.o. 
 Platforma startowa przezna-
czona jest dla osób, które nie ukończy-
ły 35 lat, mają pomysł na innowacyj-
ny produkt lub usługę, które nie były 
do tej pory przedmiotem wcześniej 

prowadzonej działalności biznesowej, 
są gotowe do zbudowania własnej fi r-
my oraz zarejestrują spółkę na terenie 
woj. warmińsko-mazurskiego lub pod-
laskiego.
 Dzięki współpracy techno-
parków oraz ponad 50 różnorodnych 
podmiotów (w tym jednostek samo-
rządu terytorialnego takich jak gmina 
Barczewo, uczelni wyższych, instytu-
cji otoczenia biznesu, dużych przed-
siębiorstw), młodzi innowatorzy będą 
mogli opracować, a następnie wdrożyć 
pomysł na biznes. 
 Ostatnim elementem wspar-
cia młodych innowatorów będzie udzie-
lenie bezzwrotnej dotacji na wejście 
na rynek oraz początkową fazę funk-
cjonowania startupu. Maksymalna 
kwota, o jaką będzie można się ubiegać 
to 200 tys. euro.

 Poza główną pętlą, powstaną 
krótkie trasy poboczne, które doprowa-
dzą turystów do miejsc o szczególnych 
walorach  krajoznawczych. W planach 
jest również budowa małej infrastruk-
tury, która będzie uzupełnieniem szla-
ku.
 11 marca z inicjatywy gmi-
ny Barczewo zorganizowane zostało 
spotkanie sygnatariuszy projektu, które 
miało na celu ustalenie harmonogramu 

dalszych prac nad „Warmińską Nitecz-
ką”. Pojawiły się możliwości pozyska-
nia funduszy unijnych na zrealizowa-
nie przedsięwzięcia, które przedstawił 
dyrektor Regionalnego Centrum Pro-
jektów Środowiskowych WFOŚiGW 
w Olsztynie Mariusz Rychcik.
 Gminy zobowiązały się 
do końca kwietnia ustalić ostatecz-
ny przebieg szlaku na ich terenie oraz 
stworzyć wstępne kosztorysy. Działa-
nia te pozwolą na realizację dalszych 
etapów projektu. Gmina Barczewo po-
siada już zweryfi kowany w terenie oraz 
pod względem własności plan przebie-
gu szlaku głównego oraz pętli dodat-
kowych „niteczki” na swoim obszarze.

Gmina Barczewo wspiera młodych innowato-
rów, którzy planują otwarcie własnego bizne-
su. Jest bowiem jednym z sygnatariuszy po-
rozumienia mającego na celu stworzenie tzw. 
ekosystemu sprzyjającego powstawaniu oraz 
rozwijaniu innowacyjnych i technologicznych 
przedsiębiorstw. Porozumienie zostało zawar-
te w ramach projektu „Platforma startowa 
dla nowych pomysłów Hub of Talents.” Dzięki 
temu młodzi przedsiębiorcy, także z gminy 
Barczewo, otrzymają niepowtarzalną szansę 
na zainicjowanie oraz rozwinięcie własnego 
pomysłu biznesowego.

„Warmińska Niteczka” to trasa pieszo-rowe-
rowa mająca połączyć tereny gmin Barczewo, 
Olsztyn, Purda i Dywity. Pomysłodawcą szla-
ku, który będzie miał formę pętli o długości 
około 60 km i będzie przebiegał przez 4 gminy 
jest Stowarzyszenie „Wspólne Wójtowo”.

Wyjątkowa - z wielu powodów - Gala Sukce-
sów z pewnością zostanie na długo w pamięci 
wszystkich, którzy w niej uczestniczyli. 

Fot: Biskupiec

Fot: Biskupiec

Fot: Barczewo

na Morsa. Bal wpisał się już na stałe 
do kalendarza stałych imprez lokalnych. 
Należy do grupy „Biskupiec Biega” 
i często bierze udział, z dużymi sukcesami 
w swojej grupie wiekowej, w zawodach 
jako przedstawiciel Biskupca. Zaangażo-
wał mieszkańców do Biegowego Grand 
Prix Biskupca. Organizował i zachęcał 
darczyńców z tej grupy do zbiórek pie-
niężnych i rzeczowych na rzecz potrzebu-
jących w ramach różnych akcji charyta-
tywnych. W swojej działalności na rzecz 
miasta aktywnie bierze udział w WOŚP 
.W tym roku zaproponował bieg dla chęt-
nych mieszkańców, z którego dochód jej 
zasilił konto. Poprowadził również z ol-
brzymim sukcesem licytację gdzie udało 

mu się pozyskać kwotę wielokrotnie wyż-
szą niż w latach poprzednich.
 Gwiazdą imprezy był Kaba-
ret Jurki. W czasie swojego żywiołowe-
go występu połamali – oprócz stolika, 
który był elementem scenografi i – także 
ustawione obok statuetki Sukcesów. Na 
szczęście wszyscy przyjęli to z dużym 
dystansem i o proponowanej wymianie 
nagrody nikt nie chciał słyszeć. Statuetki 
Sukcesów, przypominające teraz bardziej 
Oscary, ucieszyły Laureatów, a odłamane 
elementy zabrał ze sobą na pamiątkę Ka-
baret Jurki. 
 Po uroczystej części w sali wi-
dowiskowej wszyscy przeszli do foyer na 
okolicznościowy tort i lampkę szampana. 
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DOBRE MIASTO

DYWITY

Fot: Dobre Miasto

Fot: Dobre Miasto

Fot: Dobre Miasto

Fot: Dywity

 W ramach umowy z Zarzą-
dem Powiatu Olsztyńskiego przebu-
dowywana będzie droga powiatowa 
nr 1415N Praslity – Piotraszewo – Maw-
ry – do drogi powiatowej nr 1356N. 
Jest to droga powiatowa w najgor-
szym stanie technicznym. Mieszkańcy 
miejscowości, przez które przebiega 
– szczególnie Piotraszewa, od lat cze-
kają na poprawę jej stanu i umożliwie-
nie bezpiecznego korzystania. W roku 
2016 przebudowywany będzie odcinek 
Praslity – Piotraszewo, a wartość robót 
wyceniona została na łączną kwotę oko-
ło 3.570.000 zł, z czego 50% zostanie 
pokryte ze środków unijnych, a pozo-

stałą część nakładów poniosą solidarnie 
Powiat Olsztyński i Gmina Dobre Mia-
sto. Wkład fi nansowy Gminy wyniesie 
więc około  892.500 zł.
 We współpracy z Zarządem 
Województwa Warmińsko-Mazur-
skiego  prowadzone będą prace w cią-
gu drogi wojewódzkiej nr 593 Dobre 
Miasto – Jeziorany. W ramach umowy 
wykonany zostanie fragment chodnika 
przy ul. Jeziorańskiej w Dobrym Mie-
ście, łączący ul. Jeziorańska z osiedlem 
domów jednorodzinnych przy basenie, 
chodnik z zatoką autobusową w miej-
scowości Orzechowo, uzupełniający 
istniejącą infrastrukturę drogową oraz 
przebudowany zostanie fragment drogi 
wojewódzkiej nr 593 na odcinku Dobre 
Miasto – Orzechowo. Łączna kwota 
nakładów przewidywana do poniesie-
nia przez Gminę Dobre Miasto wynosi  
około 360.000 zł

 Wnioski do programu są 
dostępne od 18 marca w kilkunastu 
sklepach spółdzielni Agro Dywity, 
w przedszkolach, w Urzędzie Gminy, 
GOPS-ie, a także na stronie interneto-
wej gminy i GOPS-u – informuje Teresa 
Cejmer, kierownik GOPS w Tuławkach. 
– W dokumencie znajduje się informa-
cja, jak go wypełnić. Choć wniosek liczy 
sześć stron, to jest bardzo prosty.
 Termin składania wniosków 
rozpoczyna się 1 kwietnia 2016 roku. 

Wnioski będą przyjmowane w Urzędzie 
Gminy Dywity (w segmencie „C” w holu 
na I piętrze) i w GOPS Tuławki. Po zło-
żeniu wniosku GOPS będzie miał trzy 
miesiące na jego sprawdzenie, wydanie 
decyzji i realizację świadczenia. Wypła-
ty będą się odbywały przede wszystkim 
przelewem na konto. Nawet jeśli ktoś 
złoży wniosek w czerwcu, a będzie speł-
niał kryteria, to otrzyma całe świadczenie 
z wyrównaniem od kwietnia. 
 Do obsługi programu Rodzi-
na 500+ GOPS zatrudniła jedna osobę, 
dodatkowo w zawiłości programu wdro-
żyła się już jedna ze stażystek. Gmina 
Dywity na wypłatę świadczeń z progra-
mu do końca 2016 roku otrzyma ponad 
4,8 mln zł (najwięcej ze wszystkich gmin 
wiejskich powiatu olsztyńskiego). GOPS 
szacuje, że w gminie zostanie złożonych 
około 1000 wniosków.

 Do 15 marca swoje oferty mo-
gły składać fi rmy chętne do wybudowania 
ulic na osiedlu Wadąg oraz utwardzenia 
nawierzchni ul. Herberta w Kieźlinach. 
Zainteresowanie było duże, bo wpłynę-
ło aż 16 ofert. Na osiedlu Wadąg gmina 
zamierza wybudować trzy odcinki ulic 
(chodzi o ul. Asnyka na odcinku od ul. 
Brzechwy do skrzyżowania z ul. Leśmia-
na, dokończenie ul. Leśmiana na odcinku 
od ul. Kochanowskiego oraz dokończenie 
ul. Brzechwy). Łączna długość nowych 
dróg z polbruku, jakie powstaną, to około 
330 metrów (ul. Asnyka – 155 metrów, ul. 
Leśmiana – 107 metrów i ul. Brzechwy – 
około 70 metrów). 
- Obecnie nawierzchnia na tych ulicach 
jest gruntowa, lokalnie uzupełniana żwi-
rem i gruzem lub ułożona na odcinkach 
płytami drogowymi – wyjaśnia Anna 
Jara, kierownik referatu budownictwa 
i inwestycji komunalnych Urzędu Gminy 
w Dywitach. – Po wykonaniu inwesty-

cji drogi będą wykonane z kostki bruko-
wej nazywanej popularnie polbrukiem. 
To ostatni etap budowy ulic na osiedlu 
Wadąg. 
 Drugim z zadań w tym przetar-
gu jest utwardzenie nawierzchni ulicy Her-
berta w Kieźlinach na odcinku 115 metrów 
oraz wykonanie odcinka kanalizacji desz-
czowej. Obecnie jest tam droga gruntowa, 
a po zakończeniu inwestycji ulica będzie 
wykonana z polbruku. Termin wykonania 
tych dwóch zadań inwestycyjnych został 
określony w przetargu na koniec sierpnia 
2016 roku. 
 Z kolei do 21 marca moż-
na było składać oferty na budowę ulic 
i oświetlenia na osiedlu nad jeziorem Dy-
wickim w Dywitach. W pierwszym etapie, 
którego zakończenie jest zaplanowane 
na 29 lipca 2016 roku wykonawca będzie 
musiał wybudować oświetlenie uliczne 
składające się z 29 latarni, a w drugim eta-
pie do 28 lipca 2017 roku wybudować ulice 
z kostki betonowej o łącznej długości oko-
ło 500 metrów. Wszystkie wymienione 
inwestycje będą w całości sfi nansowane z 
budżetu gminy Dywity. 

SREBRNY SOŁTYS INWESTYCJE DROGOWE

 Zaproszeni goście mieli 
okazję obejrzeć program artystyczny 
przygotowany przez uczniów Zespo-
łu Szkół Rolniczych w Smolajnach z 
siedzibą w Dobrym Mieście. Imprezie 
towarzyszyła wystawa prac malarskich 
tutejszego artysty Józefa Stasiewicza. 

 Wszystkim obecnym na spo-
tkaniu sołtysom z gmin Dobre Mia-
sto i Nieporęt zostały wręczone oko-
licznościowe dyplomy. Do życzeń 
i podziękowań złożonych przez 
dyrekcję i uczniów szkoły, przyłączył 
się również burmistrz Dobrego Miasta. 
 Tego samego dnia odbyło 
się podsumowanie plebiscytu Gaze-
ty Olsztyńskiej „Supersołtys 2016”. 
W powiecie olsztyńskim drugie miej-
sce (2238 głosami) i tytuł Srebrnego 
Sołtysa zdobył Tadeusz Sawczuk, soł-
tys wsi Smolajny. Serdecznie gratulu-
jemy!

11 marca 2016 r. w Zespole Szkół w Dobrym 
Mieście odbyło się spotkanie z okazji ogól-
nopolskich obchodów Dnia Sołtysa. W uro-
czystości wzięli: udział burmistrz Stanisław 
Trzaskowski, przewodniczący Rady Miasta 
Joachim Zawacki, zastępca burmistrz Beata 
Harań, sekretarz Artur Jankowski, skarbnik 
gminy Ewa Wątróch  oraz członek Zarzą-
du Powiatu Olsztyńskiego Wojciech Ruciński. 
Na spotkanie przybyła również kilkunastooso-
bowa delegacja sołtysów z partnerskiej gminy 
Nieporęt. 

Gmina Dobre Miasto podpisała umowy z Za-
rządem Powiatu Olsztyńskiego oraz z Zarzą-
dem Województwa Warmińsko-Mazurskiego 
w Olsztynie o wspólnej realizacji  przebudowy 
odcinków dróg lokalnych i ponadlokalnych, 
przebiegających przez jej teren.  

Gmina Dywity jest przygotowana do sprawne-
go wdrożenia programu rządowego Rodzina 
500+. Termin składania wniosków rozpoczy-
na się 1 kwietnia 2016 r. Pod adresem www.
gminadywity.pl  w zakładce „Rodzina 500+ 
w Gminie Dywity” znajdują się formularze 
wniosków do pobrania, załączniki, wyjaśnie-
nia, jak wypełniać wniosek oraz najważniejsze 
informacje o realizacji programu na terenie 
gminy.

Gmina Dywity ogłosiła przetargi na budowę 
ulic i oświetlenia na osiedlu nad jeziorem 
Dywickim oraz dokończenie budowy ulic na 
osiedlu Wadąg. Dodatkowo gruntowa obecnie 
ul. Herberta w Kieźlinach zamieni się w drogę 
z kostki betonowej. 

PROGRAM RODZINA 500+ PO ZIMIE RUSZAJĄ INWESTYCJE DROGOWE
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GIETRZWAŁD

JEZIORANY

 W części artystycznej wy-
stąpiły dziewczęta z koła wokalnego 
MOK oraz Kabaret Retro 5. Na scenie 
pojawili się znani i lubiani olsztyńscy 
aktorzy: Wiesława Niemaszek-Szy-
mańska, Alicja Kochańska, Agnieszka 
Castellanos-Pawlak i Marian Czarkow-
ski. Akompaniował im Łukasz Jóź-
wiak.

 Jest to specjalnie wyodręb-
nione pomieszczenie wyposażone w 
urządzenia stymulujące rozwój zmy-
słów. W sali znajdują się: projektor 
grafi ki, wygodne pufy dające poczucie 
komfortu i bezpieczeństwa, kurtyna 
światłowodowa, tuba wodna, kozetka 
do masażu. Są też ogromne lustra, któ-
re odbijając kolory, potęgują efekty do-
starczanych bodźców. 
 W nowoczesnej sali wykony-
wane są masaże, które przy odpowied-
nio dobranej muzyce i koloroterapii 
działają wyciszająco lub pobudzająco. 

Fot: Jeziorany

Fot: Jeziorany

Fot: Jeziorany

Fot: Wojciech Gudaczewski

Fot: Wojciech Gudaczewski

 Miejski Ośrodek Kultu-
ry w Jezioranach zaprasza 1 kwiet-
nia 2016 roku na eliminacje gmin-
ne konkursu „Kocham śpiewać 
polskie piosenki”. Przesłuchania 
rozpoczną się o godz. 9:00 w sali 
widowiskowej MOK-u. Wystąpią 

uczniowie klas I-VI oraz gimnazjaliści 
z obszaru gminy Jeziorany. Organiza-
torem konkursu jest Lokalna Grupa 
Działania – Warmiński Zakątek. Laure-
aci eliminacji gminnych wezmą udział 
w konkursie na szczeblu międzygmin-
nym 4 kwietnia w Dobrym Mieście.

 Gmina Gietrzwałd przygo-
towuje się do sprzedaży wytypowanych 
wcześniej działek. W tym celu wójt 
Marcin Sieczkowski wraz z pracowni-
kami dokonał wizytacji nieruchomości 
w Nagladach, Cegłowie, Unieszewie 
i Barwinach pod względem ustawienia 
tablic informacyjnych i porównania map 
z terenem. Gminne nieruchomości propo-
nowane były także do sprzedaży na Tar-
gach Budownictwa WM-EXPO organi-
zowanych przez Warmia – Mazury Expo 
w dniach 18-20 marca 2016 r. 
 Oferowane do zbycia atrakcyj-
ne działki w Barwinach cieszą się coraz 

większym zainteresowaniem. Położone 
nad Jeziorem Wulpińskim (nad tym sa-
mym jeziorem znajduje się Hotel Mari-
na Club) nieruchomości przeznaczone 
są pod zabudowę usług turystycznych, 
z możliwością budowy budynków 
z mieszkaniem dla właściciela. Maksy-
malna wysokość zabudowy mierzona od 
poziomu parteru: dla budynków usługo-
wych – trzy kondygnacje nadziemne, w 
tym użytkowe poddasze; dla budynków 
mieszkalnych – dwie kondygnacje nad-
ziemne, w tym użytkowe poddasze. Do-
jazd z tego miejsca do Olsztyna zajmuje 
ok. 20 minut. Trzy z przeznaczonych do 
sprzedaży działek już znalazły swoich 
nabywców. Informacje o możliwości 
zakupu nieruchomości można uzyskać 
w Urzędzie Gminy pod numerami 89 524 
19 14 i 89 524 19 30.

NIERUCHOMOŚCI NA SPRZEDAŻ

W STYLU RETRO… BĘDĄ POBUDZAĆ ZMYSŁY

ELIMINACJE DO KONKURSU POLSKIEJ PIOSENKI

O tym, jak niełatwo jest spieniężyć każdą, 
nawet atrakcyjną nieruchomość, wiemy 
od dawna. W Gminie Gietrzwałd trwają pra-
ce nad przygotowaniem gminnych działek 
do sprzedaży.

 Pracownicy UG Gietrzwałd razem z wójtem wizytowali gminne nieruchomości.

Sołtysi złożyli podziękowania za współpracę 
skarbnikowi Panu Józefowi Greifenbergowi.

Tegoroczny Dzień Kobiet w Jezioranach upły-
nął w kulturalnej atmosferze. I to dosłownie… 
Imprezę rozpoczął burmistrz Leszek Bocz-
kowski, który złożył paniom życzenia i poczę-
stował słodkim upominkiem. 

W marcu Domu Pomocy Społecznej w Jezio-
ranach zaczęła działać Sala Doświadczania 
Świata.

 Na co dzień działają jako or-
gan wykonawczy jednostki pomocniczej 
gminy i choć to brzmi urzędowo, zawsze 
są blisko mieszkańców swojej miejsco-
wości. Ich zadania są wielorakie: repre-
zentują sołectwo na zewnątrz, zwołują 
zebrania wiejskie, realizują uchwały rady 
gminy dotyczące sołectwa, jako inkasen-
ci organu podatkowego dokonują pobo-
ru podatków rolnego i leśnego, a nawet 
wykonują zadania obronne, organizu-
jąc punkty alarmowania i plakatowania 
obwieszczeń. Sołtysi, bo o nich mowa, 
11 marca obchodzili swoje święto. Z tej 
też okazji w Urzędzie Gminy odbyło się 
uroczyste spotkanie, podczas którego 
wójt Marcin Sieczkowski złożył wszyst-
kim zebranym życzenia z okazji Dnia 
Sołtysa. W sposób specjalny wyróżniono 
dwie Panie, które pełnią swoją funkcję 
nieprzerwanie ponad 10 lat, są to: Elżbie-
ta Krystkiewicz (sołectwo Guzowy Piec) 
i Jadwiga Śmiecińska (sołectwo Śródka). 
Ponadto Pani Bernadeta Mielnik, soł-
tys Tomaryn otrzymała list gratulacyjny 
z okazji zajęcia wysokiego 5. miejsca 

w Plebiscycie Gazety Olsztyńskiej „Su-
per Sołtys 2016”. W konkursie tym brało 
udział kilkudziesięciu sołtysów z powiatu 
olsztyńskiego. Przywitano też nową soł-
tys Naglad Panią Iwonę Kowalczyk. 
 W zebraniu wziął także udział 
Pan Józef Greifenberg, skarbnik gminy, 
który po 43 latach pracy z końcem marca 
odchodzi na emeryturę. Pan Józef otrzy-
mał od wszystkich sołtysów z Gminy 
Gietrzwałd pamiątkowy dyplom i kwiaty 
w podziękowaniu za współpracę. Spotka-
nie było też okazją do przekazania istot-
nych informacji od pracowników urzędu 
dotyczących fi nansów, obrony cywilnej, 
utrzymania dróg, funduszu sołeckiego, 
promocji i rozwoju gospodarczego.

11 marca 2016 roku w sali sesyjnej Urzędu 
Gminy odbyło się uroczyste spotkanie Wójta 
Gminy Gietrzwałd Marcina Sieczkowskiego 
z sołtysami. 

ŚWIĘTO SOŁTYSÓW W GIETRZWAŁDZIE
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JONKOWO

KOLNO

 Łącznie karatecy z Jonkowa zdo-
byli 4 medale: 2 złote, 1 srebrny i 1 brązo-
wy. Wyniki poszczególnych reprezentantów 
ASW Jonkowo:
Dzieci (dziewczęta, 2005-2006) do 45 kg
I miejsce - Block Patrycja
Młodzicy (2001-2002) pow. 60 kg
I miejsce - Penger  Maksymilian 
Kadeci (2003-2004) do 35 kg
II miejsce -  Wippich Patryk
Młodzicy (2001-2002) do 45 kg
III miejsce - Wippich Sebastian
Dzieci młodsze (chłopcy, 2007-2008) do 35 kg
IV miejsce Zakrzewski Filip

 Drużynowo ASW Jonkowo zaję-
ła 15 miejsce zdobywając łącznie 24 punkty 
i wyprzedzając m.in. kluby z Malborka, Lu-
blina, Białegostoku, Poznania czy Warsza-
wy.

 
 

 
 

Najlepiej spośród karateków z Jonkowa 
spisali się: Patrycja Block i Maksymilian 
Penger, którzy wykonali plan w stu pro-
centach zajmując w swoich kategoriach 
pierwsze miejsca. Patrycja w drodze do fi -
nału stoczyła 3 walki. W pierwszej wygra-
ła z zawodniczką z Lublina przez wazari 
(zdobywając pół punktu) po skutecznym 
zastosowaniu okrężnego kopnięcia na gło-
wę mawashigeri. W półfi nale zdecydowa-
nie dominowała nad rywalką wygrywając 
jednogłośnie na punkty przez decyzję sę-
dziów. W fi nale stoczyła zacięty bój z Nata-
lią Szopa z Chełmna. Po pierwszej rundzie 
sędziowie wskazali na dogrywkę. W niej 
obie zawodniczki zdobyły po pół punktu. 

W dniu 20 marca 2016 roku odbył się 
„V Piaseczyński Turniej IKO Mazovia Cup”. 
Udział w zawodach wzięło aż 392 zawodników 
z 35 klubów z Polski. Było to kolejne wyzwanie 
w nowym sezonie startowym dla reprezentan-
tów Akademii Sztuk Walki Jonkowo, którą 
tym razem reprezentowali: Block Patrycja, 
Penger Maksymilian, Zakrzewski Filip, Grab-
kowski Jakub, Grabkowski Olaf, Grabkowski 
Michał, Wippich Patryk, Wippich Sebastian, 
Piotr Ogrodnik oraz Marcel Pietrołaj.  

V PIASECZYŃSKI TURNIEJ IKO MAZOVIA CUP

 Starosta olsztyński Małgorzata 
Chyziak na ręce gospodarza uroczystości, 
wójta gminy Kolno Henryka Dudy, przeka-
zała list okolicznościowy i zestaw piłek dla 
młodzieży. 
 Trudno przecenić rolę aktywno-
ści fi zycznej w ogólnym rozwoju człowie-
ka, zwłaszcza młodego. Uprawianie spor-
tu to nie tylko wzmacnianie tężyzny, ale 
też walka z własnymi słabościami, nauka 
uczciwej rywalizacji, kształtowanie kręgo-
słupa moralnego, wzmacnianie siły woli 
i inwestycja w umiejętności interpersonalne. 

To wszystko będzie procentowało w doro-
słym życiu, gdy niejednokrotnie trzeba bę-
dzie mierzyć się z sytuacjami stresowymi.
 Gratuluję wszystkim osobom 
zaangażowanym w realizację tego przedsię-
wzięcia. Budowa nowoczesnej sali sporto-
wej to dobrze ulokowane fundusze, a działa-
nia na rzecz dzieci i młodzieży są najlepszą 
z możliwych inwestycji. Życzę Państwu, 
by sala tętniła życiem i stanowiła motywa-
cję do realizacji kolejnych, równie udanych, 
przedsięwzięć - powiedziała starosta.
 W podziękowaniu za wsparcie 
fi nansowe wójt Henryk Duda wręczył wi-
cemarszałek województwa warmińsko-ma-
zurskiego Sylwii Jaskulskiej specjalną sta-
tuetkę.
 Budowa sali gimnastycznej 
w Kolnie rozpoczęła się w sierpniu 2014 

W obecności przedstawicieli Sejmu RP, władz 
samorządowych, uczniów, rodziców i wielu 
innych gości 4 marca odbyło się uroczyste 
otwarcie sali sportowej przy Zespole Szkół 
w Kolnie. Nie zabrakło gratulacji, życzeń, 
pokazów sportowych i upominków.

OTWARCIE HALI SPORTOWEJ W KOLNIE

Fot: Powiat Olsztyński

 To była nie lada atrakcja… Pod-
czas tegorocznych zimowych ferii zorgani-
zowanych przez Gminny Ośrodek Kultury 
w  Kolnie dzieci i młodzież miały okazję 
ćwiczyć pod okiem prawdziwego mistrza. 
Pokazowy trening Kempo Tai Jutsu, Samo-
obrony oraz Kem Vo Combat poprowadził 
dwukrotny medalista Mistrzostw Świata 

Sportowego Jiujutsu Adriana Mikulewicza. 
 Pan Adrian z uwagi na wy-
sokie osiągnięcia, otrzymał propo-
zycję udziału w programie Świato-
wych Igrzysk Sztuk Walk (Mortial 
Arts WORLD GAMES), które odbędą 
się w dniach 2-4 września 2016 roku w Ba-
warii.

SPORTOWE FERIE Z MISTRZEM

Fot: Powiat Olsztyński

roku, a zakończyła przed świętami w grud-
niu ubiegłego roku. Inwestycja została dofi -
nansowana ze środków Ministerstwa Sportu 
i Turystyki – Fundusz Rozwoju Kultury Fi-
zycznej, w ramach „Wojewódzkiego Wielo-
letniego Programu Rozwoju Bazy Sportowej”.
 Sala powstała obok budynku 
Gimnazjum w Kolnie i połączyła oba obiek-
ty. Jest nowoczesna, przystosowana do po-
trzeb zawodników, kibiców, a także osób 

niepełnosprawnych. W budynku znajdują 
się: pełnowymiarowe boiska do koszykówki, 
siatkówki oraz widownia z trybun rozkłada-
nych na 120 osób; szatnie, natryski męskie 
i żeńskie z wydzielonymi sanitariatami dla 
uczniów i zawodników oraz ciągi sanitaria-
tów ogólnodostępnych męskich, żeńskich 
i osób niepełnosprawnych; magazyny sprzę-
tu sportowego; galeria widokowa sali sporto-
wej oraz kotłownia.

Według sędziów pojedynek był bardzo wy-
równany. Dwóch wskazało na wygraną Pa-
trycji, dwóch na jej przeciwniczkę. Ostatecz-
ny werdykt należał do sędziego maty. W jego 
ocenie lepsza w tym starciu była Patrycja 
i to ona cieszyła się z końcowego zwycię-
stwa. Patrycja od roku startuje w turniejach 
ogólnopolskich. W tym czasie wzięła udział 
w 7 turniejach i wszystkie wygrała. 
 Kolejny zwycięzca z Jonkowa, 
Maksymilian Penger, w półfi nale spotkał się 
z zawodnikiem z Olsztyna, którego pokonał 
przez Ippon. Najpierw zdobył wazari po kop-
nięciu lowkick (kopnięcie na udo), a chwilę 
później wykonał skutecznie technikę ręczną 
zdobywając kolejne pół punktu. Tym samym 
zakończył walkę przed czasem po niespełna 
minucie. W fi nale zmierzył się z Adrianem 
Kozickim ze Szczytna, z którym wygrał zde-
cydowanie przez wskazanie sędziów w regu-
laminowym czasie walki, która trwała dwie 
minuty.
 Srebrny medalista, Patryk Wip-
pich, w walce półfi nałowej wygrał zde-
cydowanie z przeciwnikiem z Chełmna 
zdobywając cały punkt (Ippon). W fi nale 
po regulaminowym czasie walki przegrał 
przez wskazanie sędziów z zawodnikiem 
z Krosna zajmując ostatecznie drugie miej-
sce. Jego brat, Sebastian Wippich, stanął na 

najniższym stopniu podium. 
 Z kolei Filip Zakrzewski stoczył 
na turnieju trzy walki. W pierwszej, decydu-
jącej o wejściu do półfi nału, wygrał zdecydo-
wanie przez Ippon (zdobywając cały punkt) 
po dwukrotnym zastosowaniu techniki may-
geri (kopnięcie frontalne na głowę). Bardzo 
wyrównany pojedynek stoczył o wejście 
do fi nału. Po pierwszej rundzie sędziowie 
zarządzili dogrywkę. Po niej również stwier-
dzili, że walka była remisowa. O końcowym 
werdykcie zadecydował sędzia maty, który 
wskazał na wygraną przeciwnika zawodnika 
z Jonkowa. W walce o trzecie miejsce repre-
zentant ASW Jonkowo uległ zawodnikowi 
z Krosna ostatecznie zajmując czwarte miej-
sce w turnieju. 
 W najbliższym czasie reprezen-
tanci ASW Jonkowo, Patrycja Block i Mak-
symilian Penger, staną przed nie lada wy-
zwaniem. W dniu 2 kwietnia wezmą udział 
w międzynarodowym turnieju „Otwartych 
Mistrzostwach Czech”. O to by Jonkowo 
zostało zapamiętane w Czechach oprócz 
zawodników zadba Klub Kibica ASW Jon-
kowo, który zapewni gorącą atmosferę. 
Jak zawsze będzie głośno i będzie się dzia-
ło. Wszystkich, którzy chcieliby wesprzeć 
udział zawodników ASW Jonkowo w turnie-
jach, serdecznie zapraszamy do współpracy.
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OLSZTYNEK

PURDA

 Podczas gali wręczono pre-
stiżowe statuetki „Wzorowym Gmi-
nom” i „Wzorowym Firmom” z wo-
jewództwa warmińsko-mazurskiego. 
Wśród wyróżnionych znalazły się sa-
morządy i fi rmy z naszego regionu.
Nominowani do otrzymania tych pre-
stiżowych wyróżnień zostali poddani 
dokładnej ocenie przez Kapitułę Kon-
kursu.
 W kategorii „Wzorowa Gmi-
na” – Olsztynek został doceniony pod 
względem szeroko rozumianej opie-
ki zdrowotnej i pomocy społecznej. 
„Służba Zdrowia i Opieka Społeczna”.
 Prestiżowe wyróżnienie z rąk 
marszałka województwa warmińsko-
mazurskiego Gustawa Marka Brzezi-
na odebrali burmistrz Olsztynka Artur 
Wrochna oraz przewodniczący Rady 
Miejskiej Andrzej Wojda.
 Za „Wzorowe Firmy” uzna-
no kilka przedsiębiorstw z regionu, 
jedno z wyróżnień trafi ło do Przedsię-

biorstwa Wielobranżowego Magda-
lenka Pani Aliny Janeczek z Olsztynka 
w kategorii „Najlepsza Piekarnia War-
mii i Mazur„
 Prestiżowe wyróżnienie 
z rąk marszałka odebrał Mariusz Wid-
mański. Oprawę muzyczną przygo-
towała Młodzieżowa Orkiestra Huty 
Szkła Tadeusza Wrześniaka ze Sta-
szowa, która w swoim repertuarze za-
prezentowała wiele światowych szla-
gierów muzyki rozrywkowej. Całość 
poprowadził dyrektor wydawnictwa 
Europa Press Media, były dziennikarz 
TVP Olsztyn, Artur Świtoń.
 Liczymy na to, iż zdobyte 
nagrody jeszcze bardziej zmobilizu-
ją zarówno samorząd jak i lokalnych 
przedsiębiorców do pracy na rzecz lo-
kalnej społeczności oraz podniesienia, 
jakości świadczonych usług.

 Zapewnienie opieki dzie-
ciom do lat 3 jest jednym z fi larów 
skutecznej polityki prorodzinnej. 
Do tej pory rodzice w gminie Olszty-
nek byli zmuszeni korzystać z usług 
opiekunek, co jest dużym obciążeniem 
dla domowego budżetu. Gmina wy-
szła naprzeciw potrzebom rodzin, które 
chcą zapewnić swoim maluchom dobrą 
opiekę.
 W ostatnich dniach Minister 
Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej 
opublikował listę rankingową edycji 
programu Maluch 2016. Olsztynek zna-
lazł się na liście, otrzymując kwotę do-
fi nansowania w wysokości 734.694 zł. 
Dlatego też powstanie żłobka w Olsz-
tynku to jeden z warunków dalszego 
rozwoju gminy. Inwestycja ta wymaga 
jednak dużego nakładu fi nansowego, 
czego budżet gminy samodzielnie nie 
byłby w stanie udźwignąć.
 Idealnym rozwiązaniem 
jest skorzystanie z dofi nansowania 
w ramach resortowego programu roz-
woju instytucji opieki nad dziećmi 
w wieku do lat 3 „Maluch”. W ramach 
inwestycji planowana jest dobudowa 

do olsztyneckiego przedszkola nowego 
skrzydła, które zostanie przeznaczone 
na żłobek. Projektowane są dwie różne 
sale zabaw, jedna dla dzieci w wieku 
od 6 miesięcy do 2 lat, druga dla dzieci 
w wieku od roku do 3 lat, szatnie, sy-
pialnie dla dzieci oraz pomieszczenie 
kuchenne. Inwestycja wymaga również 
budowy nowych sanitariatów, prze-
budowy klatki schodowej, korytarzy, 
a także kanalizacji sanitarnej i deszczo-
wej. Wykonany zostanie też zewnętrz-
ny plac zabaw.
 W efekcie powstanie w peł-
ni funkcjonalny żłobek z profesjonalną 
opieką dla 40 maluchów. W kolejnych 
latach żłobek będzie doposażany i roz-
wijany ze środków własnych gminy, 
a jeśli pojawi się taka możliwość 
– również z udziałem środków ze-
wnętrznych.

Fot: Olsztynek

Fot: Olsztyne

Fot: Purda

W dniu 17 marca br. w Hotelu Omega 
w Olsztynie odbyła się po raz pierwszy uro-
czysta Gala Wzorowych zorganizowana pod 
patronatem Wojewody Warmińsko-Mazur-
skiego i Marszałka Województwa Warmińsko-
Mazurskiego. 

Władze Olsztynka pozyskały z rządowego pro-
gramu dofi nansowanie na budowę żłobka. Jest 
to z pewnością jedna z najbardziej wyczekiwa-
nych inwestycji gminnych.

 KOLEJNE LAURY DLA OLSZTYNKA OLSZTYNECKI RATUSZ POZYSKAŁ DOFINANSOWANIE NA ŻŁOBEK

 Projekt będzie realizowa-
ny w ramach działania „Aktywizacja 
mieszkańców wsi na rzecz podejmowa-
nia inicjatyw służących włączeniu spo-
łecznemu, w szczególności osób star-

szych, młodzieży, niepełnosprawnych, 
mniejszości narodowych i innych osób 
wykluczonych społecznie”. Zasięgiem 
będzie obejmował gminy powiatu 
olsztyńskiego: Purdę, Olsztynek, Bar-
czewo, Biskupiec oraz gminy powiatu 
szczycieńskiego: Pasym, Jedwabno, 
Dźwierzuty.
 To bardzo ważne przedsię-
wzięcie, aktywizujące mieszkańców 
naszej gminy. W dodatku projekt zo-
stanie zrealizowany w 100 proc. bez 
udziału fi nansów gminy, bo całość 
pozyskanej  dotacji pochodzi ze środ-

ków europejskich, a ściślej mówiąc 
z Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich 
2014-2020. Warto też dodać, że o do-
fi nansowanie starało się kilkadziesiąt 
podmiotów, z czego tylko 39 znalazło 
się na liście rankingowej, a jedynie 
15 uzyskało fi nansowanie. Nasz pro-
jekt „Kulinarne dziedzictwo pograni-
cza Warmii i Mazur został oceniony 
na wysokim, szóstym miejscu – wy-
jaśnia Rafał Wilczek, sekretarz gminy 
i autor projektu.
 Projekt „Kulinarne dzie-
dzictwo pogranicza Warmii i Mazur” 
obejmuje przeprowadzenie w sześciu 
świetlicach wiejskich 12 warsztatów 
kulinarnych z udziałem zawodowego 
kucharza i dietetyka, przeprowadzenie 
akcji promocyjnych polegających na 
zorganizowaniu stoisk - również przez 
lokalnych producentów - z prezentacją 
kulinariów, ich degustacją oraz ręko-
dziełem, podczas imprez lub wydarzeń 
organizowanych w sześciu sąsiednich 
gminach.
 Nie zabraknie działań pro-
mocyjno-informacyjnych w telewizji, 
radiu, prasie i internecie. Przewidzia-
no rekrutację uczestników warsztatów 

(przy pomocy partnerów) oraz zapro-
szenie do konkursu kulinarnego sąsied-
nich gmin.
 Dodatkowo odbędą się spo-
tkania informacyjno-szkoleniowe po-
święcone przepisom prawnym, w tym 
sanitarnym, warunków sprzedaży bez-
pośredniej i warunków sprzedaży pro-
duktów żywnościowych, w zakresie 
tzw. małego przetwórstwa.
 Całość projektu zwieńczy 
impreza plenerowa w formie pikniku, 
podczas której zostanie zorganizowany 
konkurs kulinarny z udziałem repre-
zentacji naszej gminy i sześciu sąsied-
nich gmin. Do wygrania będą nagrody 
o wartości ponad 10 tys. zł. – dodaje 
Rafał Wilczek.
 Tematem przewodnim kon-
kursu będą produkty wspólne dla tere-
nu „dzikich” Mazur i „świętej” Warmii, 
tj. ziemniak (mazurski kartofl ak - bab-
ka ziemniaczana vs plince warmińskie 
- placki ziemniaczane), a jako doda-
tek runo leśne i dziczyzna. Szczegóły 
konkursu zostaną ujęte w regulaminie. 
W warsztatach będzie mogła uczestni-
czyć zarówno młodzież, osoby starsze, 
jak i niepełnosprawne. 

„Kulinarne dziedzictwo pogranicza Warmii i 
Mazur” to projekt, który zostanie zrealizowany 
przez Gminę Purda wiosną i latem tego roku. 
Jego celem jest aktywizacja mieszkańców wsi, 
przeciwdziałająca społecznemu wykluczeniu. 
Ważne, że całe zadanie uda się zrealizować bez 
nakładów gminy, bo 100 proc. fi nansowania 
pochodzi z funduszy unijnych.

POZYSKALIŚMY 89 TYS. ZŁ NA RZECZ MIESZKAŃCÓW GMINY



8  STAWIGUDA - ŚWIĄTKI PRZEGLĄD WARMIŃSKI - WIEŚCI Z POWIATU 2016

STAWIGUDA

ŚWIĄTKI
gmina, w której warto żyć

 Pomysł zrodził się już kilkana-
ście lat temu, jednak ze względu na małą 
ilość nadesłanych wierszy nie udało się 
go wydać. Adresowany jest do poetów 
amatorów mieszkających w gminie Stawi-
guda, bądź z nią związanych. Do tematu 
powrócono w roku 2007 i tym razem udało 
się zebrać tyle materiału, aby przygotować 
tomik pod wyżej wymienionym tytułem. 
Ponieważ autorzy wierszy są w różnym 
wieku, tomik został podzielony na trzy roz-
działy:
I. Okno na Słońce, czyli w stronę dziecię-
cych inspiracji ...
II. Okno na świat, czyli młodzieńcza obec-
ność uczuć ...
III. Okno na życie, czyli dojrzałe poznanie 
świata ...
 Kolejne tomiki ukazywały się 
w latach 2008 i 2010. Trzeba było czekać 
aż 6 lat na kolejną IV edycję. Tegoroczny 
tomik jest wyjątkowy, gdyż poprzednie trzy 
były wykonywane własnoręcznie przez 
pracowników GOK, a wydany obecnie jest 
zbiorem wszystkich poprzednich łącznie 
z tegorocznym. Tym razem został on wy-

drukowany w drukarni w formie książko-
wej.
        Na spotkaniu poświęconym jego 
premierze był czas na podsumowania 
i wręczenie tomików osobom, które pu-
blikowały swoje wiersze na jego stronach, 
a było ich ponad 60. W pierwszych trzech 
edycjach jego strony zdobiły rysunki Wi-
tolda Podgórskiego, w czwartej edycji ob-
razy pań z Koła Malarskiego działającego 
przy placówce GOKu. Tradycją spotkań 
stała się recytacja wierszy przez samych 
autorów, zawsze występuje też wątek mu-
zyczny- tym razem można było posłuchać 
zespołu Kosejder i Ryszarda Maksyma - 
poetę, kompozytora i pieśniarza.
 Nakład tomiku ze względu 
na koszty nie jest duży, dlatego wszystkich 
zainteresowanych odsyłamy do linku poni-
żej, gdzie można pobrać wersję cyfrową. 
Wydanie kolejnej V edycji tomiku plano-
wane jest na początek 2017 roku.

 Głównymi organizatorami 
byli: Uczniowski Klub Sportowy „JU-
NIOR” oraz gmina Świątki. Impreza nie 
odbyłaby się bez wsparcia sponsorów. 
Głównym inicjatorem  był trener UKS 
Junior Sekcja Boksu – Karol Tuchewicz. 
Turniej otworzył wójt gminy Świątki Sła-
womir Kowalczyk, który objął zawody 
honorowym patronatem. Od trenera klu-
bu Karola Tuchewicza i nowo wybrane-
go prezesa Warmińsko - Mazurskiego 
Związku Boksu Amatorskiego Hieronima 
Kozakiewicza otrzymał podziękowania za 
wsparcie i współorganizację turnieju. Szcze-
gólne podziękowania otrzymała również 
Dyrektor Zespołu Szkolno – Przedszkolnego 
w Świątkach, Agnieszka Miąsko. Medale 
i upominki pięściarzom wręczali: wójt gmi-
ny Śwatki Sławomir Kowalczyk, dyrek-
tor Publicznego Gimnazjum w Świątkach 
Anna Klewiado, dyrektor Zespołu Szkolno 
– Przedszkolnego w Świątkach Agnieszka 
Miąsko, wicedyrektor Zespołu Szkolno – 
Przedszkolnego w Świątkach Robert Łasz-
czewski, prezes W-MZBA Hieronim Koza-
kiewicz, opiekun hali sportowej Aleksandra 
Borko, Pełnomocnik Wójta ds. Profi laktyki 

i Rozwiązywania Problemów Uzależnień 
Monika Ćwiek, wiceprezes UKSW PIRS 
Olsztyn Krzysztof Kaim, wielokrotny me-
dalista w boksie Benjamin Maliński oraz 
Zbigniew Krasuski.
 Bez wątpienia impreza spotka-
ła się z dużym zainteresowaniem nie tyl-
ko mieszkańców gminy Świątki. Przyje-
chało wielu kibiców z Braniewa, Elbląga, 
Bydgoszczy, Brodnicy, Ostrołęki, Łomży 
i Kętrzyna. Adepci boksu dostarczyli pu-
bliczności wielu mocnych wrażeń. Na rin-
gu nie zabrakło również walk płci pięknej. 
Wszystkie pojedynki były na wysokim po-
ziomie. Zawodnicy pokazali swe umiejęt-
ności bokserskie, wykazali się niebywałą 
inteligencją na ringu oraz dowiedli, że war-
to mieć pasję i ją rozwijać.

 Przedsiębiorcy zastanawiali 
się, jak przyciągnąć nowych biznesme-
nów, aby rozwijać potencjał regionu. 
Wyrazili też chęć współpracy z gminą 
w sprawie wydania ,,katalogu’’ przed-
stawiającego walory gminy Stawiguda. 
- Musimy stworzyć plan funkcjonowa-
nia stowarzyszenia, by spotkania przy-
nosiły jak najbardziej owocne efekty 
- mówili biznesmeni. Wszyscy uczest-

nicy spotkania starali się znaleźć nić 
porozumienia w sprawie pogodzenia 
prywatnych interesów przedsiębiorców 
z interesami gminy i jej mieszkańcami.
- Liczymy na zwiększanie się frekwen-
cji na zebraniach oraz na interesujące 
pomysły przedsiębiorców - powiedzieli 
na zakończenie prowadzący. Wszyscy 
dostrzegają potrzebę zacieśniania relacji 
pomiędzy przedsiębiorcami działający-
mi na terenie Stawigudy oraz zintensy-
fi kowanie współpracy pomiędzy nimi. 
To nie chodzi o konkurencję, tylko 
o rzeczowe współdziałanie – podsumo-
wali spotkanie goście Przystani „Mię-
dzy Deskami”, zapraszając wszystkich 
do zaangażowania się w działalność 
Stowarzyszenia.

 Program jest odpowiedzią na 
potrzebę otoczenia szczególną opieką 
uzdolnionych dzieci i młodzieży osiąga-
jącej wybitne wyniki w dziedzinie nauki, 
sztuki i sportu. Jego głównym celem jest 
fi nansowe wspieranie rozwoju uzdol-
nień uczniów, którzy dzięki swej pracy 
i zaangażowaniu uzyskują wyso-
kie osiągnięcia, pragną się roz-
wijać oraz posiadają wizję ce-
lów, do których osiągnięć dążą.
Lokalny Program Wspierania Edukacji 
Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży został 
przyjęty Uchwałą Nr XII/85/2015 Rady 
Gminy Świątki z dnia 30 grudnia 2015 
roku.

 W dniu 17 lutego 2016 roku 
w Urzędzie Gminy w Świątkach odbyło 
się uroczyste wręczenie stypendiów oraz 
Nagrody Specjalnej Wójta z Lokalnego 
Programu Wspierania Edukacji Uzdol-
nionych Dzieci i Młodzieży. W uroczy-
stości wzięli udział: wójt gminy Świątki 
Sławomir Kowalczyk, prezes Uczniow-
skiego Klubu Sportowego „Junior ” Ro-
bert Łaszczewski, trener sekcji boksu 
Karol Tuchewicz oraz stypendyści: To-
masz Kalwara i Piotr Szerszeń, ucznio-
wie II klasy Publicznego Gimnazjum 
w Świątkach i Rafał Tuchewicz, 
uczeń Liceum Ogólnokształcącego 
nr 3 w Olsztynie. Stypendystom towa-
rzyszyli dumni rodzice.

„Ulepione z wiatru i snu” to tytuł czwartego już 
wydania tomiku wierszy zaprezentowanego 
w piątek 26 lutego w sali Gminnego Ośrodka 
Kultury w Stawigudzie.

Dnia 12 marca 2016 roku po raz pierwszy 
w gminie Świątki odbył się Turniej Bokserski 
„Równe Szanse”.

10 marca doszło do kolejnego spotkania człon-
ków Stowarzyszenia Gminnej Rady Biznesu, 
którego inicjatorem był Jerzy Szaban. Zebra-
nie odbyło się w Przystani ,,Między Deskami’’ 
w Tomaszkowie. Promocja gminy, która ma 
doprowadzić do sprowadzania nowych in-
westorów do okolicy była głównym tematem 
rozmów.

Z inicjatywy wójta gminy Świątki opracowany 
został „Lokalny Program Wspierania Edukacji 
Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży”.

IV TOMIK WIERSZY „ULEPIONE Z WIATRU I SNU”

TURNIEJ BOKSERSKI W ŚWIĄTKACH

GMINNA RADA BIZNESU ZACHĘCA DO AKTYWNOŚCI

LOKALNY PROGRAM WSPIERANIA EDUKACJI

Fot: Świątki

Fot: Świątki

Fot: Stawiguda

Fot: Stawiguda
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 Seweryn Pieniężny urodził 
się 25 lutego 1890 r. w Olsztynie. Od 
1918 r. pełnił obowiązki kierownika re-
dakcji „Gazety Olsztyńskiej”. Zainicjo-
wał wydawanie dodatków prasowych: 
„Życie Młodzieży”, „Gość Niedziel-
ny”, „Głos Pogranicza”. Prowadził 
działalność społeczną, oświatową i kul-
turalną. We wrześniu 1939 roku został 
aresztowany przez gestapo, a 24 lutego 
1940 r. stracony w obozie koncentra-
cyjnym w Hohenbruch koło Kłajpedy.
 Postać Seweryna Pienięż-
nego ma ogromne znaczenie dla kul-
tury polskiej i prawdy o Polsce. Jako 
wydawca i dziennikarz dbał o rzetelny 
przekaz informacji w czasach, gdy pol-
skość była piętnowana i wyszydzana. 

Bez strachu publikował fakty o prze-
biegu plebiscytu na Warmii, wydawał 
dzieła ważne dla naszej małej ojczy-
zny, jak chociażby utwory ks. Walen-
tego Barczewskiego, Michała Kajki, 
czy felietony w gwarze warmińskiej. 
 Samorząd Powiatu Olsztyń-
skiego popiera działania, poprzez które 
pielęgnowana jest pamięć o osobach 
zasłużonych dla Warmii i Mazur. Taką 
osobą jest, bezsprzecznie, Seweryn 
Pieniężny – powiedziała starosta olsz-
tyński Małgorzata Chyziak.
 W uroczystości poświę-
conej olsztyńskiemu wydawcy 
włączyły się: Ośrodek Badań Na-
ukowych im. Wojciecha Kętrzyń-
skiego i Towarzystwo Naukowe te-
goż imienia, organizując 25 lutego 
w Domu Polskim (ul. Partyzantów 87, 
godz. 11:00) sympozjum naukowe. 
W programie znalazły się wykłady:
- Seweryn Pieniężny jako wydawca – 
dr Jan Chłosta
- Uwagi o prasie olsztyńskiej (1945-
1989) – prof. Stanisław Achremczyk
- Trudno być Polakiem… – red. Woj-
ciech Reszczyński

Słowem refl eksji i modlitwą została uczczona 
76 rocznica śmierci Seweryna Pieniężnego.
W imieniu Powiatu Olsztyńskiego na grobie 
zasłużonego Warmiaka zostały złożone kwiaty. 
W uroczystości wzięli udział przedstawiciele 
władz państwowych i samorządowych oraz 
olsztyńskich  mediów. Nie zabrakło też mło-
dzieży z Jezioran, Pieniężna i Olsztyna. Orga-
nizatorem był warmińsko-mazurski oddział 
Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich. Słowo 
wstępne wygłosił ks. Ireneusz Bruski, prezes 
SDP w Olsztynie.

DNI SEWERYNA PIENIĘŻNEGO

 Wydarzenie rozpoczęło 
się od mszy świętej koncelebrowanej 
przez arcybiskupa koadiutora archi-
diecezji warmińskiej Józefa Górzyń-
skiego, następnie pod pomnikiem za-
służonego Warmiaka zostały złożone 
kwiaty. Tego dnia nie brakowało wzru-
szających słów. W świetlicy wiejskiej 
słowo o księdzu Barczewskim wygłosił 
historyk i znawca zwyczajów warmiń-
skich Jan Chłosta, zaś Warmiak Robert 
Pieczkowski przedstawił wspomnienie 
rodzinne. Wiersz Marii Zientary-Ma-
lewskiej, uczennicy księdza Barczew-
skiego, zaprezentowała bratanica poet-
ki Maria Surynowicz.
 Alicja Wąsik przeczytała 
list Starosty Olsztyńskiego Małgorza-
ty Chyziak. – Bardzo mnie cieszy kul-
tywowanie pamięci o osobach szcze-
gólnie zasłużonych dla regionu. Taką 
postacią jest bezsprzecznie „uczony 
proboszcz z Brąswałdu”, który świa-
tłym umysłem, popartym wykształce-
niem i poczuciem obowiązku wobec 
historii Ojczyzny, dowiódł polskości 
południowej Warmii. Popularyzując ję-
zyk ojczysty i lokalne obyczaje, chronił 
je od zapomnienia. Wszystkim uczest-
nikom uroczystości życzę refl eksji nad 
trudną historią naszych ziem, ale tak-
że poczucia dumy z pochodzenia bądź 
świadomego wyboru wyjątkowego 
miejsca pracy i zamieszkania – pięknej 
polskiej Warmii – napisała starosta.
 Na zakończenie uroczy-
stości dziecięcy zespół „Spręcowia” 
wykonał tańce i pieśni warmińskie, 
chętni zaś mogli nabyć reedycje ksią-
żek autorstwa Walentego Barczew-

skiego. W wydarzeniu wzięli udział 
m.in. Sylwia Jaskulska, członek 
zarządu województwa, Jarosław Sło-
ma, wiceprezydent Olsztyna, Ryszard 
Górecki, rektor UWM, Irena Derdoń, 
wójt gminy Stawiguda, Alicja Wą-
sik, przewodnicząca Rady Powiatu 
w Olsztynie, Sabina Robak, przewod-
nicząca Rady Gminy Dywity, probosz-
czowie sąsiednich parafi i, sołtysowie, 
nauczyciele oraz mieszkańcy Brąswał-
du i rodzina księdza Barczewskiego.
Organizatorem  obchodów 160. rocz-
nicy urodzin ks. Walentego Barczew-
skiego był wójt gminy Dywity Jacek 
Szydło, parafi a Brąswałd oraz sołectwa 
Brąswałd i Bukwałd.

17 lutego w Brąswałdzie odbyła się uroczystość 
160. rocznicy urodzin ks. Walentego Barczew-
skiego – proboszcza, pisarza i badacza ziemi 
warmińskiej. Samorząd Powiatu Olsztyńskie-
go reprezentowała Alicja Wąsik, przewodni-
cząca Rady Powiatu w Olsztynie.

160 ROCZNICA URODZIN KS. WALENTEGO BARCZEWSKIEGO

Fot: Powiat Olsztyński

  Decyzją czytelni-
ków i internautów najpopularniejszym 
zaw odnikiem Warmii i Mazur został 
Marcin Malewski, szczypiornista War-
mii Traveland Olsztyn. W kategorii 
Najpopularniejszy Sportowiec Powia-
tu Olsztyńskiego najwięcej głosów 
zostało oddanych na Szymona Rekitę, 
kolarza z Warmii Biskupiec. 6 lutego 
podczas Balu Sportowca starosta olsz-
tyński Małgorzata Chyziak przekazała 
nagrodę na ręce ojca zawodnika.
 Zdzisław Rekita odebrał 

statuetkę w imieniu syna, który pod 
koniec stycznia wyjechał do Włoch 
na rozpoczęcie nowego sezonu ko-
larskiego. – Jak mu (synowi – red.) 
powiedziałem, to bardzo się ucieszył 
i prosił mnie, żebym podziękował czy-
telnikom, którzy na niego oddali głosy 
– powiedział Gazecie Olsztyńskiej.
 Starosta olsztyński wysoko 
ocenia plebiscyt. - W powiecie i re-
gionie mamy wielu utalentowanych 
sportowców. Taki konkurs to świet-
na promocja zarówno zawodników, 
jak i całego województwa. Cieszę się, 
że jako samorząd Powiatu Olsztyń-
skiego też mamy w tym swój udział - 
powiedziała Małgorzata Chyziak.

55. Plebiscyt na 10 Najpo-
pularniejszych Sportowców Województwa 
Warmińsko-Mazurskiego organizowany 
przez Gazetę Olsztyńską przeszedł do hi-
storii.

NAJPOPULARNIEJSZY SPORTOWIEC WARMII I MAZUR
A oto dziesiątka sportowców, którzy znaleźli się w złotej dziesiątce konkursu:

1. Marcin Malewski, piłkarz ręczny Warmii Traveland Olsztyn
2. Joanna Jędrzejczyk, MMA, Berkut Arrachion Olsztyn
3.  Konrad Bukowiecki, lekka atletyka, Gwardia Szczytno
4. Tomasz Szewczak, jujitsu, Olsztyńskie Stowarzyszenie Jujitsu i Judo
5. Maciej Sarnacki, judo, Gwardia Olsztyn
6. Krzysztof Hołowczyc, automobilizm, Monster Energy X-raid Team, 
    Lotto Team
7. Karol Zalewski, lekka atletyka, AZS UWM Olsztyn
8. Janusz Milewski, kajakarstwo, Plastex Kayak Sport Club Olsztyn
9. Paula Plichta, gimnastyka, UKS SMS Olsztyn
10. Adrian Durma, kick-boxing, Elbląski Klub Karate

Serdecznie gratulujemy!

Fot: Redakcja
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 Pierwszym tematem po-
ruszanym podczas posiedzenia była 
współpraca powiatów w zakresie 
służby zdrowia w kontekście koń-
czącego się w czerwcu b.r. 5-letniego 
okresu kontraktowania usług medycz-
nych. Z informacji jakie przedstawił 
wojewoda wynika, że umowy prze-
dłużone zostaną o 1 rok, w związ-
ku z czym nowe konkursy przepro-
wadzone będą w czerwcu 2017 roku.
W kontekście dofi nansowania zadań 
samorządowych dotyczących powiatów 
i gmin rozmawiano także o tworzeniu 

map potrzeb zdrowotnych na najbliż-
sze lata, polityce społecznej – środowi-
skowych domach samopomocy i moż-
liwości zwiększenia ich fi nansowania.
Drugim tematem omawianym podczas 
posiedzenia była realizacja projek-
tu cyfryzacji zasobów geodezyjnych 
w powiatach województwa warmiń-
sko-mazurskiego. Rozmawiano głów-
nie o sposobach fi nansowania i pozy-
skiwania środków dla 21 podmiotów 
– powiatów i miast naszego regionu.
Wojewoda mówił także o programie 
rozwoju gminnej i powiatowej infra-
struktury drogowej na lata 2016-2019. 
 W 2016 roku jest to kwota 47 
770 000 zł dla każdego z województw, 
podzielona: 50 procent na drogi gmin-
ne i 50 procent na drogi powiatowe. 
Na 2017 rok ma to być kwota bliska 
60 000 000 zł z podziałem również 
po 50 procent.

2 lutego 2016 roku w Starostwie Powiatowym 
w Olsztynie odbyło się posiedzenie Konwentu 
Powiatów Województwa Warmińsko-Mazur-
skiego. Oprócz honorowych przedstawicieli 
województwa – wojewody, Artura Chojec-
kiego i marszałka Marka Gustawa Brzezina 
w spotkaniu starostów uczestniczyli tak-
że przedstawiciele samorządów i geodeci 
z powiatów.

PIERWSZE DECYZJE STAROSTÓW W 2016 ROKU
Fot: Powiat Olsztyński

 Przez urząd każdego dnia 
przewija się kilkaset osób. Tym naj-
młodszym czas oczekiwania może się 
dłużyć. Dlatego uznaliśmy, że warto 
stworzyć miejsce, w którym dzieci będą 
mogły porysować i poczytać, bo urząd 
powinien być przyjazny dla każdego 
mieszkańca powiatu, także tego naj-
młodszego – mówi starosta olsztyński 
Małgorzata Chyziak.
 W „Kąciku Malucha” dzieci 
mogą porysować kredą na specjalnej 
tablicy albo pokolorować obrazki 

przedstawiające przygody młodego Mi-
kołaja Kopernika. W kolorowych szu-
fl adach znajdą też książki dostosowane 
do zainteresowań czytelnika w wieku 
4-7 lat. Miłą atmosferę tworzą nama-
lowane przez jednego z pracowników 
starostwa wesołe zwierzaki. – Uznali-
śmy, że dobrze byłoby wykorzystać sy-
tuację i pokazać mieszkańców naszych 
lokalnych lasów i łąk. Dlatego na ścia-
nie pojawił się bociek, jelonek, krówka, 
jeżyk i koń.
 Już pierwszego dnia 
od otwarcia „Kącika malucha” dzieci 
śmiało ruszyły do zabawy w nowym 
miejscu. Jak się okazało, za kredę zła-
pała nawet jedna odważna mama. 
Bo to niby nic wielkiego, a jednak cie-
szy.

Czy urząd zawsze musi się kojarzyć z czymś 
bardzo poważnym? Okazuje się, że wcale nie. 
A przynajmniej nie w Starostwie Powiatowym 
w Olsztynie. Od teraz maluchy towarzyszące 
swoim rodzicom w załatwianiu spraw, mogą 
się bawić w „Kąciku Malucha”.

 URZĄD PRZYJAZNY MALUCHOM

Fot: Powiat Olsztyński

 Powiatowi radni zdecydowa-
li o odwołaniu Jana Żemajtysa z funkcji 
wicestarosty. Zastąpiła go na tym sta-
nowisku Joanna Michalska, pełniąca do 
tej pory rolę członka Komisji Gospodar-
ki i przewodniczącej Komisji Budżetu 
Rady Powiatu w Olsztynie. – Zmiana 
jest podyktowana potrzebą poprawy re-
lacji i szeroko rozumianej współpracy 
w ramach zawartej koalicji, zmierzającej 
do podejmowania skutecznych działań 
prorozwojowych na rzecz mieszkańców 

powiatu olsztyńskiego – podała w uza-
sadnieniu wniosku starosta olsztyński 
Małgorzata Chyziak.
 Joanna Michalska mieszka 
w gminie  Dywity. Była członkinią rady 
sołeckiej, a w latach 2010-2014 radną 
Gminy Dywity. Od 2014 roku jest rad-
ną Powiatu Olsztyńskiego. Bliskie są 
jej sprawy związane z działalnością or-
ganizacji pozarządowych i z młodzieżą. 
W ubiegłym roku kandydowała z listy 
PO do Sejmu RP. – Postaram się jak naj-
bardziej rzetelnie pełnić swoją funkcję 
i dbać o dobre relacje w powiecie – po-
wiedziała nowa wicestarosta tuż po ogło-
szeniu wyników głosowania.

Zmiany w składzie Zarządu i sprawy bezpie-
czeństwa w powiecie były najważniejszymi 
tematami XII Sesji Rady Powiatu w Olsztynie, 
która odbyła się 26 lutego.

XII SESJA RADY POWIATU W OLSZTYNIE
Fot: Powiat Olsztyński

 Podczas spotkania z hodow-
cami eksperci wygłosili prelekcje m.in. 
na temat sposobów zwiększania wy-
dajności krów, analizy wyników badań 
przeprowadzanych przez zootechni-
ków oraz oceny bieżącego stanu bydła 
mlecznego w kraju. – W Polsce obecnie 
żyje 2 mln 100 tys. krów ras mlecznych, 
z czego 155 tys. na terenie wojewódz-
twa warmińsko-mazurskiego – relacjo-
nował kierownik oddziału PFHBiPM 

w Olsztynie Zdzisław Szewczak. 
-  W styczniu bieżącego roku średnia 
cena mleka w skupie osiągnęła wyso-
kość 111,8 zł za 100 l, w naszym re-
gionie – 114 zł. Średnia wielkość stada 
w kraju wynosi 37 sztuk, przy czym 
na Warmii i Mazurach nawet 42 sztu-
ki. W rankingu powiatów, olsztyński 
znalazł się na 13 miejscu z 141 obora-
mi, 5537 krowami i średnią wydajno-
ścią od jednej krowy – 7228 kg mle-
ka. Najwięcej obór na terenie powiatu 
olsztyńskiego znajduje się w gminie 
Biskupiec.
- Jestem pod wielkim wrażeniem wie-
dzy, którą musi posiadać hodowca. 
Gratuluję Państwu dotychczasowych 
osiągnięć i życzę dalszych sukcesów – 
powiedziała starosta Małgorzata Chy-
ziak, wręczając dyplomy i upominki 
wyróżnionym rolnikom.

Ewa i Wojciech Jończyk z Garzewka, Ryszard 
Wagner z Mokin i Paweł Policht z Nowej Wsi – 
to hodowcy bydła mlecznego, którzy 17 marca 
zostali wyróżnieni przez starostę olsztyńskiego 
Małgorzatę Chyziak. W uroczystości zorgani-
zowanej przez Polską Federację Hodowców 
Bydła i Producentów Mleka wzięły też udział 
władze gmin Barczewo, Biskupiec, Jeziora-
ny, Świątki oraz przedstawiciele gmin Kolno 
i Purda.

WYRÓŻNIENI HODOWCY Z POWIATU
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 Na terenie powiatu olsztyń-
skiego funkcjonuje wiele stowarzyszeń 
i fundacji, które realizują ciekawe i war-
tościowe projekty. Na wsparcie reali-
zowanych przez nie zadań publicznych 
powiat olsztyński przeznaczył 149 ty-
sięcy zł. Swoje propozycje zgłosiło 31 
oferentów, dofinansowanie otrzyma 24 
z nich. Nowością w tegorocznym kon-
kursie było zadanie dotyczące ochrony 
zabytków. 
 Na mocy uchwały podjętej 
22 marca przez Zarząd Powiatu w Olsztynie 
dotację otrzymają:
- Bank Żywności w Olsztynie na realizację 
zadania „Aktywność poprzez organizację 
zbiórek żywności w powiecie olsztyńskim” 
– 20 tys. zł.
- Fundacja „Fundusz Ziemi Olsztyńskiej” 
na Fundusz Stypendialny – 48 tys. zł.
- Fundacja Albatros z Bukwałdu na zadanie 
„Ptasi ogród” – 2 tys. zł.
- Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego 
w Olsztynie na zadanie „Młody świadomy 
ekolog” – 1 tys. zl.
- Stowarzyszenie „Nasze Gady” na Festyn 
Archeologiczny „Spotkanie z historią regio-

nu” – 3,4 tys. zł.
- Stowarzyszenie MELOFA-
NI z Dywit na „Amatorską 
Orkiestrę Dętą” – 2,6 tys. zł.
- Stowarzyszenie Inicjatyw 

Obywatelskich w Barczewie na „Międzyna-
rodowy Festiwal Muzyki Chóralnej im. Fe-
liksa Nowowiejskiego” – 10 tys. zł.
- Stowarzyszenie „Nowa Wieś” z Frączek na 
„Noc sobótkową we Frączkach” – 1,5 tys. zł.
- Stowarzyszenie „Węgajty” z Węgajt na za-
danie „Zwrotnik Warmia. Międzynarodowy 
festiwal Wioska teatralna 2016” – 4 tys. zł.
- Stowarzyszenie Rolniczo-Kulturalno-
Oświatowe TELEINFO w Niedźwiedziu na 
„Organizację cyklu letnich koncertów mu-
zyki wokalnej i kameralnej Warmia Gaudet 
et Cantat w Ramsowie” – 3 tys. zł.
- Jednostka Strzelecka 1028 Gietrzwałd im. 
Majora Zygmunta Szendzielarza PS. „Łu-
paszka” ZS „STRZELEC” OSW w Gietrz-
wałdzie na zadanie „Ratujmy Wieże w To-
marynach – Piknik Militarny z okazji Święta 
Wojska Polskiego – 1,5 tys. zł.
- Ochotnicza Straż Pożarna w Tuławkach na 
„Remont kapliczki w Tuławkach” – 4 tys. zł.
- Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne 
„POJEZIERZE” w Olsztynie na „Wymianę 
istniejącej stolarki okiennej na wzór histo-
ryczny (pod względem kształtu, materiału 
i kolorystyki) w budynku zabytkowej Gale-

rii Sztuki Synagoga w Barczewie – 21 tys. zł.
- Stowarzyszenie Wędkarskie Jeziora Li-
nowskiego w Łęgajnach na zadanie „Łęgaj-
skie klimaty” – 2 tys. zł.
- Związek Stowarzyszeń „Razem w Olszty-
nie” na zadanie „W kierunku profesjonaliza-
cji” – 1 tys. zł.
- Stowarzyszenie „Nasze Dzieci” z Dywit na 
II Regionalny Konkurs Gwary Warmińskiej 
– Po naszemu po warnijsku – 2 tys. zł.
- Stowarzyszenie Inicjatyw Edukacyjno-
Sportowych w Jezioranach na „Memorial 
Stanisława Sieradzkiego” – 1 tys. zł.
- Jeździecki Uczniowski Klub Sportowy 
„GALOP” przy ZSR w Smolajnach na „Pik-
nik Jeździecki w Smolajnach” – 1,5 tys. zł.
- Uczniowski Klub Sportowy „FRENDO” 
z Dywit na „Frendo Cup 2016” – 2,5 tys. zł.
- Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły Podsta-

wowej nr 1 w Barczewie na „Powiatowy 
Turniej Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego 
w Barczewie” – 750 zł.
- Ochotnicza Straż Pożarna w Barczewie 
na Ogólnopolskie Mistrzostwa w Ratownic-
twie w Ramach Kwalifi kowanej Pierwszej 
Pomocy Barczewo 2016 – 750 zł.
- Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób 
z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Do-
brym Mieście na zadanie „My też możemy 
być mistrzami 2016” – 2,8 tys. zł.
- Stowarzyszenie Wspierania Osób Niepeł-
nosprawnych i Ich Rodzin w Żardenikach 
na II Turniej Bocce Powiatu Olsztyńskiego 
– 1,2 tys. zł.
- Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełno-
SPRAWNYCH w Jezioranach na „Dzień 
godności osoby z niepełnosprawnością inte-
lektualną” – 2 tys. zł.

Znane są już wyniki otwartego konkursu ofert 
dla organizacji pozarządowych i podmiotów 
wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działal-
ności pożytku publicznego i o wolontariacie. 

ROZSTRZYGNIĘCIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT

 Program w 2016 roku obejmuje 
następujące formy wsparcia:
MODUŁ I: LIKWIDACJA BARIER 
UTRUDNIAJĄCYCH AKTYWIZACJĘ 
SPOŁECZNĄ I ZAWODOWĄ, w tym
1) Obszar A – likwidacja bariery transpor-
towej: w tym pomoc w zakupie i montażu 
oprzyrządowania do posiadanego samocho-
du oraz pomoc w uzyskaniu prawa jazdy ka-
tegorii B.
2) Obszar B – likwidacja barier w do-
stępie do uczestniczenia w społeczeń-
stwie informacyjnym w tym pomoc 
w zakupie sprzętu elektronicznego lub 
jego elementów oraz oprogramowania
oraz dofi nansowanie szkoleń w zakresie ob-
sługi nabytego w ramach programu sprzętu 
elektronicznego i oprogramowania,
3) Obszar C – likwidacja barier w poru-
szaniu się, w tym pomoc w utrzymaniu 
sprawności technicznej posiadanego wóz-
ka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym 
oraz pomoc w zakupie protezy kończyny, 
w której zastosowano nowoczesne rozwią-

zania techniczne, tj. protezy co najmniej 
na III poziomie jakości, a także pomoc 
w utrzymaniu sprawności technicznej po-
siadanej protezy kończyny, w której za-
stosowano nowoczesne rozwiązania tech-
niczne, co najmniej na III poziomie jakości
4) Obszar D – pomoc w utrzymaniu ak-
tywności zawodowej poprzez zapewnienie 
opieki osoby zależnej.
MODUŁ II: POMOC W UZYSKANIU 
WYKSZTAŁCENIA NA POZIOMIE 
WYŻSZYM
 Dofi nansowanie będzie następo-
wało na pisemny wniosek osoby niepełno-
sprawnej zamieszkałej na terenie powiatu 
olsztyńskiego. Wnioski będą przyjmowane 
w siedzibie Powiatowego Centrum Pomo-
cy Rodzinie w Olsztynie (Plac Bema 5) lub 
za pośrednictwem poczty:
- w ramach Modułu I w okresie 
od 4 maja 2016 r. do 30 sierpnia 2016 r.
- w ramach Modułu II dla wniosków doty-
czących roku akademickiego 2015/2016, 
w okresie od 21 marca 2016r. do 15 kwiet-
nia 2016r.
Dodatkowe informacje pod nume-
rem telefonu: 89 523 28 00. Wnioski 
są dostępne w siedzibie Powiatowe-
go Centrum Pomocy Rodzinie w Olsz-
tynie lub można je pobrać ze strony 
internetowej: 
www.pcpr-powiatolsztynski.pl 

 Podobnie jak w ubiegłym roku, 
tak i tym razem Wenta odbyła się w sali 
koncertowej Państwowej Szkoły Muzycznej 
w Olsztynie. Jeszcze przed rozpoczęciem 
głównej części imprezy, można było wziąć 
udział w loterii fantowej, w której każdy los 
był pełen. Największe emocje budził naj-
cenniejszy fant, czyli wycieczka do Rzymu. 
Jak się okazało, szczęście uśmiechnęło się 
do wiceburmistrz Dobrego Miasta Beaty 
Harań.
 Część oficjalna rozpoczęłą 
się widowiskiem opartym na „Dzwon-
niku z Notre Dame” Wiktora Hugo, 
przygotowanym przez osoby nie-
pełnosprawne z Biskupca. Licytację 
z kolei brawurowo przeprowadził ak-
tor Paweł Burczyk. Najwyższą kwo-

tę osiągnęła grafika Jolanty Badyny, 
za niewiele mniej „poszła” biżuteria przeka-
zana przez pierwszą damę RP Agatę Korn-
hauser-Dudę. Publiczność miała też okazję 
nabyć na przykład koszulkę z autografem 
Roberta Lewandowskiego. Wielkimi owa-
cjami zakończył się występ niewidomego 
23-letniego Szymona Wasiłowicza, pocho-
dzącego z powiatu olsztyńskiego, a kształ-
cącego się w średniej szkole muzycznej 
w Krakowie. Młody artysta zaśpiewał stan-
dardy jazzowe. Tegoroczną Wentę Do-
broczynną uświetnił koncert Moniki Ku-
szyńskiej, byłej wokalistki zespołu Varius 
Manx, reprezentantki Polski na konkur-
sie Eurowizja 2015. Gwiazda wykonała 
13 utworów, w tym swoje największe prze-
boje jak „Bezimienna”, „Nowa rodzę się”, ” 
Obudź się i żyj” oraz covery.
- Zebraliśmy 41 200 zł, a pieniądze jeszcze 
spływają, chociażby te z cegiełek, które sta-
nowiły bilety wstępu – opowiadał Wojciech 
Ruciński, prezes Akcji Katolickiej Archi-
diecezji Warmińskiej. – Myślę, że o suk-
cesie tegorocznej Wenty zdecydowały trzy 
czynniki: niesamowity prowadzący, czyli 
Paweł Burczyk, wspaniała publiczność oraz 
gwiazda – Monika Kuszyńska, której wy-
stęp był przesiąknięty optymizmem. Ta at-
mosfera udzieliła się nam wszystkim…

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Olsz-
tynie jest realizatorem programu AKTYW-
NY SAMORZĄD, fi nansowanego ze środków 
PFRON, którego głównym celem jest wyeli-
minowanie lub zmniejszenie barier ograni-
czających uczestnictwo benefi cjentów pomocy 
w życiu społecznym, zawodowym i w dostępie 
do edukacji.

Ponad 41 tysięcy złotych udało się pozyskać 
podczas 18. Wenty Dobroczynnej, którą 
7 lutego zorganizowała Akcja Katolicka Ar-
chidiecezji Warmińskiej. Środki trafi ą do Cen-
trum Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Zawo-
dowego Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz 
Osób z Upośledzeniem Umysłowym (PSOUU) 
w Biskupcu i zostaną przeznaczone na zakup 
sprzętu rehabilitacyjnego dla podopiecznych. 
Wydarzenie zostało objęte patronatem staro-
sty olsztyńskiego Małgorzaty Chyziak i burmi-
strza Biskupca Kamila Kozłowskiego.

PILOTAŻOWY PROGRAM AKTYWNY SAMORZĄD

WENTA PRZESIĄKNIĘTA OPTYMIZMEM
Fot: Wiadomości Gazeta Warmińska
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 Starostwo Powiatowe w Olsztynie
Plac Bema 5, 10-516, Olsztyn
tel: 089 527 21 30,  521 05 19
fax: 089 527 24 14

Stanowisko Obsługi Interesanta pracuje
w poniedziałek od 7.00 do 16.30
od wtorku do piątku od 7.00 do 15.00
starostwo@powiat-olsztynski.pl

UWAGA !
Godziny przyjmowania interesantów 
Wydziału Komunikacji są zróżnicowane
Wydział Komunikacji i Transportu
Starostwo Powiatowe w Olsztynie
godziny przyjęć interesantów:
poniedziałek: 07.30 - 16.00
wtorek - piątek: 07.30 - 14.30

Stanowiska zamiejscowe
w Biskupcu i Dobrym Mieście:
poniedziałek 9:00 - 16:00
wtorek - czwartek 8.00 - 14.30
piątek: 8:00 - 14:00

 Powiatowa Służba Drogowa
10-429 Olsztyn
ul. Cementowa 3
tel. (089) 535 66 30
fax (089) 535 66 40
e-mail: psd@powiat-olsztynski.pl
www.psd.olsztyn.pl

11-015 Olsztynek
ul. Sielska 2A
kom. 605 442 305

11-010 Barczewo 
ul. Kościuszki 80
tel. (89 )514-86-56
kom. 601-052-643

11-040 Dobre Miasto 
ul. Fabryczna 34
tel. (89) 616-12-59
kom. 601-200-579

 Powiatowa Poradnia 
Psychologiczno -Pedagogiczna
10-516 Olsztyn
Plac Bema 5
tel. (89) 527 03 46
e-mail: pppp.olsztyn@poczta.fm

11-300 Biskupiec
ul. Armii Krajowej 1B
tel. (89) 571-21-67

11-015 Olsztynek
ul. Klikowicza 4
tel. (89) 519-23-08

11-010 Barczewo
ul. Północna 14
tel. (89) 514-85-25

11-040 Dobre Miasto
ul. Olsztyńska 19
tel. (89) 615-19-35

 Specjalny Ośrodek Szkolno 
– Wychowawczy w Żardenikach
11-320 Jeziorany, Żardeniki 34
tel. (89) 718 10 23
fax  (89) 718 20 12
e-mail: soswzardeniki@poczta.onet.pl
www.soswzardeniki34.republika.pl

 Zespół Szkół w Biskupcu
11-300 Biskupiec
ul. Chrobrego 13
tel. (89) 715 21 89
e-mail: zsbiskupiec@interia.pl
www.zslo.net.pl

 Zespół Szkół  
im. K.C. Mrongowiusza 
w Olsztynku
11-015 Olsztynek
ul. Zamkowa 6
tel. (89) 519-26-27
e-mail: zs.olsztynek@zamek.edu.pl
www.zamek.edu.pl

 Zespół Szkół  w Dobrym Mieście
11-040 Dobre Miasto
ul. Fabryczna 6
tel: (89) 61-61-254
e-mail: zszdm@zszdm.edu.pl
www.zszdm.edu.pl

 Zespół Szkół Rolniczych 
im. I.B. Krasickiego w Smolajnach
11-040 Dobre Miasto
Smolajny 43
tel. (089) 616-13-19
e-mail: zsr43@wp.pl
www.smolajny.pl

 Zespół Szkół Podstawowo-Gim-
nazjalnych dla Dzieci Przewlekle 
Chorych przy Wojewódzkim Szpi-
talu Rehabilitacyjnym w Ameryce
11-015 Olsztynek
Ameryka 21
tel: (89) 519 48 29
e-mail: sekretariat@zspg-ameryka.pl
www.zspg-ameryka.pl

 Powiatowa Szkoła Muzyczna 
I stopnia w Dywitach
11-001 Dywity
ul. Spółdzielcza 4
tel. (89) 523-72-11
e-mail: sekretariat@psmdywity.org
psmdywity.org

 Dom Pomocy Społecznej 
w Grazymach
11-036 Gietrzwałd
Grazymy 1
tel. (89) 513-14-61
kom. 695-131-461
www.dpsgrazymy.pl

 Dom Pomocy Społecznej 
w Jonkowie
11-042 Jonkowo
ul. Lipowa 9
tel. (89) 512-91-26
www.dpsjonkowo.pl

 Dom Pomocy Społecznej 
w Barczewie
11-010 Barczewo
ul. Kraszewskiego 17
tel/fax (89) 514 84 21
tel/fax (89) 514 85 74
e-mail: sekretariat@dpsbarczewo.pl
dpsbarczewo.pl

 Dom Pomocy Społecznej 
w Dobrym Mieście
11-040 Dobre Miasto
ul. Łużycka 73
tel. (89) 616-14-85
fax (89) 616-14-14

 Dom Pomocy Społecznej 
w Jezioranach
11-320 Jeziorany
ul. Kajki 49
tel./fax (089) 718-16-64
e-mail. dpsjeziorany@o2.pl
www.dpsjeziorany.pl

 Dom Pomocy Społecznej „Zacisze” 
w Olsztynku
11-015 Olsztynek
ul. Park 5
tel. (89) 519-50-20
fax (89) 519-10-70
e-mail: dpsol@poczta.onet.pl
dps.zacisze.prv.pl

 Dom Dla Dzieci „Nad Jeziorem” 
w Olsztynku
11-015 Olsztynek
ul. Sienkiewicza 26
tel./fax (89) 519 26 13

 Dom Dla Dzieci „Nad Jeziorem” nr 2 
w Olsztynku
11-015 Olsztynek
ul. Sienkiewicza 26/2
tel./fax (89) 519 26 13

 Dom Dla Dzieci „Keja” 
w Biskupcu
11-300 Biskupiec
Aleja Broni 1C
tel. /fax (89) 715 22 29

 Dom Dla Dzieci 
im. Michała Lengowskiego 
w Gryźlinach
11-034 Stawiguda
Gryźliny 64
tel. (89) 519 18 24
fax (89) 519 34 67

 Powiatowe Centrum Pomocy 
Rodzinie w Olsztynie
10-175 Olsztyn
ul. Bałtycka 65
tel. (089) 544-38-00
fax (089) 544-38-11
e-mail: pcpr@powiat-olsztynski.pl
pcpr-powiatolsztynski.pl

10-516 Olsztyn
Plac Bema 5
- Rehabilitacja społeczna,
- Powiatowy Zespół ds. Orzekania 
o Niepełnosprawności, 
- Punkt konsultacyjny dla osób uza-
leżnionych, współuzależnionych 
i ofi ar przemocy
tel. (089) 523-28-00 
tel. (089) 523-28-04
fax (089) 523-28-02

 Urząd Pracy 
Powiatu Olsztyńskiego
10-450 Olsztyn
Al. Piłsudskiego 64B
tel. (89) 537 28 00
fax (89) 537 28 01
e-mail: uppo@olsztyn.uppo.gov.pl
olsztyn.uppo.gov.pl
uppo.olsztyn.ibip.pl/public

11-300 Biskupiec
ul. Chrobrego 26
tel. (89) 525 40 70
fax (89) 525 40 71
e-mail: biskupiec@olsztyn.uppo.gov.pl

11-040 Dobre Miasto
Plac 1 Sierpnia 1
tel. (89) 537 31 00
fax (89) 537 31 01
e-mail: dobre.miasto@olsztyn.uppo.
gov.pl

 Szpital Powiatowy  
im. J. Mikulicza w Biskupcu
11-300 Biskupiec
ul. Armii Krajowej 8
tel. (89) 715 62 07
fax (89) 715 62 08
e-mail:  info@szpital-biskupiec.pl
www.szpital-biskupiec.pl

 Zespół Zakładów Opieki 
Zdrowotnej w Dobrym Mieście
11-040 Dobre Miasto
ul. Grunwaldzka 10 B
tel./fax (89) 616 12 16
e-mail: szpital_dobre_miasto@op.pl

PODRĘCZNY INFORMATOR STAROSTWA POWIATOWEGO W OLSZTYNIE


