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PISMO BEZPŁATNE

INWESTUJEMY
W ZDROWIE

Rozbudowa, przebudowa oraz 
modernizacja istniejącego Bloku
Operacyjnego, Centralnej Steryli-
zatorni i Oddziału Anestezjologii 
i Intensywnej Terapii w szpitalu 
im. Jana Mikulicza w Biskupcu

RUSZA 
PRZEBUDOWA DRÓG 

Za rok przez gminę Jonkowo będzie 
się podróżować szybciej, wygodniej 
i bezpieczniej. Mieszkańcy skorzysta-
ją też z transportu publicznego łączą-
cego gminę ze stolicą województwa. 

PO 200 000 
NA GMINĘ

Każda z 12 gmin powiatu olsztyńskie-
go otrzyma od Powiatu dodatkowe 
środki na przebudowę i remont dróg. 
Taką decyzję podjęli radni Powiatu 
Olsztyńsiego.
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Małgorzata Chyziak
Starosta Olsztyński

Z POWIATOWEGO KALENDARZA

10.2018 – wystawa 17 artystów związanych z pracow-
nią Warmińsko-Mazurskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku, 
GOK w Dywitach
11.10.2018 - Gala „Biskupieckie Talenty” w Biskupcu
14.10.2018 - Niepodległościowy Rajd Pieszy w Biskupcu
15.10.2018 – Gala Stypendialna w Marcinkowie, gm.Purda
20.10.2018  – II Gminny Bal Seniora w Klewkach, 
gm. Purda
25.10.2018 - X Konkurs Piosenki i Pieśni Patriotycznej 
w Biskupcu
27.10.2018 - Koncert Muzyki Chopinowskiej 
w Czerwonce, gm. Biskupiec
27.10.2018 - Grand Prix LZS w Tenisie Stołowym 
w Czerwonce, gm. Biskupiec
07.11.2018 -„Kocham Polskę” – Miejsko-Gminny Turniej 
Wiedzy o Polsce w Biskupcu
09.11.2018 - Uroczysty koncert z okazji Narodowego 
Święta Niepodległości, GOK Stawiguda
11.11.2018 - Uroczystość odsłonięcia tablicy pamiątkowej 
na 100-lecie Niepodległości Polski w Stawigudzie
11.11.2018 - 100. Rocznica Odzyskania Niepodległości - 
Skarbiec Kultury Europejskiej w Barczewie
11.11.2018 - Obchody Narodowego Święta Niepodległo-
ści w Biskupcu
11.11.2018 – IV Gminny Bieg Niepodległości w Purdzie
17.11.2018 – Konkurs Pieśni i Poezji Patriotycznej 
w Klewkach, gm. Purda
17.11.2018 - VIII Wojewódzki Turniej Tańca Nowoczesne-
go „WARMIA POWER - Stawiguda 2018”
17.11.2018 - Wieczór Pieśni Patriotycznych w Stawigudzie
22.-24.11.2018 - V Festiwal Sztuki Czytania w Dobrym 
Mieście
24.11.2018 - pierwsze spotkanie w cyklu Studium Praktyk 
Teatralnych – warsztat reżysera, CKB w Dobym Mieście

 Weszliśmy w okres powakacyjny. Ruszyły szko-
ły, ruszyły kolejne inwestycje. Jeszcze nigdy Powiat Olsz-
tyński nie miał tak rekordowo wysokiego budżetu jak 
w tym roku, a co za tym idzie – tak pokaźnych inwestycji. 
Ze 150 mln zł środków zaplanowanych na początku roku 
w budżecie Powiatu na wydatki realizujemy obecnie inwe-
stycje, które w dużej mierze już są dla Państwa widoczne. 
O części z nich – na przykład o modernizacji szpitala 
powiatowego, realizacji inwestycji w ramach ZIT 
w Jonkowie, o nowej hali widowiskowo-sportowej 
w Biskupcu czy o cyfryzacji urzędu piszemy w niniejszym 
wydaniu „Wieści z Powiatu”.  
 Dla wszystkich nas sprawą wielkiej wagi są drogi, 
których remont i rozbudowa wymagają stałych, niemałych 
nakładów inwestycyjnych. Specjalnie dla Państwa przygo-
towaliśmy wkładkę do niniejszego wydania, która w pro-
sty i obrazowy sposób ukazuje projekty drogowe realizo-
wane przez Powiat Olsztyński na terenie poszczególnych 
gmin.
 Oprócz inwestycji o trwałym znaczeniu prak-
tycznym dbamy też nieustannie o ciekawą ofertę kultu-
ralną, skierowaną do szerokiego grona odbiorców. Warto 
tu wymienić chociażby dwie ostatnie cykliczne imprezy: 
„Powiatowe Kino pod Gwiazdami” i „Dożynki Powiato-
wo-Gminne”, które napotkały na ogromne zainteresowanie 
z Państwa strony i przekroczyły tym samym nasze ocze-
kiwania. Oznacza to, iż doceniają Państwo działania 
Powiatu i że jednocześnie są one Państwu jak najbardziej 
potrzebne.
 Tymczasem upływa okres obecnej kadencji 
organów samorządowych i już wkrótce ponownie pójdzie-
my do urn. Życzę nam wszystkim, aby dokonany wybór 
zapewnił nam dalszy stabilny rozwój przez kolejne 
pięć lat.

WYBORY KOMUNALNE

Wybory komunalne odby-
wają się w dwóch katego-
riach: do organów samo-
rządu terytorialnego (czy-

li rady gminy, rady powia-
tu i sejmiku województwa) 
oraz do jednoosobowych 
organów wykonawczych 
(jakimi są wójt, burmistrz, 
prezydent miasta lub staro-
sta). Druga tura wyborów 
samorządowych odbędzie 
się dwa tygodnie po pierw-
szym głosowaniu, czyli 
4 listopada 2018 r.

W niedzielę 21 paź-
dziernika 2018 r. w gmi-
nach, miastach, powia-
tach i województwach 
odbędą się wybory sa-
morządowe.
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SZANOWNI
CZYTELNICY



W POWIECIE

 W ramach projektu „E-administracja w powiecie olsz-
tyńskim” urząd starostwa dokonuje modernizacji systemu 
informatycznego, wdrożenia systemu elektronicznego zarządza-
nia dokumentacją oraz udostępnienia e-usługi dla mieszkańców 
powiatu. 
 Cyfryzacja urzędu Starostwa Powiatowego w Olszty-
nie pozwala na utworzenie systemu tzw. e-usług publicznych. 
Portal internetowy ułatwi interesantom realizację wybranych 
spraw urzędowych bez potrzeby wizyty w Starostwie lub ogra-
niczy wizytę do minimum. Projekt poprawi dostępność, jakość 
i efektywność świadczonych usług publicznych oraz usprawni 
procesy wewnętrzne związane ze świadczeniem usług publicz-
nych poprzez wdrożenie rozwiązań cyfrowego urzędu.
 Zadanie polepszy wydajność i bezpieczeństwo sieci 
teleinformatycznej urzędu, zmodernizuje serwerownię oraz 
stacje robocze w celu wdrożenia elektronicznego obiegu doku-
mentów, który zwiększy przejrzystość i ułatwi pracę z dokumen-
tacją, pozwalając dokładniej śledzić drogę obiegu dokumentów 
w urzędzie.
 Projekt w 85% dofi nansowany jest ze środków Euro-
pejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 
3.1 – „Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego oraz 
wysoka jakość e-usług publicznych” Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 
2014-2020. Wartość projektu to niespełna 2,5 mln zł, a dofi nanso-
wanie ze środków UE wynosi 2 121 863,50 zł.
 Zakres planowanego przedsięwzięcia zakłada realiza-
cję następujących działań: wdrożenie „cyfrowego urzędu” wraz 
z portalem e-usług; wdrożenie systemu Elektronicznego Zarzą-
dzania Dokumentami (EZD); zakup i wdrożenie oprogramowa-
nia usprawniającego procesy back-offi ce oraz udostępniające-
go usługi publiczne Powiatowej Służby Drogowej; modernizacja 
infrastruktury sieci LAN; wyposażenie serwerowni; zakup sprzę-
tu komputerowego; przeszkolenie pracowników w zakresie wdra-
żanych rozwiązań. 
 Wdrożone rozwiązania pozwolą na uruchomienie 

cyfrowego urzędu udostępniającego przez Starostwo Powiato-
we w Olsztynie, Powiatową Służbę Drogową w Olsztynie oraz 
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Olsztynie następu-
jące nowe e-usługi: zezwolenie na usunięcie drzew i krzewów; 
udzielanie informacji o środowisku; wyłączenie użytków rolnych 
z produkcji; przeniesienie pozwolenia na budowę/rozbiórkę/
zgłoszenia robót budowlanych; zgłoszenie robót budowlanych/
rozbiórki; transport drogowy (licencje/zezwolenia); zgłoszenie 
sprzedaży pojazdu; opiniowanie projektów organizacji ruchu; 
informacje, wypisy oraz wyrysy z operatu ewidencyjnego – inne 
informacje z zakresu ewidencji gruntów; zmiana formy użytko-
wania gruntów; legitymacje osoby niepełnosprawnej; szkody 
na drogach powiatowych; zajęcie pasa drogowego; zjazdy z dróg; 
lokalizacja obiektów w pasie drogowym. Ponadto w ramach 
e-usług załatwiać będzie można sprawy z zakresów: piecza 
Dziecko; realizacja zadań Zespołu ds. Rehabilitacji Społecznej 
Osób Niepełnosprawnych; wnioski o wydanie orzeczenia. 
 System Elektronicznego Obiegu Dokumentów (EZD 
PUW) zapewni możliwość pracy elektronicznej po stronie urzę-
du, do którego spływać będą dokumenty przesyłane drogą elek-
troniczną. Umożliwi on zarządzanie korespondencją, dokumenta-
mi, projektami, poleceniami, terminami i czasem pracy pracow-
ników, tworząc centralną, uporządkowaną bazę informacji oraz 
dokumentów. System zapewni pracownikom dostęp do umów, 
procedur wewnętrznych, korespondencji oraz dokumentów, 
a także kontrolował będzie obieg dokumentów, stan realizacji 
procesów, usprawniając w ten sposób obsługę klientów.
 System obsługi Powiatowej Służby Drogowej (sys-
tem back-offi ce PSD) obejmować będzie: serwer i klienta usług 
danych przestrzennych, przeglądarkę fotorejestracji, danych 3D, 
zarządzanie danymi przestrzennymi i plikami zewnętrznymi, 
system mapowy oraz moduły wspomagające realizację e-usług 
– geoportal, obiekty inżynierskie, projekty ruchu drogowego, 
zajęcie pasa drogowego, decyzje lokalizacyjne, prace budow-
lane, terminarz drogowy. Zakończenie projektu przewidywane 
jest na koniec 2019 r.

„E-administracja w powiecie olsztyńskim” - projekt w ramach umowy o dofi nansowanie 
między Powiatem Olsztyńskim a Województwem Warmińsko-Mazurskim 

CYFRYZACJA 
W STAROSTWIE POWIATOWYM
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 Miasto i Gmina Barczewo zyskały nowoczesny, 
bezpieczny obiekt sportowy, jakiego brakowało w tej miej-
scowości już od dawna. 
 W uroczystości wzięli udział: burmistrz Barcze-
wa Lech Jan Nitkowski, przewodniczący Rady Miejskiej 
Andrzej Maciejewski, przewodniczący Komisji Oświa-
ty Rafał Surmański, przewodniczący Komisji Sportu, 

Turystyki i Promocji Adam Dowgiałło oraz gość specjal-
ny - olimpijczyk Ryszard Szparak. 
 Bieżnia przy ulicy Północnej z obiektami towa-
rzyszącymi jest ogólnodostępna  nie tylko dla osób zain-
teresowanych sportem, ale dla wszystkich mieszkańców 
gminy Barczewo. 
 Otwarcie bieżni - jak przystało na obiekt sporto-
wy z prawdziwego zdarzenia - zakończyło się małym mi-
tingiem lekkoatletycznym. 

 Inwestycje będą wykonywane w ramach dwóch 
projektów. Jednym z nich jest „Poprawa oferty kultu-
ralnej i rekreacyjnej na terenie rewitalizowanym miasta 
Biskupca”, drugi zaś realizowany jest pod nazwą „Utwo-
rzenie Centrum Aktywizacji Ruchowej (CAR) nad jezio-
rem Kraksy”. 
 Burmistrz Biskupca Kamil Kozłowski podpisał 
10 września 2018 r. umowy na realizację powyższych pro-
jektów z trzema wykonawcami: fi rmą Usługi Budowlano-

Instalacyjne Piotr Pachucki, fi rmą Technomel Kazimierz 
Kozieł oraz ZBD TRAKT Kaczmarczyk. 
 Wartość budowy ciągów pieszo-jezdnych wynosi 
ponad 7,5 mln zł. Kwota 6,2 mln zł z tych środków pocho-
dzić będzie z dofi nansowania z Unii Europejskiej pozyska-
nego przez gminę w ramach Europejskiego Funduszu Roz-
woju Regionalnego z Regionalnego Programu Operacyj-
nego Warmia i Mazury na lata 2014–2020. 
 Inwestycja podyktowana jest zapotrzebowaniem 
mieszkańców i posłuży nie tylko obecnym i przyszłym po-
koleniom obywateli miasta i gminy Biskupiec, lecz także 
turystom i przejezdnym. Prace mają ruszyć jeszcze w tym 
roku.

BARCZEWO

BISKUPIEC

PROSTO Z NASZYCH GMIN

NOWA
BIEŻNIA
LEKKOATLETYCZNA

NOWE CIĄGI 
PIESZO-JEZDNE 

7 września 2018 roku odbyło się ofi cjalne otwarcie nowej 
bieżni lekkoatletycznej w Barczewie. 

Na terenie miasta Biskupca podpisano umowy na budo-
wę 4 km nowych tras
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 Zakończyła się budowa nowego przedszkola pu-
blicznego przy ul. Warszawskiej w Dobrym Mieście. 
Od 1 września 2018 r. do tej nowoczesnej i bogato wyposa-
żonej placówki uczęszcza już 175 wychowanków. 
 Inwestycja dofi nansowania została ze środ-
ków  Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewódz-
twa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 w kwo-
cie 492 700,00 zł, przy czym całkowita wartość projektu 
wyniosła  7 459 899,81 zł. 

 W przedszkolu utworzono interesujące kąci-
ki zabaw tematycznych, wyposażone w przyjazne za-
bawki edukacyjne, rozwijające zdolności poznaw-
cze dzieci. Do dyspozycji najmłodszych wychowan-
ków oddano też nowoczesny plac zabaw z pięknym, ko-
lorowym sprzętem. Obiekt przystosowany jest również 
do korzystania przez osoby z niepełnosprawnością ruchową. 
 W budynku od 1 września funkcjonuje oprócz 
tego żłobek miejski, sprawujący opiekę nad 30 dziećmi 
w wieku od 1 roku do lat 3. Uruchomienie 30 kolejnych 
miejsc żłobkowych planowane jest od 15 grudnia 2018 
r., po ukończeniu prac adaptacyjnych w budynku przy ul. 
Garnizonowej. 

  

DYWITY

DOBRE MIASTO

NOWE 
PRZEDSZKOLE

Dobre Miasto wychodzi naprzeciw najpilniejszym 
potrzebom mieszkańców

 XVIII edycja Kiermasu Warmińskiego 
po raz pierwszy została zorganizowana w nowym,  malow-
niczym miejscu nad Kanałem Łyny.
 - Chcieliśmy pokazać naszym mieszkańcom i go-
ściom spoza gminy ten przepięknie położony teren i spraw-
dzić, czy nadaje się on na przeprowadzanie dużych imprez 
– mówi Daniel Zadworny, zastępca wójta Gminy Dywity. 
- Niesamowita frekwencja na niedzielnym wydarzeniu po-
kazała, że błonia brąswałdzkie spodobały się mieszkańcom 
i mają niesamowity potencjał do organizowania dużych 

wydarzeń. 
 Oprócz tradycyjnego konkursu na najpiękniej-
szy wieniec dożynkowy można było obejrzeć wystę-
py zespołu folklorystycznego „Spręcovia”, chóru „Can-
temus”, Ani Brody z Kapelą Brodów, orkiestry dętej 
z Lidzbarka Welskiego, kapeli ludowej „Śparogi” 
i rockowych dziewczyn z Olsztynka, czyli Szarlotki. 
Występy sceniczne uświetnił koncert niekwestionowane-
go króla disco polo Zenka Martyniuka i zespołu Akcent.
 Tegoroczna odsłona Kiermasu była pierwszą 
w historii gminy imprezą masową, przygotowaną w ści-
słej współpracy ze służbami. Strażacy OSP Brąswałd, OSP 
Spręcowo, policja i straż gminna zatroszczyły się o obsługę 
parkingów i utrzymywanie płynności ruchu. 

KIERMAS WARMIŃSKI 
W BRĄSWAŁDZIE

W niedzielę 3 września 2018 r. w Brąswałdzie w gminie 
Dywity bawiło się kilka tysięcy osób. 
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JEZIORANY

 Jak nakazuje tradycja, dary z pól zostały poświęcone, 
a chleb dożynkowy podzielony i rozdany między zebranych.
 Stowarzyszenie Przyjaciół Biesala i Wiejski Dom Kul-
tury w Biesalu zorganizowali wiele atrakcji dla gości. Do zabawy 
radośnie podśpiewywał zespół Gronowiacy z Gronowa Elbląskie-
go. Zespół Tańca Ludowego Warmia zaprezentował kilka pięk-
nych tańców jak: szot, pofajdok, krakowiak. Miejscowe gospo-
dynie raczyły gości m. in. przepysznymi ciastami, zupami, bab-
ką ziemniaczaną. Jednym słowem, nikt głodny z dożynek nie wy-
szedł. 

 Prawdziwą atrakcją sobotniego popołudnia były Igrzy-
ska Sołectw. Kilkuosobowe drużyny zmagały się w najróżniej-
szych konkurencjach. Okazało się, że trafi ć kartofl em do celu 
wcale nie jest tak łatwo, a i cukinia podawana zawodnikom z rąk 
do rąk potrafi  skutecznie wyskoczyć na trawę. Rywalizacja była 
naprawdę poważna, choć śmiechu przy niej też było mnóstwo. So-
łectwa dowiozły na zawody swoje potrawy i najlepsze nalewki. 
Honorowy patronat nad dożynkami objął Jan Kasprowicz, wójt 
Gminy Gietrzwałd. 
 Wydarzenie było współfi nansowane z budżetu Gminy 
Gietrzwałd. Mieszkańcy i pozostali goście już teraz wyczekują 
z niecierpliwością  kolejnej, przyszłorocznej odsłony dożynek.

GIETRZWAŁDPROSTO Z NASZYCH GMIN

 Remont i przebudowa dróg zawsze stanowią jed-
ne z najważniejszych zadań inwestycyjnych o znaczeniu 
praktycznym. Dlatego nad rzeką Symsarną w miejscowo-
ści Jeziorany w ciągu drogi gminnej ulicy Konopnickiej 
ruszyła długo oczekiwana przebudowa mostu. 
 Koszt całkowity inwestycyjnych prac 
budowlanych wyniesie 1 166 959,56 zł. Kwota dotacji po-
zyskanej przez  gminę w ramach „Rządowego programu 

na rzecz rozwoju oraz konkurencyjności regionów po-
przez wsparcie lokalnej infrastruktury drogowej” osiągnie 
przy tym 490 091,36 zł.
 Inwestycja obejmuje tereny rzeki Symsarny, 
ul. Konopnickiej, ul. Nadbrzeżnej oraz tereny polożone 
w sąsiedztwie drogi wojewódzkiej nr 593 (Miłakowo 
– Dobre Miasto – Jeziorany – Lutry - Reszel). 
 Planowane ukończenie przebudowy przewidy-
wane jest na miesiąc grudzień 2018 r., tak by z nowym 
rokiem mieszkańcy i inni podróżni mogli juz swobodnie 
korzystać z nowego przejazdu przez rzekę.

PRZEBUDOWA
MOSTU

W pierwszej połowie września w Jezioranach ruszyła 
przebudowa mostu 
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DOŻYNKI 
W BIESALU

W sobotę 15 września 2018 r. w Biesalu w gminie Gietrz-
wałd dziękowano za ukończenie żniw i prac polowych. 



KOLNO

JONKOWO

OSP
 Z DOFINANSOWANIEM

INWESTYCJE 
W EKOMOBILNOŚĆ

17 września 2018 r. wójt Gminy Jonkowo Wojciech 
Giecko podpisał umowę na pozyskanie dotacji celowej 
z samorządem województwa warmińsko-mazurskiego.

W piątek 31 sierpnia 2018 r. Rada Powiatu Olsztyńskie-
go przegłosowała zmiany w budżecie, dzięki którym 
możliwe będzie wykonanie w całości projektów na dro-
gach powiatowych na terenie gminy Jonkowo.

 Tym historycznym aktem jest odkupienie wia-
traka, które nie było łatwe. Negocjacje prowadziła Moni-
ka Wadowska zastępca wójta Gminy Kolno. Wiele osób 
nie wierzyło, że to może się udać, ale ostatecznie Gmina 
nabyła wiatrak za cenę 114 893,00 zł. Dziękujemy wszyst-
kim radnym Gminy Kolno, że zdecydowali się przezna-
czyć powyższą kwotę w budżecie Gminy na ten cel.

 Cieszymy się, że ten ważny dla regionu zaby-
tek z 1810 roku będzie miał szansę na odzyskanie dawnej 
świetności i tym samym na nowe życie. 
 Rewitalizacja obiektu nie będzie łatwym proce-
sem, ale Gmina ma już konkretną, wytyczoną ścieżkę. 
Najpierw urząd będzie starał się pozyskać dofi nansowanie 
na opracowanie dokumentacji i ekspertyz u Konserwatora 
Zabytków, zaś później w Ministerstwie na prace związane 
z rewitalizacją obiektu.

GMINA 
ODKUPIŁA WIATRAK 

20 sierpnia 2018 r. Henryk Duda wójt Gminy Kolno wraz 
ze skarbikiem Gminy Iwoną Brzuśkiewicz podpisali 
historyczny akt notarialny. 

 Dotacja w wysokości 25 000 zł przeznaczona jest 
na dofi nansowanie wymiany instalacji ogrzewania w remi-
zie OSP Jonkowo. Ze strony samorządu wojewódzkiego 
umowę podpisali marszałek Gustaw Marek Brzezin i wice-
marszałek Wioletta Śląska-Zysk. 
 Wymiana ogrzewania jest kolejnym etapem mo-
dernizacji remizy w Jonkowie. W ciągu ostatniego roku 
strażacy ochotnicy z Jonkowa wymienili m.in. bramy gara-
żowe, wykonali termomodernizację budynku oraz zagospo-
darowali teren wokół remizy.

 W ramach projektu „Poprawa ekomobilności miej-
skiej na terenie Gminy Jonkowo, polegającego na budowie 
ciągu pieszo-rowerowego między Giedajtami i Jonkowem”, 
trwają prace na ul. Kolejowej w Jonkowie. Firma wykonu-
jąca te zadanie usunęła już leżące na ulicy betonowe płyty, 
wykonała podbudowę oraz ułożyła krawężniki. W najbliż-
szych dniach układana będzie nawierzchnia ścieżki z mine-
ralno-bitumicznej mieszanki asfaltowej. Do wykonania po-
zostanie jeszcze wiata na rowery na przystanku kolejowym. 
Kolejnym etapem będą prace na odcinku Jonkowo-Giedajty.
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 Pilotażowy projekt zakłada ograniczenie emisji zanie-
czyszczeń powietrza oraz uzyskanie oszczędności energii elek-
trycznej poprawiających efektywność energetyczną systemów 
oświetlenia ulicznego.
 W ramach projektu zdemontowano stare oprawy, 
zaś na ich miejsce zamontowano 33 sztuk opraw oświetlenia ulicz-
nego typu LED z systemem sterowania oświetleniem.
 Oświetlenie „Osiedla Pod Lasem” w Trękusku zasilane 
jest jedną fazą (wszystkie lampy podłączone są pod jeden przewód 

zasilający).
 „Etapowanie oświetlenia” czy też sterowanie oświe-
tleniem zewnętrznym stosuje się w celu oszczędzania ener-
gii elektrycznej. Zamontowany system sterowania oświetleniem 
dba o to, aby lampy świeciły się tylko wtedy, gdy jest to potrzebne. 
System pozwala na zmniejszenie natężenia oświetlenia na okre-
ślony czas w nocy przy jednoczesnym ekonomicznym utrzymy-
waniu oświetlenia dróg przez całą noc. Pozwala on też na wykry-
wanie usterek lub awarii oświetlenia.
 Sołectwo Trękusek przeznaczyło środki fi nansowe 
z Funduszu Sołeckiego na wydatki związane z wykonaniem prac 
do uruchomienia pilotażowego programu, stanowiącego doskona-
ły przykład współpracy społeczności lokalnej, samorządu gmin-
nego i przedsiębiorcy.

OLSZTYNEK

PILOTAŻOWY PROGRAM 
OSZCZĘDNOŚCIOWY

W trosce o środowisako wójt Gminy Purda Piotr Pło-
ski zawarł porozumienie z fi rmą ACTE Sp. z o.o. w spra-
wie realizacji zadania polegającego na montażu opraw 
oświetlenia ulicznego w miejscowości Trękusek „Osie-
dle Pod Lasem”. 

PURDA

PROSTO Z NASZYCH GMIN

 Na początku września 2018 r. Gmina Olsztynek 
podpisała umowę z Nadleśnictwem Nowe Ramuki w zakre-
sie remontu drogi gminnej. Pod umową swoje podpisy zło-
żyli Zastępca Burmistrza Olsztynka - Bogusław Kowalew-
ski oraz Nadleśniczy Nadleśnictwa Nowe Ramuki Janusz 
Jeznach.   
 Doprowadzi to do długotrwałej poprawy stanu tech-
nicznego drogi gminnej (nr 159529N) na odcinku „Ryba-
czówka” – Ząbie. Modernizacja ww. odcinka polegała bę-
dzie na nadaniu drodze odpowiednich spadków, utwardzeniu 

jej kruszywem łamanym oraz zagęszczeniu warstw walcem 
drogowym. 
 Całkowita wartość realizacji wspólnego przedsię-
wzięcia szacowana jest na kwotę 70 000,00 zł. Udział środ-
ków Nadleśnictwa wynosi 30 000,00 zł, co stanowi 42,86% 
szacowanej wartości inwestycji. Pozostałą kwotę w sumie 
40 000,00 zł udostępni Gmina.
 Remont drogi usprawni komunikację między gmi-
nami Olsztynek i Stawiguda oraz umożliwi bardziej komfor-
towy przejazd mieszkańców i turystów w tej części gminy, 
m.in do zabytkowego kościoła w Orzechowie.

REMONT DROGI 
RYBACZÓWKA – ZĄBIE 

Podpisano umowę na dofi nansowanie remontu dróg
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 Autorem projektu jest Wójt Gminy Świątki Sławo-
mir Kowalczyk, który w towarzystwie miejscowych dzieci 
i mieszkańców oraz Przewodniczącego Rady Gminy Toma-
sza Szewczyka dokonał symbolicznego przecięcia wstęgi. 
 Gmina uzyskała na ten cel dofi nansowanie w kwo-
cie 183 908,00 zł z Urzędu Marszałkowskiego za pośred-
nictwem LGD Stowarzyszenie Kraina Drwęcy i Pasłęki 
w Łukcie z programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 
2014-2020. Całkowity koszt zadania wynosi 289 028,23 zł. 

 To pierwsza część inwestycji zrealizowana 
w ramach projektu „Budowa ogólnodostępnej i niekomer-
cyjnej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej połączona 
z edukacją w zakresie świadomości ekologicznej, historycz-
nej i kulturowej regionu”. Kolejnym elementem projektu jest 
nowoczesna i modułowa scena mobilna oraz monitoring wi-
zyjny w Parku Wiejskim.
 Wcześniej Gmina uzyskała również dofi nansowa-
nie na budowę 5 stref aktywności ze środków Funduszu Roz-
woju Kultury Fizycznej w ramach Programu rozwoju małej 
infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielo-
pokoleniowym – Otwarte Strefy Aktywności (OSA) EDY-
CJA 2018 (120 800,00 zł przy całkowitej wartości inwestycji 
w wysokości 263 000,00 zł). Realizacja inwestycji przewi-
dywana jest na połowę października br.

 W dniu 11 września 2018 r. Gmina Stawiguda 
i Nadleśnictwo Nowe Ramuki podpisały umowę na dofi -
nansowanie remontu nawierzchni asfaltowej drogi gmin-
nej na odcinku 1500 m od DG 162101 Pluski – Rybaki 
do granicy gminy. Pod umową podpisy złożyli Wójt Gmi-
ny Stawiguda – Irena Derdoń oraz Nadleśniczy Nadle-
śnictwa Nowe Ramuki – Janusz Jeznach. Zawarta umowa 

ma na celu długotrwałą poprawę stanu technicznego drogi 
gminnej. Modernizacja ww. odcinka polega na uzupełnie-
niu ubytków w nawierzchni asfaltowej emulsją asfaltową
i grysem. 
 Całkowita wartość realizacji wspólnego przedsię-
wzięcia publicznego szacowana jest na kwotę 60 000,00 zł,
a udział środków Nadleśnictwa został przyjęty w wyso-
kości 35 000,00 zł, co stanowi 58,33% szacowanej war-
tości wspólnej inwestycji. Pozostałą kwotę w wysokości 
25 000,00 zł przekaże Gmina.
 Większy komfort przejazdu między gminami Sta-
wiguda i Olsztynek zapewni m.in. łatwiejszy dojazd miesz-
kańców i turystów do zabytkowego kościoła w Orzechowie.

ŚWIĄTKI

STAWIGUDA

NOWY 
PLAC ZABAW 

REMONT 
NAWIERZCHNI

W dniu 4 września 2018 r. w Parku Wiejskim w Świąt-
kach odbyło się uroczyste otwarcie nowego placu zabaw 
dla dzieci oraz siłowni zewnętrznej. 

Podpisano umowę na dofi nansowanie remontu drogi 
na odcinku Pluski – Rybaki
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 Święto Plonów rozpoczęło się uroczystą mszą świętą. 
Zgodnie z tradycją, kapłan pobłogosławił chleb upieczony z te-
gorocznych zbóż. W homilii nawiązał do idei dziękczynienia. Po 
mszy ulicami Biskupca przeszedł barwny korowód prowadzony 
przez starostów Dożynek – Magdalenę Różańską-Brejnak i Andrze-
ja Brejnaka z Sołectwa Adamowo, którzy przekazali chleb na ręce 
starosty olsztyńskiego Małgorzaty Chyziak i burmistrza Biskupca 
Kamila Kozłowskiego.
 – Cieszę się, że piękna tradycja Święta Plonów jest wciąż 
żywa w powiecie olsztyńskim i możemy co roku dziękować ho-
dowcom, sadownikom, pszczelarzom i ogrodnikom za to, że do na-
szych domów trafi a świeży, pachnący chleb oraz zdrowe produk-
ty – powiedziała starosta olsztyński Małgorzata Chyziak.
 Starosta olsztyński uhonorowała gospodarzy wyróżnia-
jących się szczególnym wkładem w rozwój rolnictwa w powiecie 
olsztyńskim. Wśród nich znaleźli się: Piotr Chojnowski z Pajtun w 
gminie Purda, Joanna Posoch z Nowego Kawkowa w gminie Jon-
kowo, Katarzyna i Daniel Maliccy z Komalw w gminie Świątki, 
Maria i Ryszard Nowak z Rusi w gminie Stawiguda, Halina i An-
drzej Prusik z Najdymowa w gminie Biskupiec, Anna i Waldemar 
Certa z Unieszewa w gminie Gietrzwałd, Iwona i Janusz Machałek 
z Jedzbarka w gminie Barczewo, Janina i Marek Wołczak z Gło-
towa w gminie Dobre Miasto, Małgorzata i Zbigniew Krawczyk 
z Mierek w gminie Olsztynek, Malwina i Dariusz Chodań z Lutr 
w gminie Kolno, Łukasz Grabowski ze Studnicy w gminie Jeziora-
ny oraz Jolanta i Jan Surówka z Gad w gminie Dywity.
 Dożynki to także tradycyjne konkursy. Wśród niezwykle 
bogatych stoisk przygotowanych przez sołectwa przechadzali się 
nie tylko spragnieni wiejskich przysmaków goście, ale także ko-
misja konkursowa oceniająca wygląd stoisk. Najlepsze okazało się 
te z Czerwonki, wyprzedzając Borki Wielkie i zajmujące ex aequo 

III miejsce Biskupiec Kolonie i Droszewo. Oceniano także chleby, 
przyznając kolejno od najlepszego miejsca: Raszągowi, Rukław-
kom i Stryjewu.
 W trakcie Dożynek przeprowadzony został również Po-
wiatowy Konkurs Wieńca Dożynkowego. Decyzją komisji konkur-
sowej za najpiękniejszy wieniec uznano przygotowany przez sołec-
two Rzeck z gminy Biskupiec. II miejsce przypadło w udziale so-
łectwu Kobułty również z gminy Biskupiec, a III – sołectwu Bar-
kweda z gminy Dywity. Nagrody fi nansowe przekazał Powiat Olsz-
tyński.
 W części artystycznej wystąpiły zespoły: Jezioranie, 
Kuźnia Artystyczna, Wapniaki oraz Babsztyl, a gwiazdą wieczoru 
był SŁAWOMIR.
 Organizatorami Powiatowo-Gminnych Dożynek 
w Biskupcu byli: Powiat Olsztyński i Gmina Biskupiec.

POWIATOWO-GMINNE
 ŚWIĘTO PLONÓW W BISKUPCU

Pomimo początkowo deszczowej aury, Powiatowo-Gminne 
Dożynki w Biskupcu zdecydowanie uważać można za uda-
ne.

W POWIECIE
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 Szpital Powiatowy im. Jana Mikulicza w Biskupcu jest 
samodzielnym publicznym zakładem opieki zdrowotnej posiadają-
cym akredytację Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdro-
wia (CMJ). Placówka realizuje świadczenia zdrowotne z zakresu: lecz-
nictwa stacjonarnego, ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, ratownic-
twa medycznego oraz podstawowej opieki zdrowotnej. Posiada rów-
nież bazę diagnostyczną oraz dział rehabilitacji i fi zykoterapii realizu-
jące świadczenia na rzecz pacjentów hospitalizowanych w oddziałach 
szpitalnych, leczonych ambulatoryjnie oraz na rzecz osób kierowanych 
przez inne zakłady ochrony zdrowia, współpracujące z placówką.
 – Przebudowa Szpitala Powiatowego w Biskupcu jest 
bodaj najbardziej wyczekiwaną inwestycją Powiatu Olsztyńskiego, 
i to od wielu lat. To jednocześnie największa i najdroższa inwestycja 
Powiatu, bo wkład z budżetu samego Powiatu wynosi aż 17 mln zł 
na 22,3 mln zł kwoty całkowitej – mówi starosta olsztyński Małgorza-
ta Chyziak.
 Placówka świadczy swoje usługi przede wszystkim miesz-
kańcom gmin: Biskupiec, Jeziorany oraz Kolno, ale w szpitalu leczą się 
również osoby zamieszkujące sąsiednie powiaty: bartoszycki, mrągow-
ski, kętrzyński i szczycieński. Głównym powodem, dla którego pacjen-
ci wybierają leczenie w tutejszej placówce, jest szeroki wachlarz usług 
specjalistycznych oraz wysoka jakość leczenia i pobytu. Podnoszenie 
jakości świadczonych usług skutkuje rosnącą liczbą pacjentów rów-
nież spoza obwodu leczniczego (w roku 2017 ponad 57,8%) oraz nie-
zwykle wysokim poziomem ich zadowolenia (aż 98,7% w roku 2017). 

Jak podkreślają inwestorzy, po zakończeniu prac szpital w Biskup-
cu będzie jednym z najnowocześniejszych szpitali powiatowych 
w naszym regionie.
 – Podjęta inwestycja jest kluczowa i największa w historii 
szpitala. Placówka oczekiwała na jej realizację wiele lat, aż wreszcie 
w obecnej kadencji Rady Powiatu zapadła decyzja o jej dofi nansowa-
niu. Przygotowanie dokumentacji projektu wraz ze wszystkimi nie-
zbędnymi uzgodnieniami trwało trzy lata, a podpisana umowa jest 
zwieńczeniem pracy wielu osób, w tym pracowników szpitala oraz fi rm 
zewnętrznych – podkreśla dyrektor szpitala Marek Pietras.
 Oprócz rozbudowy i modernizacji poszczególnych oddzia-
łów szpitala, istotnym elementem inwestycji jest także zakup sprzętu 
i wyposażenia medycznego. Zakupione zostaną m.in. nowoczesne sto-
ły operacyjne, aparaty do znieczuleń, kolumny sufi towe, kardiomonito-
ry z centralą, respiratory,  aparaty rtg i usg, videolaryngoskopy, steryli-
zatory, myjnia-dezynfektor do narzędzi, myjnia-stacja ultradźwiękowa 
do uzdatniania wody i wiele innych.
 Zastosowanie nowoczesnych technologii pozwoli na zwięk-
szenie liczby wykonywanych świadczeń o 10-15%, a tym samym skró-
ci czas oczekiwania na leczenie operacyjne, np. na wszczepienie en-
doprotezy obniży się o 3-4 miesiące. Dzięki modernizacji szpitala 
można będzie również rozwinąć operacje naprawczo-rekonstrukcyjne 
w zakresie leczenia schorzeń stawów barkowych. Personel medyczny 
już odbywa szkolenia w tym kierunku.

INWESTUJEMY 
W ZDROWIE

„Rozbudowa, przebudowa oraz modernizacja istniejącego Bloku Operacyjne-
go, Centralnej Sterylizatorni i Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii” 
– to nazwa inwestycji podjętej przez Powiat Olsztyński, której prace wykonaw-
cze potrwają 1 rok.

   11WIEŚCI Z POWIATU - NR 110 / 2018



Chodzi o projekt „200 tysięcy zł na gminę”. Pieniądze 
zostaną przeznaczone na zadania wskazane przez rad-
nych. Część zadań to kontynuacja inwestycji rozpoczętych 
w ubiegłych latach, a są to modernizacje dróg oraz budo-
wa tras pieszych i rowerowych - mówi starosta Małgorza-
ta Chyziak.
Otrzymane środki trafi ą na następujące zadania:

I. GMINA BARCZEWO
„Remont drogi powiatowej 1462 N od km 10+875 do km 
11+220 w miejscowości Leszno” – 200 tys. zł. Gmina Bar-
czewo przekazuje na ten cel dodatkowo 100 tys. zł.
II. GMINA BISKUPIEC
„Przebudowa drogi powiatowej nr 1454 N w miejsco-
wości Węgój od km 4+294 do km 5+423”. 200 tys. zł 
z budżetu Powiatu stanowi brakującą kwotę do realizacji 
inwestycji. 
III. GMINA DOBRE MIASTO
„Rozbudowa drogi powiatowej 1447 N – budowa ścież-
ki rowerowej Łynostrada na odcinku Knopin – Swobod-
na” – 100 tys. zł oraz „Utwardzenie pobocza drogi powia-
towej nr 1428N (od DK 51 w kierunku miejscowości Kłód-
ka)” – 100 tys. zł. Powiat przekazuje środki oraz powierza 
gminie realizację tych inwestycji.
IV. GMINA DYWITY
„Remont drogi powiatowej nr 1501N od km 0+575 do km 
4+040 Dywity- Brąswałd-Barkweda- Bukwałd poprzez 
wykonanie nakładki” – 200 tys. zł. Gmina Dywity przezna-
cza na ten cel taką samą kwotę.
V. GMINA GIETRZWAŁD
„Remont drogi powiatowej nr 1425N od km 1+615 
do km 5+815 poprzez wykonanie nakładki asfaltowej” – 
200 000,00 zł.

VI. GMINA JONKOWO
„Remont drogi powiatowej nr 1203N od miejscowości 
Nowe Kawkowo do miejscowości Jonkowo poprzez wy-
równanie i utwardzenie pobocza” – 200 000,00 zł.
VII. GMINA JEZIORANY
„Remont drogi powiatowej nr 1505N poprzez wyko-
nanie nakładki asfaltowej w miejscowości Modliny” 
– 200 000,00 zł.
VIII. GMINA KOLNO
„Wykonanie utwardzonego pobocza drogi powiatowej 
1495 N w miejscowości Bęsia” oraz „Remont chodni-
ków drogi powiatowej 1436 N i 1493 N w miejscowości 
Kruzy” – 200 000,00 zł. Powiat powierza tę inwestycję 
do realizacji gminie.
IX. GMINA OLSZTYNEK
„Remont drogi powiatowej 1260 N poprzez utwardze-
nie pobocza od miejscowości Królikowo do miejscowości 
Lichtajny – II etap” oraz „Remont drogi powiatowej 1526 N
poprzez remont istniejącego chodnika w miejscowości 
Waplewo” – 200 000,00 zł.
X. GMINA PURDA
Remont pobocza (uzupełnienie zaniżeń) drogi powia-
towej 1468 N od miejscowości Nowa Wieś do DK 53” 
– 200 000,00 zł.
XI. GMINA STAWIGUDA
„Przebudowa drogi powiatowej Nr 1372 N w miejscowo-
ści Gągławki” – 200 000,00 zł.
XII. GMINA ŚWIĄTKI
„Utwardzenie poboczy dróg powiatowych na terenie Gmi-
ny Świątki” – 200 000,00 zł. Inwestycja będzie realizowa-
na przez gminę.

PO 200 000 NA GMINĘ
Każda z 12 gmin powiatu olsztyńskiego otrzyma od Powiatu dodatkowe środki na przebudowę 
i remont dróg. Taką decyzję podjęli radni podczas ostatniej sesji Rady Powiatu w Olsztynie.

W POWIECIE
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- Piękna, nowoczesna i przede wszystkim funkcjonalna 
– tak o nowo wybudowanej hali przy prowadzonej przez Po-
wiat szkole mówi starosta olsztyński Małgorzata Chyziak. 
I rzeczywiście, w nieco ponad rok na terenie Zespołu Szkół 
przy ulicy Chrobrego powstał nowy budynek o wymiarach 
28,5m x 55,05m x 11,71m, połączony ciągiem komunikacyj-
nym ze szkołą z możliwością odcięcia dostępu do części szkol-
nej. 
 Zgodnie z koncepcją hala będzie mogła pełnić funk-
cje zarówno sportowe, rehabilitacyjne, jak też kulturalne 
i oświatowe, można ją bowiem wykorzystać jako salę gim-
nastyczną, teatralną, wykładową bądź jako salę zabaw. Dzię-
ki właściwemu wytłumieniu będą też mogły tu się odbywać 
koncerty. We wszystkich przypadkach zapewnione jest pełne 
zaplecze socjalne oraz spełnione zostały wymagania odnośnie 
ewakuacji, zasad bhp i przepisów sanitarnych.
 Na sali sportowej znalazły się pełnowymiarowe bo-
iska do piłki ręcznej, koszykówki, siatkówki, tenisa ziemne-
go, piłki nożnej halowej oraz badmintona. Powstały też ścianki 
wspinaczkowe. Powierzchnia boiska może być podzielona na 
trzy części treningowe. W sumie na widowni, zarówno na try-
bunach mobilnych, jak i stałych na antresoli, usiąść może po-
nad 400 osób, w tym również osoby z niepełnosprawnością. 
Na zapleczu socjalnym znalazły się szatnie z łazienkami, pokój 

trenera, magazyn sprzętu sportowego oraz damskie i męskie 
ogólnodostępne sanitariaty, dostosowane do potrzeb osób nie-
pełnosprawnych, i sala ćwiczeń. W ramach inwestycji powsta-
ła kompleksowa infrastruktura wodna i energetyczna, a także 
oświetlenie terenu, ciągi jezdni i miejsca parkingowe. Jest też 
kotłownia, która będzie ogrzewała zarówno halę sportową, jak 
i cały Zespół Szkół w Biskupcu, a także wentylatornia oraz po-
mieszczenie techniczne. 
 Głównymi użytkownikami hali będą uczniowie 
powiatowej placówki. W przypadku organizacji koncer-
tów czy zawodów sportowych posłuży ona także mia-
stu. - 40 lat czekaliśmy na tę halę! - mówią mieszkańcy Bi-
skupca. - Pierwsze podejście do tematu budowy hali mia-
ło miejsce w 2013 roku. W 2017 wreszcie udało nam się 
pozyskać środki – mówi starosta Małgorzata Chyziak. 
- Całkowity koszt realizacji inwestycji to ponad 8 mln zł, z cze-
go 1,6 mln zł stanowi dotacja, którą otrzymaliśmy z Minister-
stwa Sportu i Turystyki, 2,3 mln zł pochodzi z budżetu gmi-
ny Biskupiec, a ponad 4 mln zł to środki z budżetu Powiatu 
Olsztyńskiego. 
 Hala w Biskupcu jest drugim obiektem widowisko-
wo-sportowym, jaki Powiat Olsztyński wybudował dla prowa-
dzonych przez siebie szkół. W 2014 r. halę sportową zyskał Ze-
spół Szkół w Dobrym Mieście.

Hala widowiskowo-sportowa przy Zespole Szkół w Biskupcu cieszy 
nie tylko uczniów - posłuży też innym mieszkańcom miasta i gminy

NOWOCZESNA HALA 
JUŻ SŁUŻY SPORTOWCOM
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W POWIECIE

 Powiat Olsztyński podpisał umowę o dofi nan-
sowanie przedmiotowego projektu ze środków Europej-
skiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Re-
gionalnego Programu Operacyjnego Województwa War-
mińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020. Całkowity koszt 

inwestycji to ponad 2,2 mln złotych, natomiast dofi nanso-
wanie ze środków EFRR wynosi prawie 1,7 mln złotych.
 W  ramach  projektu dokonywana jest m.in. 
wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, ocieplenie elewa-
cji budynku oraz montaż mikroinstalacji fotowoltaicznej 
o mocy 40 kW. Pozwoli to na osiągnięcie lepszej efek-
tywności energetycznej budynku Starostwa Powiatowego 
w Olsztynie oraz poprawi jego estetykę i wygląd.  

MODERNIZACJA 
BUDYNKU STAROSTWA

Realizacja projektu pn. „Modernizacja energetyczna 
budynku administracyjnego Powiatu Olsztyńskiego 
przy Placu Bema 5 w Olsztynie” zakłada zmniejszenie 
emisji CO2  do atmosfery dzięki wykorzystaniu OZE, re-
dukcję kosztów bieżącego utrzymania oraz zmniejsze-
nie energochłonności budynku Starostwa.  

W POWIECIE

 To wszystko dzięki realizowanemu przez Powiat i Gminę 
projektowi pn. „Poprawa ekomobilności miejskiej na terenie gminy 
Jonkowo”. 3 października w starostwie podpisano umowę z wyko-
nawcą prac budowlanych w ramach realizowanej przez Powiat części 
projektu.
 - To duża i złożona inwestycja. Jest też największą inwe-
stycją drogową realizowaną przez Powiat w tym roku – mówi Mał-
gorzata Chyziak. – Jej celem jest stworzenie wspólnej sieci dróg 
i przygotowanie infrastruktury drogowej umożliwiającej gminie or-
ganizację publicznej komunikacji zbiorowej, dzięki czemu miesz-
kańcom łatwiej będzie dotrzeć na przykład do Olsztyna. Prace będą 
prowadzone w obrębie miejscowości Wilimowo, Mątki, Jonko-
wo, Węgajty i Godki, a dokładniej na drodze powiatowej nr 1203 N 

od skrzyżowania z drogą wojewódzką 527 do miejscowości Jonko-
wo, dalej drogą 1368 N od Jonkowa do miejscowości Godki – wyja-
śnia starosta.
 Zadanie zakłada m.in. przebudowę 7 km dróg, które będą 
poszerzone do 5,5 m, budowę 9 km chodników i ścieżek rowero-
wych o szerokości 2-2,5 m. Powstanie 7 obiektów typu Bike&Ri-
de, czyli parkingi w pobliżu przystanków komunikacji zbiorowej, 
na których będzie można skorzystać z 56 stanowisk postojowych dla 
rowerów. Wykonane zostaną też przejścia dla pieszych, oznakowa-
nie poziome i pionowe, przebudowana będzie kanalizacja deszczo-
wa i odtworzone rowy.
 W spotkaniu, podczas którego została podpisana umowa z 
wykonawcą robót budowlanych uczestniczyli m.in. przedstawiciele 
gminy: wójt Wojciech Giecko i radny powiatowy Jan Dowgielewicz. – 
Bardzo mi zależało na realizacji tej inwestycji, cieszę się, że udało się po-
zyskać środki na ten cel i dziś mogę uczestniczyć w podpisaniu umowy 
na rozpoczęcie robót budowlanych. To ważna chwila dla wszystkich 
mieszkańców gminy Jonkowo – mówił radny.
 Zadanie jest realizowane w ramach Zintegrowanych 
Inwestycji Terytorialnych. Koszt całkowity to 21,7 mln zł, przy 
czym z budżetu Powiatu przeznaczonych zostało 13,5 mln zł,  
a z UE 8,3 mln zł. Termin zakończenia prac wyznaczono na paździer-
nik 2019r.

RUSZA 
PRZEBUDOWA DRÓG 

Za rok przez gminę Jonkowo będzie się podróżować szyb-
ciej, wygodniej i bezpieczniej. Mieszkańcy skorzystają też 
z transportu publicznego łączącego gminę ze stolicą wo-
jewództwa. 
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POWIATOWE  „KINO POD GWIAZDAMI”
III edycja powiatowej imprezy ponownie w familijnej at-
mosferze

 Zainicjowana przez Powiat Olsztyński w 2016 roku cy-
kliczna impreza pod nazwą „Kino pod Gwiazdami” odwiedziła tym 
razem kolejne trzy gminy powiatu: Biskupiec, Barczewo i Jezio-
rany. Na plażę w Rukławkach (gm. Biskupiec) mimo niekorzyst-
nej prognozy pogody przybyło ok. 300 osób. W Barczewie było ich 
aż 750, zaś w Jezioranach fi lm na mierzącym prawie 9 x 5 m ekra-
nie obejrzało ponad 200 osób. Widzowie, którzy zajęli kolorowe 
leżaki, obejrzeli na wielkim ekranie hollywoodzkie hity: „Kupi-
liśmy zoo”, „Moja wielka grecka wycieczka” i „Był sobie pies”. 
Za każdym razem zebranym udało się przegnać chmury, gdyż zapo-
wiadane burze i ulewy przeszły bokiem.
 Projekcję każdego dnia poprzedzały zabawy dla dzieci, 
szaleństwa w fotobudce i cieszące się dużym zainteresowaniem po-
kazy fi lmów astronomicznych w mobilnym planetarium. – Było 
ekstremalnie! Wydawało mi się, że płynę po lawie – z zachwy-
tem wołała po wyjściu jedna z młodych jezioranek. Młodsze dzie-
ci próbowały swoich sił m.in. w puszczaniu ogromnych baniek my-
dlanych oraz zabawie z chustą i kolorowymi piłkami, nieco star-
si budowali konstrukcje z klocków, a dzięki makijażom wykona-
nym przez animatorki z Banana Smile plac zapełnił się postacia-
mi z komiksów Marvela i D.C. Comics. Nie zabrakło też konkursu 
na temat bezpieczeństwa, w którym dobre odpowiedzi były nagra-
dzane upominkami. Na przybyłych czekał oprócz tego smaczny 
poczęstunek przygotowany przez gminy.  
 - Cieszę się, że na imprezę organizowaną przez Powiat 
przychodzą całe rodziny. O to nam chodziło, by wspólnie można
było spędzić miły, wakacyjny wieczór. Program układamy tak, 
by coś dla siebie mogli znaleźć zarówno dorośli, nastolatki, 
jak i maluchy. Po raz kolejny udało nam się namówić do współ-
pracy Olsztyńskie Planetarium i Obserwatorium Astronomiczne 
oraz gminy, które wyznaczyły teren imprezy i przygotowały poczę-
stunek – mówi starosta olsztyński Małgorzata Chyziak.
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WARTOŚĆ INWESTYCJI
2015r. 200 tys. zł
2016r. 420 tys. zł
2017r. 580 tys. zł
2018r. 14,5 mln zł

2015r. 1 mln zł
2016r. 290 tys. zł
2017r. 454 tys. zł
2018r. 1,5 mln zł

2015r. 2,5 mln zł
2016r. 0,7 mln zł
2017r. 3 mln zł
2018r. 2,2 mln zł

GMINA PURDA

GMINA KOLNO

GMINA BISKUPIEC

INWESTYCJE NA DROGACH POWIATOWYCH
W LATACH 2015 - 2018

GM

Wojtkowizna

Wójtowo

Gąsiorowo

Marcinkowo

Krzywonoga

Kołpaki

Nowy Ramuk

Pokrzywy

Butryny

Nowa
Kaletka

Pajtuński Młyn

Trękusek
Purda

Węgój Stryjewo

Bęsia

Czerwonka

Bredynki

Stanclewo

Rukławki

Dworzec

Kobułty

Biskupiec

G

KOLNO

Kolno

Tejstymy
Kruzy Górowo

Otry

Kabiny

Kominki

Lutry
Wójtowo

2015
2016
2017

Inwestycje zrealizowane 

Inwestycje długoterminowe

Inwestycje zrealizowane 

Inwestycje długoterminowe

Inwestycje długoterminowe



Frączki

Gradki

Tuławki

Spręcowo

Ługwałd

Dywity

Różnowo

Rozgity

2015r.  0,8 mln zł
2016r. 1 mln zł
2017r. 0,95 mln zł
2018r. 13 mln zł

2015r. 115 tys. zł
2016r. 1 mln zł
2017r. 2,2 mln zł

2015r. 0,8 mln zł
2016r. 375 tys. zł
2017r. 1 mln zł
2018r. 22 mln zł

GMINA BARCZEWO

GMINA JEZIORANY

GMINA DYWITY

INWESTYCJE NA DROGACH POWIATOWYCH
W LATACH 2015 - 2018

GM

Bartołty 
Wielkie

Kromerowo

Tumiany

Ruszajny

Zalesie
Łęgajny

Barczewko

Łapka

Kronowo

Wipsowo

Barczewo

JEZIORANY
2015ZIORANY

Jeziorany
Kalis

Tłokowo

Frankowo

Polkajmy

Kikity

Kostrzewy

Radostowo

Studzianka

2016
2017

Inwestycje zrealizowane 

Inwestycje długoterminowe

Inwestycje zrealizowane 

Inwestycje długoterminowe



2015r. 237 tys. zł
2016r. 247 tys. zł
2017r. 1 mln zł
2018r. 21,7 mln zł

2015r.  69,5 tys. zł
2016r. 0,95 mln zł
2017r. 1,4 mln zł

2015r. 75 tys. zł
2016r. 2 mln zł
2017r. 2,5 mln zł
2018r. 2,6 mln zł

GMINA JONKOWO

GMINA ŚWIĄTKI

GMINA DOBRE MIASTO

INWESTYCJE NA DROGACH POWIATOWYCH
W LATACH 2015 - 2018

GJONKOWO

Jonkowo
Gutkowo

Giedajty
Stekiny

Nowe 
Kawkowo

Stare 
Kawkowo

Mątki

2015
2016
2017

Świątki
Drzazgi

Komalwy
Kwiecewo

GMIN

Barcikowo

Cerkiewnik

Swobodna

KnopinGłotow

Łęgno

Praslity

Piotraszewo

Urbanowo

Wichrowo

Orzechowo

Podlesna
Jesionowo

Kabikiejny
 Dolne

Dobre Miasto

Inwestycje zrealizowane 

Inwestycje długoterminowe

Inwestycje zrealizowane 

Inwestycje długoterminowe



SząbrukTomaryny

Biesal

Podlejki

Łęguty
Grazymy

Guzowy Piec

Śródka

Naterki

Łupstych

Gietrzwałd

TYNEK 2015
2016
2017

Olsztynek

Mycyny

Mańki

Elgnówko

Platyny

Lutek

Waplewo

Jadamowo

Maróz

Selwa

Ząbie

Kurki

Świerkocin

2

Stawiguda

Grada
Sójka

Dorotowo

Tomaszkowo Bartąg

Bartążek

Pluski

Rybaki

Gryźliny

Kołatek

2015r. 245 tys. zł
2016r. 445 tys. zł
2017r. 379 tys. zł
2018r. 15,6 mln zł

2015r. 244 tys. zł
2016r. 250 tys. zł
2017r. 286 tys. zł
2018r. 14,4 mln zł

2015r. 1,2 mln zł
2016r. 0,5 mln zł
2017r. 2,1 mln zł

GMINA GIETRZWAŁD

GMINA STAWIGUDA

GMINA OLSZTYNEK

INWESTYCJE NA DROGACH POWIATOWYCH
W LATACH 2015 - 2018

Inwestycje zrealizowane 

Inwestycje długoterminowe

Inwestycje zrealizowane 

Inwestycje długoterminowe



 Starostwo Powiatowe w Olsztynie
Plac Bema 5, 10-516, Olsztyn
tel: 89 527 21 30,  521 05 19
fax: 89 527 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. 89 535 66 30
fax 89 535 66 40
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
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
soswzardeniki@poczta.onet.pl
www.soswzardeniki34.republika.pl

 Zespół Szkół w Biskupcu
11-300 Biskupiec
ul. Chrobrego 13
tel. 89 715 21 89
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
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
zszdm@zszdm.edu.pl
www.zszdm.edu.pl

 Zespół Szkół Rolniczych 
im. I.B. Krasickiego w Smolajnach
11-040 Dobre Miasto
Smolajny 43
tel. 89 616 13 19
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
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
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
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 89 718 16 64
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
dpsol@poczta.onet.pl
dps.zacisze.prv.pl

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

 Dom Dla Dzieci „Pod skrzydłami”
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. 89 544 38 00
fax 89 544 38 11
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. 89 523 28 00 
tel. 89 523 28 04
fax 89 523 28 02

 Urząd Pracy 
Powiatu Olsztyńskiego
10-450 Olsztyn
Al. Piłsudskiego 64B
tel. 89 537 28 00
fax 89 537 28 01
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
biskupiec@olsztyn.uppo.gov.pl

11-040 Dobre Miasto
Plac 1 Sierpnia 1
tel. 89 537 31 00
fax 89 537 31 01
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
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
szpital_dobre_miasto@op.pl
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