
Szanowni Czytelnicy,
przekazujemy w Państwa ręce odświeżoną wersję miesięcznika, 
ukazującego się do tej pory jako „Przegląd Warmiński”.
W myśl podjętej decyzji o bliższej współpracy promocyjnej Powiatu
Olsztyńskiego i Gmin na jego terenie, zmienia się układ periodyku 
tak, by łatwiej było odnaleźć wiadomości z poszczególnych gmin.
Mam nadzieję, że gazeta w nowym kształcie przypadnie Państwu 
do gustu. Zachęcam do lektury.

Starosta Olsztyński
Małgorzata Chyziak
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„SALON SAMORZĄDOWY”
Wicepremier i minister gospodarki Janusz Piechociński spotkał się ze starostami, 
burmistrzami i wójtami z Warmii i Mazur.
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W tym roku przypada 138. roczni-
ca urodzin kompozytora „Hymnu 

warmińskiego“. Z tej okazji zorgani-
zowano jego „przyjęcie urodzinowe”.

 Impreza odbyła się w wigilię uro-
dzin wielkiego barczewianina, 6 lutego. 
Oprócz obchodów rocznicy, uczczonej 
koncertem i tortem, odbyła się pre-
zentacja i promocja książki „Szkice 
z dziejów Barczewa”. Była to również 
okazja do odwiedzin niedawno wyre-
montowanego Salonu Muzycznego, 
który zachęca domową atmosferą, no-
wymi eksponatami oraz kompletnie 
odświeżonym wnętrzem.
 Największe zainteresowa-
nie wzbudził koncert – wystąpili na-
uczyciele barczewskiej fi lii Powiato-
wej Szkoły Muzycznej w Dywitach 

– Dominik Grędziński na klarnecie 
oraz Liliana Nosowicz na fortepianie. 
Są to uznani instrumentaliści, współ-
pracujący z wieloma orkiestrami sym-
fonicznymi oraz czołówką polskiej sce-
ny muzycznej. 
 Specjalnie na tę okazję, 
z Salonu Muzycznego im. Feliksa 
Nowowiejskiego w Poznaniu wypo-
życzono wystawę „Quo Vadis”, której 
autorem jest Iwona Fokt z Akademii 
Muzycznej im. Ignacego Paderewskie-
go w Poznaniu. Są to cztery plansze, 
zawierające dokumenty, informacje 
i zdjęcia dotyczące jednego z najwięk-
szych utworów Nowowiejskiego, ora-
torium „Quo Vadis”.
 Na koniec zaprezentowano 
niedawno wydaną publikację „Szkice 
z dziejów Barczewa”. Jest to praca 

zbiorowa zawierająca artykuły z kon-
ferencji naukowej na 650-lecie Barcze-

wa,  która miała miejsce w paździer-
niku minionego roku. To pierwsza 
naukowa publikacja na temat histo-
rii Barczewa oraz, jak podkreśla-
li autorzy artykułów, przyczynek 
do dalszych badań naukowych. Re-
dakcję nad publikacją objęli Grzegorz 
Białuński, Robert Klimek oraz Alina 
Kuzborska. Swoje artykuły umieścili 
w niej również Christofer Herrman, 
Jerzy Kiełbik, Ryszard Tomkiewicz 
oraz lokalny regionalista, Wojciech 
Zenderowski. Książka została wydana 
pod szyldem Centrum Kultury i Pro-
mocji Gminy w Barczewie.
 Uczestnicy pierwsi mieli 
okazję do obejrzenia świeżo wydanej 
książki, mogli też ją zakupić z podpisa-
mi autorów, którzy byli obecni na sali. 
W tle można było zobaczyć plansze 
z konferencji dotyczące tematu. Sami 
zaś autorzy opowiedzieli nieco szerzej 
o idei książki oraz pracach z nią zwią-
zanych.

Fot: Barczewo

Fot: Barczewo
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XVIII OGÓLNOPOLSKI TURNIEJ BRYDŻA SPORTOWEGO 
W niedzielę 15 lutego w Biskupcu 
odbył się XVIII Ogólnopolski Tur-

niej Brydża Sportowego o puchar Bur-
mistrza Biskupca.

 Turniej rokrocznie cieszy się bardzo du-
żym zainteresowaniem i już na stałe wpisał 
się nie tylko w kalendarz brydżystów, ale 
także w grafi k zimowych wydarzeń w mie-
ście i gminie Biskupiec. Organizatorami wy-
darzenia, na którym goszczą takie sławy jak 
Danuta Hocheker, polska brydżystka, jedna 
z najbardziej utytułowanych zawodniczek 
w tej dyscyplinie, mistrzyni świata w parach 
mikstowych, są niezmiennie od początku 
państwo Ewa i Andrzej Olczakowie. 
 W dwóch turniejach uczest-
niczyło w tym roku łącznie 78 zawodni-
ków (39 par). W pierwszym Turnieju Par 
zwycięzcami zostali Janusz Wróblewski 

i Krzysztof Michalczyk, II miejsce zajęli 
Leszek Mielczarek i Wojciech Wrześniow-
ski,  III wywalczyła para Andrzej Olczak 

i Robert Ostapczuk, IV - para mieszana 
Danuta Hocheker i Mirosław Cichocki. 
W drugim turnieju zwyciężyła para Grze-
gorz Deptuła i Mirosław Makarewicz, 
II miejsce zajęli Krzysztof Pakuła i Ma-
rek Klepacki, III – Arkadiusz Wojnecki , 
Roman Zieliński, IV - Wojciech Wrze-
śniowski, Leszek Mielczarek. 
 W klasyfikacji długofalowej 
(po dwóch turniejach) I miejsce wywalczyła 
para Wojciech Wrześniowski i Leszek Miel-
czarek, II - Grzegorz Deptuła i Mirosław 
Makarewicz, a III -  Arkadiusz Wojnecki 

i Roman Zieliński. 
 Turniej uroczyście otworzył 
Burmistrz Biskupca Kamil Kozłowski, 
a puchary i nagrody na zakończenie wręcza-
ła wiceburmistrz, Katarzyna Nowakowska. 
Sędzią głównym turnieju był Janusz Ro-
gowski.

Fot: Biskupiec Fot: Biskupiec
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OBCHODY ŚWIĘTA SŁUŻBY WIĘZIENNEJ CZY DACHÓWKI MOGĄ MÓWIĆ?

I GRA MIEJSKA „TROPICIELE FELIKSA”

12 lutego 2015 roku obchodzono 
w Barczewie Święto Służby Więzien-

nej, przypadające w rocznicę ogłoszone-
go 8 lutego 1919 dekretu Józefa Piłsud-
skiego, który dał początek więziennictwu 
w odrodzonej Polsce.

 O godzinie 11.45 poczet sztanda-
rowy Zakładu Karnego w Barczewie 
poprowadził przemarsz jego funk-
cjonariuszy do pobliskiego kościoła 
św. Andrzeja Apostoła. Następnie 
w dawnym kościele ewangelickim 
odbyła się uroczysta odprawa służbowa 
z okazji Święta Służby Więziennej. 
W jej trakcie dwóch funkcjonariuszy 
otrzymało odznaczenia „Za zasługi 
w pracy penitencjarnej”, a kilkunastu 
zostało awansowanych na wyższe stop-
nie służbowe. Odznaczenia wręczali: 
dyrektor okręgowy Służby Więziennej 
w Olsztynie płk Andrzej Bartkiewicz 
oraz dyrektor Zakładu Karnego w Bar-
czewie mjr Marek Kulwicki.
 Zgromadzeni w Skarbcu 
Kultury Europejskiej mogli zapoznać 
się z działalnością Zakładu Karnego 
w Barczewie w 2014 roku, przedsta-
wioną w multimedialnej prezentacji. 
Podczas uroczystości rozstrzygnięto 
także konkurs na ,,Funkcjonariusza, 
pracownika roku”, który organizowany 

jest w Zakładzie Karnym w Barczewie 
od dziesięciu lat. Zebrani wysłucha-
li też wykładu kmdr. por. w st. spocz. 
Jerzego Nowakowskiego o etosie służby 
w mundurze.
 Burmistrz Lech Nitkowski 
w swoim wystąpieniu opowiedział 
o wspólnych działaniach miasta 
i Zakładu Karnego. Podczas  rozmów 
pomiędzy funkcjonariuszami i zapro-
szonymi gośćmi powstało kilka pomy-
słów na dalszą współpracę. Więzienie 
w Barczewie funkcjonuje od ponad 
dwóch stuleci, ale od kilku lat, dzięki 
woli i otwartości obu stron, współpraca 
przynosi coraz większe efekty.

 Okazuje się, że dachówki mogą nie 
tylko mówić, ale wręcz snuć prawdzi-
we malarskie opowieści. Warunek jest 
tylko jeden, musi się nimi zaopiekować 
Lokalna Grupa Działania Stowarzysze-
nie „Południowa Warmia” z Barczewa. 
W tutejszym Skarbcu Kultury Euro-
pejskiej w sobotni poranek 31 stycznia 
2015r. lokalni artyści wzięli na warsztat 
warmińskie dachówki z Wipsowa.
 Oto relacja inicjatorki akcji, 
Ani Wojszel:
- Artystyczne opowiadania to malowa-

nie dachówek – ale nie takie zwykłe, 
tylko malowanie naszej warmińskiej 
przyrody, architektury, zwierząt, owa-
dów i całego otaczającego nas piękna. 
 Zamieszczone na dachów-
kach kody QR umożliwiają szybkie 
dotarcie do historii dachówki, jak rów-
nież pozwalają poznać autora malowa-
nej dachówki. W ten sposób połączono 
dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze 
z nowoczesnymi technologiami infor-
matycznymi.

 W tym roku rocznicę urodzin Feliksa 
Nowowiejskiego obchodzono wyjątko-
wo. Oprócz uroczystości dla dorosłych, 
19 lutego Salon Muzyczny im. Feliksa 
Nowowiejskiego przy Centrum Kultury 
i Promocji Gminy w Barczewie, 
we współpracy ze Szkołą Podstawową 
nr 1 im. F. Nowowiejskiego zorganizował
I Grę Miejską „Tropiciele Feliksa”.
 W grze wzięli udział uczniowie 
ze szkoły w Barczewie, których zadaniem 
było rozwiązanie zagadek dotyczących 
kompozytora, miasta i muzyki. Dzieci 

ze specjalnymi mapkami przemierzały 
Barczewo i poznawały ciekawe miejsca, 
m.in. synagogę, Skarbiec Kultury Europej-
skiej, ratusz, kościół św. Anny, muzeum, 
kapliczki i amfi teatr. Odwiedziły też 
siedzibę Stowarzyszenia Inicja-
tyw Obywatelskich w Barcze-
wie, Miejską Bibliotekę Publicz-
ną, bibliotekę szkolną, Gimnazjum 
nr 1 w Barczewie, Przedszkole Miejskie, 
Telewizję Kablową Macrosat, pocztę, 
Ochotniczą Straż Pożarną, restaurację 
„Niagara”.

Fot: Barczewo
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SPOSÓB NA DŁUGOWIECZNOŚĆ
W weekend 7-8 lutego 2015 
na zaproszenie Wójta Gminy Dywi-

ty Jacka Szydło, Gminę Dywity odwie-
dził Antoni Huczyński.

 Postać nietuzinkowa, bowiem 
wspomniany pan Antoni ma 93 lata, 
zaś kondycję i hart ducha niczym na-
stolatek. Jest autorem książki „Mój 
sposób na długowieczność”, która 
w ostatnich tygodniach jest hitem w księgar-
niach.
 Popularność Antoniego 
Huczyńskiego znanego bardziej jako „dziar-
ski dziadek” rozpoczęła się przypadkowo. 
W grudniu 2013 r. wnuk Michał umieścił 
na youtubie fi lm, na którym pan Anto-
nii pokazuje kilka ćwiczeń, które popra-
wiają jego kondycję. Film lotem błyska-
wicy zyskiwał na popularności. Obecnie 
kanał „dziarskiego dziadka” ogląda kilkaset 
tysięcy internautów miesięcznie.
 W Dywitach pan Antoni był 
gościem balu seniora, który od 11 lat or-
ganizuje Gminny Ośrodek Kultury przy 
wsparciu Urzędu Gminy. - Po przej-
ściu na emeryturę powiedziałem sobie, 
że ucieknę chorobie i starości poprzez 
uprawianie sportu. Ruch na świeżym 
powietrzu to najlepsza recepta na zdrowie – 
zapewniał podczas spotkania pan Antoni. - 

Jak wiadomo, zimna woda zdrowia 
doda, więc pomyślałem sobie, dlacze-
go i ja nie mogę spróbować. Załatwi-
łem 200 litrową beczkę, nalałem zim-
nej wody i po rozgrzewce zacząłem 
do niej wchodzić. Wtedy miałem 
75 lat. Wówczas sąsiedzi zaczę-
li mnie nazywać miejscowym mor-
sem, a żona za głowę się łapała i mówiła: 
Po co ty do tej beczki włazisz? Przecież 
zachorujesz! Ja jej zaś odpowiadałem, 
że w ten sposób uciekam przed chorobami. 
Sport jest też dobrą receptą na samotność, 
bowiem po śmierci mojej małżonki, właśnie 
bieganie, gimnastyka, ruch uratowały mnie 
przed depresją i marazmem. Dlatego zachę-
cam wszystkich do ruchu.
 Podczas spotkania w Dywitach 
nie zabrakło kilku słów na temat ćwiczeń 

gałek ocznych, które pozwalają pobudzić 
i wyostrzyć koncentrację umysłu. Senio-
rzy byli zachwyceni prelekcją. Wójt gmi-
ny Dywity podziękował panu Antoniemu 
za wizytę wręczając pamiątkową książ-
kę oraz bukiet róż. Wzruszenia nie krył 
również sam gość. Kondycję dziarskie-
go dziadka postanowiły sprawdzić panie, 
zapraszając go do tańca. Jak się można 
było spodziewać, gość honorowy sprostał 
zadaniu. Dodatkową atrakcją spotkania była 
możliwość nabycia książki pt. „Mój sposób 
na długowieczność” i zdobycie dedykacji 
od samego autora.
 To nie koniec niespodzianek. 
Następnego dnia w Słupach na plaży nad 
jeziorem Wadąg pan Antoni dołączył 
do lokalnych amatorów zimowych ką-
pieli. Nie zabrakło rozmów, pamiątko-

wych zdjęć i rozgrzewki, którą poprowa-
dził gość, po czym wszedł do wody razem 
z morsami. Nagrodą były gromkie brawa 
od zgromadzonej widowni. - Nie ukrywam, 
że to dla nas wielki zaszczyt, móc wykąpać 
się w Pana towarzystwie – mówił wyraźnie 
zadowolony Daniel Zadworny, sekretarz 
Gminy Dywity. To właśnie z inicjatywy 
tego urzędnika każdej niedzieli o godzinie 
13, nad jeziorem Wadąg spotykają się miło-
śnicy zimowej kąpieli.  
 Pan Antoni rzadko przyjmuje 
zaproszenia ze względu na odległości i… 
brak czasu. Tym bardziej cieszy, że pobyt 
w Dywitach tak przy-
padł mu do gustu. – Dziękuję 
za miłą gościnę w Gminie Dywity. Będę 
wszystkim mówił o niej i o wspaniałych 
ludziach, których miałem przyjemność 
poznać.

Fot: Dywity

Fot: Dywity

 „SKARBY CZYTELNIKÓW” DOCENIONE ROZMAWIALI O WSPÓŁPRACY

TAK SIĘ BAWI 7 NIEBO

Lustro Biblioteki to istniejący 
od 2012 roku serwis biblioteczny 

dla bibliotekarzy i miłośników książek.

 Stanowi źródło rzetelnej informa-
cji, inspiracji i porad dla bibliotekarzy, 
cenione zarówno w kraju, jak i zagranicą. 
Tym bardziej cieszy fakt, że tak cenione 
medium doceniło inicjatywę biblioteka-
rzy z Centrum Kulturalno-Biblioteczne-
go w Dobrym Mieście, którzy zorgani-
zowali wystawę „Skarby czytelników” 
zamieszczając na swych łamach relację 
na jej temat. 
 Omawiana wystawa poka-
zuje interesujące znaleziska pozosta-
wione w książkach przez czytelników 

biblioteki w Dobrym Mieście. Wśród 
cennych nieraz przedmiotów, które 
mają duże znaczenie dla użytkowników 
biblioteki, znalazły się m.in. pocztówki 
okolicznościowe, płyty CD, przybory 
szkolne, zdjęcia osobiste, a nawet bank-
noty. Utworzona w ten sposób kolekcja 
„Skarbów…” dodatkowo wzbogaciła się 
o rzeczy pozostawione na bibliotecznych 
półkach, takich jak chociażby dziecięce 
zabawki. 
 Dobromiejską wystawę 
zorganizowano w ramach konkursu 
„Zakładka z przeszłości. Historia 
spomiędzy kart”. Warto dodać, 
że cieszy się ona dużą popularnością i zain-
teresowaniem zarówno wśród młodszych,  
jak i starszych użytkowników biblioteki. 

 11 lutego 2015 odbyło się pierw-
sze w tym roku spotkanie robocze 
Pełnomocników ds. Cittaslow. Przed-
stawiciele niektórych miast (Prudnika, 
Murowanej Gośliny i Nowego Dwo-
ru Gdańskiego) wzięli w nim udział 
w formie telekonferencji Skype. Celem 
spotkania było omówienie wspólnych 
działań Polskiej Krajowej Sieci Miast 
Cittaslow w roku 2015, w tym m.in. 
udziału w targach turystycznych „Na 
styku kultur” w Łodzi 13-15.03.2015, 
organizacji Festiwalu w Gołda-
pi 8-9.05.2015, Niedzieli Cittaslow 
27.09.2015, a także wspólnych działań 
promocyjnych.

 W Środowiskowym Domu Sa-
mopomocy 7 niebo w Piotraszewie 
10 lutego odbył się Maskowy Bal Kar-
nawałowy. W imprezie wzięli udział 
zaproszeni goście z ŚDS „Dworek” 
w Olsztynie. Organizatorzy przygoto-
wali dla wszystkich obiad oraz słod-
ką niespodziankę. Impreza przebie-
gła w ciepłej, rodzinnej atmosferze. 
Uczestnicy cieszyli się ze wspólnej 

zabawy i możliwości podtrzymywania 
kontaktów koleżeńskich z podopiecz-
nymi innych ośrodków.
Trzy dni później, przy „czerwonej 
zupie miłości” i słodkim poczęstunku, 
podopieczni ŚDS bawili się na spo-
tkaniu walentynkowym. Łącząc przy-
jemne z pożytecznym, przeprowadzo-
no również zajęcia socjoterapeutyczne 
na temat miłości.

Fot: Dobre Miasto
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FINAŁ PIŁKI HALOWEJ W JEZIORANACH KONCERT ELVISA PRESLEYA
W sobotę 31 stycznia 2015 roku 
rozegrano ostatnią kolejkę XI Edy-

cji Gminnej Ligi Piłki Halowej.

8 marca 2015r. Miejski Ośrodek Kul-
tury w Jezioranach zorganizował 

koncert Adama Gałki, sobowtóra Elvisa 
Presleya. 

 Do rywalizacji przystąpiło 11 drużyn. Pod-
czas 34 meczów strzelono 318 bramek. Zwycięz-
cą GLPH została drużyna FC ROLNIK, która 
wystąpiła w składzie: Sebastian Kowalski, Igor 
Piasecki, Patryk Bursa, Krzysztof Sulewski, Mar-
celi Kowalski, Andrzej Ukleja, Bartłomiej Kiljan, 
Bartosz Salwowski, Patryk Markiewicz, Piotr Bu-
czek, Rafał Ocios. III miejsce zdobyła drużyna 
Adil Team pokonując Luźny Skład 7: 5. Do zwy-
cięstwa drużyny Buch Team w meczu o V miej-
sce z Polkajmami przyczynił się Tomasz Wilczak, 
strzelec 7 bramek. W Pucharze Małej Ligi najlep-
szą drużyną okazał się WKS Piszewo w składzie: 
Krzysztof Kostrzewa, Cezary Ciborski, Grzegorz 
Szydłowski, Damian Jarkiewicz, Mateusz Micha-
łek, Jacek Ciborski, Rafał Rosiak, Paweł Paluch, 
Marek Oszmiańczuk, Krzysztof Kopecki, Szymon 
Drążek. 
 Nagrody rzeczowe w postaci pucha-
rów ufundował Burmistrz Jezioran oraz Ośrodek 
Sportu i Rekreacji w Jezioranach. Drużyny otrzy-
mały również piłki nożne ufundowane przez wła-
ściciela myjni samochodowych F1.
Wyróżnienia indywidualne GLPH:
W Pucharze Ligi najlepszym zawodnikiem został 

Bartosz Salwowski (FC ROLNIK), najlepszym 
bramkarzem Patryk Bursa (FC ROLNIK), królem 
strzelców Marceli Kowalski (FC ROLNIK).
 W Pucharze Małej Ligi najlepszym 
zawodnikiem został Andrzej Płociński (HURA-
GAN), najlepszym bramkarzem Marcin Skorup-
ski (FRANKNOWO), królem strzelców Dominik 
Wróblewski ( FRANKNOWO).
W y n i k i  o s t a t n i e j  k o l e j k i :
BUCH TEAM – POLKAJMY 10:7
ZSP JEZIORANY – WKS PISZEWO 2:6
GOLMAR – HURAGAN 0:5 v.o za grę nie-
uprawnionego zawodnika. Wynik z boiska 2:3
ADIL TEAM – LUŹNY SKŁAD 7:5
FC ROLNIK – A KLASA 6:2

KLASYFIKACJA KOŃCOWA PUCHARU LIGI
I. FC ROLNIK
II. A KLASA
III. ADIL TEAM
IV. LUŹNY SKŁAD
V. BUCH TEAM
VI. POLKAJMY

PUCHAR MAŁEJ LIGI
I. WKS PISZEWO
II. ZSP JEZIORANY
III. HURAGAN
IV. GOLMAR
V. FRANKNOWO

Fot: Jeziorany

 REMONT, JAKIEGO JESZCZE NIE BYŁO
Od kilku tygodni trwa remont 
Gminnego Ośrodka Kultury 

w Gietrzwałdzie.

 Koszt przedsięwzięcia – fi nansowane-
go ze środków Programu Operacyjnego 
Ryby i dzięki umorzeniu pożyczki przez 
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej – to ponad 700 tys. 
zł. Czy renowacja budynku była koniecz-
na? Zdecydowanie tak, z dwóch powodów. 
Pierwszy z nich to stan samych pomieszczeń. 
Od lat kolejni dyrektorzy starali się ratować 
sytuację: czy to przez przemalowywanie 
ścian niektórych sal, mało efektywne łatanie 
dziur w zadaszeniu, czy drobne modyfi kacje 
w wystroju wnętrz – aby zakryć to, czego nie 
udało się naprawić. Podjęto też próbę zwięk-
szenia wydajności systemu ogrzewania.

Wstydliwa (bo mało skuteczna) walka 
o utrzymanie starzejącego się budynku 
za wszelką cenę nie wpływała korzystnie 
na wizerunek gminy. Do tego dochodziły 
różne głosy na temat likwidacji lub innych 
rozwiązań, wprowadzając ogólny zamęt. 
Jednak paradoksalnie ten mocno nadszarp-
nięty zębem czasu budynek stał się jed-
nym z bardziej rozpozna-walnych miejsc 
w regionie, a to za sprawą ludzi, którzy 
są lub byli z nim związani – i to jest ten drugi, 
dużo ważniejszy, argument. Wkład muzy-
ków, aktorów, malarzy, reżyserów, rzeźbia-
rzy i innych artystów, którzy zaangażowani 
w kulturę działali we współpracy z Gmin-

nym Ośrodkiem Kultury w Gietrzwałdzie, 
jest po prostu nieoceniony. Absurdem 
byłoby dalej gościć twórców w tak fatal-
nych warunkach. Ilość i różnorodność oraz 
zakres projektów, w których brał i bierze 
udział GOK w Gietrzwałdzie, są dla ludzi 
z zewnątrz zwyczajnie zaskakujące. Dobrze, 
że wielki wysiłek włożony w krzewienie 
kultury został w końcu doceniony i nagro-
dzony.
 Co zatem zostanie wyremonto-
wane?
– Ze względu na zły stan techniczny budyn-
ku do remontu zakwalifi kowano wszystkie 
pomieszczenia – wyjaśnia nadzorujący pra-

ce remontowe Tomasz Przeradzki z Urzę-
du Gminy w Gietrzwałdzie. – Prace będą 
obejmowały remont wejścia głównego 
z przedsionkiem, na klatce schodowej 
wymienione zostaną balustrady i położo-
ne będą nowe okładziny na schodach, do-
konany zostanie generalny remont toalet 
z montażem urządzeń sanitarnych. Odno-
wione zostaną pomieszczenia gospodarcze 
i biurowe. Powstanie nowy aneks kuchen-
ny. Odremontowana zostanie główna sala 
oraz szatnia dla gości, odnowiona będzie 
także sala prac plastycznych z zapleczem 
i sala spotkań, a sala prób muzycznych 
zostanie zmodernizowana w taki sposób, 
by w przyszłości mogło w niej powstać stu-
dio nagrań. Oczywiście do tego dochodzi re-
mont dachu i wymiana instalacji elektrycznej. 
We wszystkich pomieszczeniach będą zmie-
niane podłogi, sufi ty, drzwi i ściany – koń-
czy Tomasz Przeradzki. 
 Prace remontowe wykonuje 
fi rma ze Szczęsnego k. Olsztyna – ta sama, 
która w ubiegłym roku świetnie się sprawdzi-
ła przy modernizacji przedszkola w Biesalu. 
Remont GOK- u ma być wykonany do koń-
ca czerwca. Wizualizację i projekty koncep-
cyjne odremontowanego wnętrza GOK- u
przygotowała – co ważne: nieodpłatnie 
– fi rma Design & Decoration Pracownia 
Projektowa Alicja Sieczkowska.

Fot: Gietrzwałd

Fot: Gietrzwałd
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BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ W KOLNIE
W Kolnie trwają zaawansowane 
prace nad budową sali gimnastycz-

nej. Budynek powstaje obok gimnazjum, 
z którym zostanie zespolony łącznikiem.

 Wartość prac budowlanych to blisko 
5 mln 400 tys. zł Do tego dojdą jeszcze kosz-
ty nadzoru inwestorskiego i autorskiego. Za-
kończenie robót zaplanowano na połowę paź-
dziernika br.
 4 sierpnia 2014 Wójt Gminy 
Kolno Henryk Duda podpisał z Wojciechem 
Grochowskim, przedstawicielem konsorcjum  
INWEST-SERWIS Sp. z o.o. z Olsztyna, 
umowę na realizację zadania „Budowa sali 
gimnastycznej przy Zespole Szkół w Kolnie”. 
Inwestycja jest realizowana przy wsparciu ze 
środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycz-
nej, w ramach „Wojewódzkiego Wieloletnie-
go Programu Rozwoju Bazy Sportowej”.
 Układ funkcjonalny sali:
PARTER
- część sali gimnastycznej z widownią (pow. 
użyt. 771,83 m2) zawiera pełnowymiarowe 
boiska do koszykówki, siatkówki oraz wi-
downię z trybun rozkładanych teleskopowych 
na 120 osób
- komunikacja (pow. użyt. 107,67 m2)- scho-
dy na piętro, korytarz prowadzący z łącznika 
do części zaplecza sanitarnego, części tech-

nicznej i części magazynowej zaplecza spor-
towego
- zaplecze sanitarne (pow. użyt. 125,09 m2) 
z szatniami i natryskami dla uczniów oraz 
zawodników, a także ciągi sanitariatów ogól-
nodostępnych męskich, żeńskich, w tym 
przystosowanych dla potrzeb osób niepełno-
sprawnych
- część magazynowa zaplecza sportowego 
(pow. użyt. 22,84 m2) zawiera dwa magazyny 
sprzętu sportowego zlokalizowane w pobliżu 

wejścia do części sali sportowej
- część techniczna kotłowni (pow. użyt. 44,65 
m2) zawiera pomieszczenie kotłowni, maga-
zynu oleju, pomieszczenie porządkowe. 
PIĘTRO
- galeria widokowa sali sportowej (pow. użyt. 
32,19 m2) projektowana na całej szerokości 
części otwartej sali i nad nią nadwieszona
- komunikacja (77,61 m2) – korytarz prowa-
dzący z łącznika do części zaplecza sanitar-
nego, części technicznej, części magazynowej 

zaplecza sportowego
- zaplecze sanitarne (pow. użyt. 18,10 m2) 
zawiera ogólnodostępne sanitariaty męskie 
i żeńskie
- część dydaktyczna zaplecza sportowego 
(76,74 m2) - pokój nauczycieli/ trenerów oraz 
dodatkowe pomieszczenie treningowe
- część magazynowa sprzętu sportowego 
(19,07m2) 
- część techniczna (53,67 m2) zawiera po-
mieszczenie wentylatorni - centralę wentyla-
cji mechanicznej i pomieszczenie porządkowe
- bryła łącznika część „B” budynku (35,20 
m2), usytuowana prostopadle do projekto-
wanej sali, jest zadaszoną komunikacją z ist-
niejącego budynku szkoły. Połączona będzie 
z klatką schodową szkoły na poziomie spo-
cznika między biegami prowadzącym z piw-
nicy i z parteru budynku.

Fot: Kolno

Fot: Kolno

ZIMOWY WYPOCZYNEK W JONKOWIE
Czas wolny od nauki jest dla każ-
dego dziecka czymś wyjątkowym, 

dlatego też w świetlicach wiejskich Gmi-
ny Jonkowo po raz kolejny Gminny 
Ośrodek Kultury przygotował na ten 
okres alternatywne sposoby spędzania 
czasu wolnego.

 Dla podopiecznych przygotowano 
zajęcia stacjonarne, wyjazdy integra-
cyjne oraz wycieczki. W trakcie reali-
zacji projektu dzieci i młodzież brały 
udział w zajęciach kształcących umie-
jętności manualne, spotkaniach rozwi-
jających intelekt oraz wyjazdach spor-
towo-rekreacyjnych.
 Podczas stacjonarnych zajęć 
świetlicowych przeprowadzono szereg 
warsztatów z technik decoupage, ma-
lowania, wyklejania i innych form pla-
stycznych. Młodzi ludzie własnoręcz-
nie wykonywali zimowe anioły, karty, 
serca walentynkowe oraz obrazki 3D. 
Stworzyli również bransoletki z imio-
nami, szkatułki na drobiazgi, zawieszki 
na drzwi ozdabiane metodą decoupa-
ge i koronkami z brokatem. Kolejne 
dni upłynęły na zabawie z papierową 
wikliną, z której wyszły prześliczne 
serduszka ozdobione kwiatkami z kre-
py. Do dyspozycji oddano również gry 

planszowe i elektroniczne.
 Dzieci i młodzież brały 
udział w wycieczkach po okolicy, pod-
czas których zapoznawały się z lokal-
nymi walorami przyrodniczymi i kra-
jobrazowymi. Cennym uzupełnieniem 
tych zajęć były ogniska integracyjne. 
Pomimo, iż śniegu było niewiele, nic 
nie stało na przeszkodzie, aby pozjeż-
dżać z okolicznych górek na sankach 
i workach wypełnionych sianem.
 W kilku świetlicach odby-
ły się również zajęcia muzyczno-cho-

reografi czne - karaoke. Dzieci, choć 
na początku nieśmiałe i skrępowa-
ne, pod koniec prezentowały solowe 
utwory oraz swoje układy taneczne. 
Dopełnieniem oferty programowej 
tegorocznych ferii były zajęcia kulinar-
ne, podczas których podopieczni pod 
czujnym okiem wychowawców uczyli 
się przyrządzać dietetyczne potrawy.
 Dzieciaki uczestniczyły 
w licznych wyjazdach do kina, 
na lodowisko oraz na basen. Ogrom-
ną popularnością cieszyły się 

wizyty w olsztyńskiej Figlolan-
dii. Dla ciekawskich zorganizo-
wano wyjazd do obserwatorium 
astronomicznego oraz specjalny 
pokaz Ryzyk-Fizyk, czyli spotkanie 
z Szalonym Profesorem w centrum roz-
rywki Warmiolandia.
 Zróżnicowany charakter 
zajęć pozwolił rozwijać szeroki wa-
chlarz zainteresowań podopiecznych. 
Prowadzono zajęcia kształtujące pre-
dyspozycje manualne, intelektualne 
psychomotoryczne i ruchowe. W ten 
sposób, każde dziecko mogło znaleźć 
w programie interesujące go zajęcia 
i aktywnie w nich uczestniczyć.
 W programie przygotowa-
nym przez GOK udział wzięło dziesięć 
świetlic. Średnio, dziennie w zajęciach 
i wyjazdach uczestniczyła około setka 
dzieci z różnych miejscowości gmi-
ny. Godziny zajęć w poszczególnych 
świetlicach dostosowano do potrzeb 
podopiecznych. 
 Po feriach zaprasza-
my dzieci i młodzież na dalsze 
zajęcia, które będą się odbywa-
ły zgodnie z harmonogramem 
dostępnym na stronie internetowej 
Gminnego Ośrodka Kultury w Jonkowie: 
www.gok.jonkowo.pl.

Fot: Jonkowo
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 Odznaczenie nadawane jest od 1 sierp-
nia 2014 roku. Ponieważ nie wszyscy 
Powstańcy mogli odebrać je osobiście pod-
czas uroczystości centralnych w Warsza-
wie, minister Jan Ciechanowski, Szef Urzę-
du ds. Kombatantów zwrócił się z prośbą 
do marszałków województw o ich uroczy-

ste wręczenie. Medale wraz z wyrazami 
ogromnego szacunku i wdzięczności oraz 
najlepszymi życzeniami, mieszkańcom 
naszego regionu, w tym panu Zygmuntowi 
Jatczakowi z Olsztynka, przekazali Marsza-
łek Województwa Warmińsko – Mazurskie-
go Gustaw Marek Brzezin oraz Burmistrz 
Olsztynka Artur Wrochna.
 Zygmunt Jatczak to żywa legen-
da Armii Krajowej i Legii Cudzoziemskiej; 
powstaniec warszawski, żołnierz Batalionu 
„Miotła” i żołnierz Legii w Indochinach 
w 13 D.B.L.E. Wielokrotnie odznaczany, 
w tym Krzyżem Walecznych za Powstanie 
oraz Medaille Militaire za Indochiny.

 Tegoroczna impreza została objęta 
Honorowym Patronatem Ministra Edu-
kacji Narodowej, Starosty Olsztyńskie-
go, Telewizji Polskiej oraz Warmińsko 
– Mazurskiego Kuratora Oświaty.
 Festiwal kierowany jest 
do uczniów szkół gimnazjalnych 
i ponadgimnazjalnych, a o ich 
uczestnictwo zabiega Dorota
Linkiewicz, polonistka z LO I w Olsz-
tynku.
 - Liczymy, że dzięki festi-
walowi rozbudzimy w uczestnikach 
chęć odkrywania głębi i przesłania 
poezji Jacka Kaczmarskiego. Dla tego 
artysty niezwykle istotny był język, 
a szczególnie możliwość prowadzenia 
dialogu. Z tego powodu chcemy pod-
kreślić znaczenie słowa i wskazać na 
szczególną wartość dialogu w naszej 
komunikacji i byciu w świecie. Mamy 
nadzieję, że upowszechniając kultu-
rę i piękno żywego słowa, pobudzimy 

młode pokolenie do aktywnych poszu-
kiwań repertuarowych oraz przygotu-
jemy do twórczego, zaangażowane-
go uczestnictwa w kulturze. Jackowi 
Kaczmarskiemu najtrwalszy pomnik 
wzniesiemy nie ze spiżu ani z uchwał 
sejmowych, ale wsłuchując się w jego 
pieśni, czytając jego wiersze, poznając 
jego dorobek pisarski. Bo dla tego arty-
sty z Bożej łaski pierwsze i najważniej-
sze zawsze było Słowo.

EUROPEJSKI DZIEŃ NUMERU 112 W GMINIE PURDA

Wraz z nim przyjechali operatorzy 
z Centrum Powiadamiania Ratunkowego 
w Olsztynie. Gości i uczestników spo-
tkania przywitał wójt gminy Purda Piotr 
Płoski. Na powitanie maluchy zaśpiewały 
piosenkę na temat bezpieczeństwa.
 Ratownicy poprowadzili lek-
cję na temat zasad działania numeru 112. 
Zaczęło się od ćwiczeń na fantomie. 

Dzieci miały bardzo dużo pomysłów, 
jak sprawdzić, czy poszkodowana osoba 

jest nieprzytomna – połaskotać, uszczyp-
nąć, zapytać albo krzyknąć. Później 
nauczyły się, jak  nasłuchiwać ddechu 
przez 10 sekund, przeprowadzić
 masaż serca i sztuczne oddychanie. 
Kolejnym ćwiczeniem było dzwo-
nienie do Centrum Powiadamiania 
zabawkowym telefonem i rozmo-
wa z operatorem. Dzieci uczyły się, 
w jaki sposób krótko opowiedzieć, 
co się dzieje, że trzeba podać dokład-
ną lokalizację i dojazd, przedstawić 
się z imienia i nazwiska, zakończyć 
rozmowę dopiero po stwierdzeniu opera-
tora, że powiadomienie zostało przyjęte. 
 Wojewoda wręczył nagrody 

autorom najlepszych prac w konkursie 
rysunkowym związanym z numerem 
112. Laureatami konkursu są:  Anastazja 
Piechowska z klasy I, Amelia Oksiuta 
z kl. II i Dominika Olenkowicz 
z kl. III. Na zakończenie wszystkie 
maluchy zostały obdarowane upomin-
kami przez wojewodę, wójta i pracow-
ników Centrum Powiadamiania Ratun-
kowego w Olsztynie. Wizyta zakończyła 
się wspólnym pamiątkowym zdjęciem.
Lekcja bezpieczeństwa w Marcinkowie 
odbyła się w świetle kamer i błyskach 
fl eszy - relacje znalazły się w regionalnej 
TVP, Radiu Olsztyn i w internecie.

Z okazji Europejskiego Dnia 
Numeru 112 (11 lutego br.) wojewo-

da Marian Podziewski odwiedził dzieci 
ze szkoły podstawowej w Marcinkowie 
(Oddziały Zamiejscowe Szkoły Podsta-
wowej im. Tadeusza Pezały w Purdzie, 
klasy 1-3).

Fot: Purda

Fot: Olsztynek

Fot: fb/Gustaw Marek Brzezin

Fot: Purda

UHONOROWANIE UCZESTNIKA POWSTANIA
Z okazji 70. rocznicy wybuchu 
Powstania Warszawskiego, Urząd 

ds. Kombatantów i osób Represjonowa-
nych oraz Stowarzyszenie Powstańców 
Warszawskich postanowiło uhonorować 
pamiątkowymi dyplomami i medalami 
wszystkich żyjących uczestników Po-
wstania Warszawskiego.

W olsztyneckim I Liceum Ogólno-
kształcącym im. Jacka Kaczmar-

skiego nabierają  tempa przygotowania 
do 8. edycji Ogólnopolskiego Festiwalu 
Piosenki i Poezji im. Jacka Kaczmar-
skiego, który zaplanowano na 13 marca 
2015. 

PIEŚNIĄ WZNIOSĄ POMNIK
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Fot: swiatki.pl

NOWY PUNKT OBSŁUGI KLIENTA

CO SIĘ DZIAŁO W GMINIE ŚWIĄTKI …

WYSTAWA AMATORSKIEJ TWÓRCZOŚCI ARTYSTYCZNEJ
W marcu br. w Jarotach przy uli-
cy Stawigudzkiej 7 lok. J zostanie 

otwarty Punkt Obsługi Klienta Urzędu 
Gminy Stawiguda

 Oprócz przyjmowania dokumen-
tów (biuro podawcze), zakres reali-
zowanych spraw będzie uzależniony 

od potrzeb klientów, ale też możliwości 
technicznych pracy w terenie.        
 Do Punktu Obsługi Klien-
ta zapraszamy mieszkańców Gminy 
Stawiguda z ulicy Stawigudzkiej i oko-
licy. W lokalu tym przewiduje się rów-
nież organizowanie dyżurów radnych 
oraz sołtysa wsi Jaroty.                       

31 stycznia 2015 
W Świetlicy Wiejskiej we Włodowie 
odbył się Bal Karnawałowy połączony 
z Dniem Babci i Dziadka. Uśmiech-
nięte buzie dzieci, dziadków i rodzi-
ców są najlepszą oceną tej inicjatywy. 

26 stycznia – 6 lutego 2015
Gminna Publiczna Biblioteka w Świąt-
kach zorganizowała ferie zimowe pod 
hasłem „SZTUCZKI ZE SZTUKĄ”. 
Zajęcia dotyczyły sztuki cyrkowej, 
masek karnawałowych, balonowych 
cudów. Odbyły zajęcia z rękodzieła 
i ceramiki. Dzieci poznawały sztukę 
kulinarną, brały też udział w turnieju 
gier planszowych. Wielką atrakcją było 
spotkanie z Grupą Ratownictwa PCK 
Olsztyn i prelekcja z zakresu udzielania 
pierwszej pomocy osobom będącym 
w nagłym stanie zagrożenia życia bądź 
zdrowia. 

7 lutego 2015
W sali przy Gminnej Bibliotece Pu-
blicznej sołectwo Świątki zorga-
nizowało Dzień Babci i Dziadka. 
Seniorów do łez rozbawiła grupa 
kabaretowo – wokalna Silna Grupa 
Na Wezwanie, która obchodziła swo-

je 3 urodziny. Rozstrzygnięto tak-
że coroczny konkurs „Świąteczne 
Świątki”. Laureaci otrzymali nagrody. 
Rada Sołecka Świątek złożyła najlep-
sze życzenia i wręczyła bukiet kwiatów 
państwu Reginie i Adolfowi Szyp, któ-
rzy 60 lat temu zawarli związek mał-
żeński i obchodzili diamentowe gody.

 Malujesz, rzeźbisz, a może robisz pięk-
ną biżuterię? Pokaż innym swoje prace. 
Gminny Ośrodek Kultury w Stawigudzie 
zachęca mieszkańców swojej gminy i oko-
lic do wzięcia udziału w Wystawie Ama-
torskiej Twórczości Artystycznej. Werni-
saż zaplanowano na 25 marca br. o godz. 
17:00.
 Ideą organizatorów jest zgroma-
dzenie na wystawie wyrobów użytkowych 

i dekoracyjnych wykonanych różnymi 
technikami, jak malarstwo, rzeźba, fotogra-
fi a, haft, tkactwo, garncarstwo, szydełko-
wanie, biżuteria, kartki, stroje, wycinanki, 
kowalstwo artystyczne, snycerstwo itd.
 Organizator zastrzega 
sobie prawo wstępnej selekcji. 
Szczegółowe informacje można uzy-
skać pod numerem tel. 89 512 69 22 
lub e-mailem:
maslowiecka.gok@stawiguda.pl

Fot: Stawiguda

NOWE GODZINY URZĘDOWANIA 

PREMIER KOPACZ SPOTKAŁA SIĘ Z UCHODŹCAMI
POLSKI „MAŁY BUDDA”

 Od 1 stycznia 2015r. zmieniły się go-
dziny pracy Urzędu Gminy w Świątkach:
- w poniedziałek, wtorek i czwartek 
od 7:00 do 15:00
- w środę od 7:00 do 18:00
- w piątek od 7:00 do 12:00

Kasa Urzędu czynna jest:
- w poniedziałek, wtorek, czwartek 
od 7:00 do 14:00 
- w środę od 7:00 do 16:00
- w piątek od 7:00 do11:00

Wójt przyjmuje interesantów codzien-
nie, należy się jednak wcześniej umówić 
pod numerem telefonu 89 616 98 83. 
W urzędzie przyjmuje też radca prawny 
- w środy od 14:00 do 16:00 oraz przewod-
nicząca Rady Gminy - w środy od 16:00 
do 17:00

Powyższe zmiany wynikają z chęci uła-
twienia załatwienia spraw urzędowych 
osobom, które np. pracują w innych miej-
scowościach.

 9 lutego Komisja Konkursowa powo-
łana Zarządzeniem Wójta Gminy Świątki 
Nr1/2015 pochyliła się nad ofertami zło-
żonymi na realizację zadań publicznych 
w 2015 roku. Do Urzędu Gminy wpły-
nęło 9 ofert na łączna kwotę 121 060 zł. 
W budżecie Gminy Świątki na realiza-
cję zadań publicznych przez organizacje 
i podmioty, o których mowa w art.3 ust.3 
ustawy o działalności pożytku publicz-
nego, zaplanowano 47 000 zł. Wszystkie 
oferty zostały zaopiniowane pozytywnie. 
Zdaniem członków Komisji dotacja 
z budżetu gminy nie powinna stanowić 

jedynego źródła fi nansowania projektów. 
Wzorcowa pod tym względem jest ofer-
ta Stowarzyszenia OGNIWO SKOLITY 
pn. „Nie zapuka do nas nuda, integracja 
nam się uda”. Jego całkowity koszt wy-
nosi 91 660 zł. Stowarzyszenie z budżetu 
gminy zawnioskowało o kwotę 4 800 zł, 
zaś kwota 4 870 zł stanowi wkład wła-
sny. Z innych źródeł Stowarzyszenie 
zamierza pozyskać kwotę 81 990 zł. Pro-
jekt skierowany jest do dzieci i młodzieży 
w wieku 6-18 lat z miejscowości Skolity 
i Brzydowo. 

 27 lutego premier Ewa Kopacz 
spotkała się z polskimi uchodźcami 
z Ukrainy, przebywającymi w ośrod-
kach w Rybakach i w Łańsku. Szefo-

wa rządu poinformowała, że 115 osób 
ma już karty stałego pobytu w Polsce. 
Mogą one liczyć na pomoc w znalezie-
niu pracy i miejsca zamieszkania.

 Iwona i Michał Schubertowie 
byli bohaterami  V spotkania Klubu 
Podróżnika, które 26 lutego zorga-
nizował Gminny Ośrodek Kultury 
w Stawigudzie i Stowarzyszenie 
Wspierania Inicjatyw Lokalnych 
„Tomaszkowo”. Goście opowiada-
li o swoim kilkumiesięcznym po-
bycie z małym dzieckiem w stolicy 
Japonii.
 Nie zabrakło, zgodnie już 
z tradycją, degustacji egzotycznych 
smakołyków. Było sushi, sosy sojo-
we, pasty wasabi, kurczak w sosie 
teriyaki, słodycze z zielonej herba-
ty, ciasteczka imbirowe, orzechy 

migdałowe w pikantnej posypce 
wasabi, owoce oraz różne herba-
ty zielone i czarne. Szczególnie 
zaskoczył ich fakt zakładania spe-
cjalnego obuwia przed wejściem 
do łazienki oraz zwyczaj wożenia 
psów wózkami, jak dzieci.
 Z kolei kilkumiesięczny 
synek państwa Schubertów wzbu-
dzał duże zainteresowanie wśród 
Japończyków. W ich oczach był 
niezwykle dużym dzieckiem, 
do tego o nietypowej urodzie. 
Nazywali go w polskim tłumacze-
niu „małym buddą”.

ROZSTRZYGNIĘCIE OTWARTEGO KONKURSU 
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 Starostowie, wójtowie i burmi-
strzowie wzięli udział w inaugu-
racji spotkań nazwanych „Salo-
nem samorządowym”. To wspólna 
inicjatywa Konwentu Powiatów 
Województwa Warmińsko-Mazur-
skiego i poseł na Sejm RP Urszuli 
Pasławskiej.
 Spotkanie w starostwie 
było wyjątkową okazją do rozmo-
wy z ministrem gospodarki na naj-
ważniejsze dla samorządowców 
tematy, między innymi o wykresle-
niu drogi krajowej nr 16 z planów 
inwestycyjnych rządu. - Przebudo-
wa tej drogi jest kluczowa dla roz-
woju przedsiębiorczości w naszym 
regionie – zwrócił się do premiera 
Wacław Strażewicz, przewodni-
czący Konwentu Powiatów Woje-
wództwa Warmińsko-Mazurskie-
go.
 Wicepremier Janusz Pie-
chociński zapowiedział wsparcie 

w tej sprawie. - Bez szesnastki dalej 
się nie pojedzie. Wiem, jak ważna 
jest ta arteria dla rozwoju przed-
siębiorczości. Droga ekspresowa 
powinna powstać minimum 
do Mrągowa. Macie moje wspar-
cie.
 Czy na ostatecznej liście 
rządowych inwestycji drogowych 
znajdzie się krajowa szesnastka, 
przekonamy się wkrótce. 

BUDŻET UCHWALONY JEDNOGŁOŚNIE

SALON SAMORZĄDOWY

Planowane dochody to ponad 107 
mln zł, a wydatki - ponad 109 mln zł, 

defi cyt budżetowy w wysokości 1,6 mln 
zł zostanie sfi nansowany z kredytu. Rad-
ni Powiatu Olsztyńskiego przyjęli budżet 
na sesji 30 stycznia.

Wicepremier i minister gospodar-
ki Janusz Piechociński spotkał się 

16 lutego w Starostwie Powiatowym 
w Olsztynie z samorządowcami z War-
mii i Mazur.

Projekt budżetu otrzymał pozytywne 
opinie komisji stałych Rady Powiatu, 
a także Regionalnej Izby Obrachun-
kowej. Powiat Olsztyński zaplanował 
również nadwyżkę operacyjną w kwo-
cie przeszło 5 mln zł.
 Na inwestycje w budżecie 
zaplanowano ponad 13,5 mln zł. Naj-
więcej, bo blisko 9 mln zł przeznaczo-
no na poprawę infrastruktury drogo-
wej. Poza tym zarezerwowano środki 
na budowę hali sportowej w Biskupcu 
oraz na szpitale powiatowe – na moder-
nizację bloku operacyjnego w szpitalu 
w Biskupcu, a także na zakup aparatu-
ry i sprzętu medycznego do placówki 
w Dobrym Mieście.
 Małgorzta Chyziak, starosta 
olsztyński, podziękowała radnym za 
przyjęcie uchwały budżetowej. - Pra-
cujemy na budżecie przygotowanym 
przez poprzedni zarząd. Będziemy 
dążyć do tego, aby na jego podstawie 
realizować założone cele.
 Podczas posiedzenia radni 

przyjęli nowy Regulamin Organiza-
cyjny Starostwa Powiatowego w Olsz-
tynie. Wprowadza on zmiany struktur 
organizacyjnych jednostki, m.in. utwo-
rzenie Wydziału Komunikacji i Trans-
portu, który do tej pory funkcjonował 
jako referat w Wydziale Organizacyj-
nym, połączenie Wydziału Infrastruk-
tury i Budownictwa oraz Wydziału 
Inwestycji i Rozwoju, który przyjmie 
nazwę Wydziału Budownictwa i Inwe-
stycji. Ponadto podzielony na dwa od-

rębne wydziały zostanie Wydział Geo-
dezji i Gospodarki Nieruchomościami.
 Na sesji radni uchwalili 
roczny program współpracy z organi-
zacjami pozarządowymi. Na zadania 
publiczne przewidziane do fi nansowa-
nia lub współfi nansowania z budżetu 
powiatu w 2015 roku przeznaczono 
kwotę 149 tys. zł. Za realizację zadań 
odpowiedzialne będą organizacje po-
zarządowe, które zostaną wyłonione 
w Otwartym Konkursie Ofert.

 Podczas posiedzenia powo-
łano również nowe Rady Społeczne 
szpitali w Biskupcu i Dobrym Mie-
ście. Ich kadencja trwa cztery lata. 
Są one organem doradczym i konsul-
tacyjnym, zarówno dla dyrekcji obu 
placówek, jak i samorządu powiato-
wego. W skład Rady Społecznej Szpi-
tala Powiatowego im. Jana Mikulicza 
w Biskupcu weszli: Elżbieta Samoraj-
czyk – przewodnicząca, Marek Świą-
tek – przedstawiciel wojewody war-
mińsko-mazurskiego, Urszula Dziąba, 
Janusz Radziszewski i Henryk Goź-
dzicki.
W skad Rady Społecznej Zespołu 
Zakładów Opieki Zdrowotnej 
w Dobrym Mieście weszli: Wojciech 
Ruciński – przewodniczący, Jarosław 
Borowik – przedstawiciel wojewody 
warmińsko-mazurskiego, Joanna Mi-
chalska, Waldemar Kowalski i Marek 
Iliuczonek.
 Na koniec spotkania rad-
ni jednogłośnie przyjęli stanowisko 
w sprawie Projektu Programu Budowy 
Dróg Krajowych na lata 2014-2023.

Fot: Redakcja

Fot: Redakcja

Fot: Redakcja



10  POWIAT OLSZTYŃSKI PRZEGLĄD WARMIŃSKI - WIEŚCI Z POWIATU 2015

DRZEWIEJ NA WARNIJI - WIELKANOC
Przygotowania do obchodów Wiel-
kanocy rozpoczynały się na Warmii 

z początkiem kalendarzowej wiosny. 

 Na 10 dni przed Niedzielą Palmową 
gospodynie zrywały gałązki brzozowe 
i wstawiały je do wody, by wypuściły 
listki. Na Warmii nie znano zwycza-
ju robienia palemek z wykorzystaniem 
suszonych kwiatów i kolorowych bi-
buł. Tradycyjne warmińskie palmy 
były zrobione z bazi i zazielenionych 
brzozowych witek, przewiązanych 
sznurkiem.
 Podobnie jak przed Bożym 
Narodzeniem, tak i przed Wielkanocą 
gospodarze przygotowywali wcześniej 
wszystko, co potrzebne w gospodar-
stwie, tak by w święta wykonywać tyl-
ko niezbędne czynności. Gospodynie 
myły okna, bielono ściany izby i pnie 
drzew owocowych. Nie praktykowano 
święcenia jadła w koszyczku w Wielką 
Sobotę. Malowano za to jajka, wyko-
rzystując jako barwnik łupiny cebuli, 
buraki, żdźbła żyta.
 Niedzielę Wielkanocną 
obchodzono bardzo podniośle, od rezu-
rekcji odprawianej o wczesnym poranku. 

 W niektórych wsiach, jak 
na przykład w Bartągu, na nabożeństwo 
wzywało ludzi donośne bębnienie. 
„Już o trzeciej rano wyruszał 
spod dzwonnicy pochód w formie 
procesji. Na czele kroczyło kilku chłop-
ców z dzwonkami. Wielki kocioł dźwi-
gało dwóch mężczyzn. Ten prymityw-
ny bęben obciagany był jelenią skórą. 
Wydawał on bardzo rytmiczny odgłos 
(…). Co jakiś czas idący na przedzie 
(…) wołał donośnym głosem: Wstań-
cie! Pana Goga chwalcie! Bo Pan Chry-

stus Zmartwychwstał! Echo tego głosu, 
a przede wszystkim echo bębnienia, 
dolatywało aż do Jarot, Rusi, Dorotowa 
i Tomaszkowa.”1

 Ponieważ na Warmii wielka-
noc poprzedzana był ściśle przestrze-
ganym postem, po rezurekcji żwawo 
wracano do domów na świąteczne śnia-
danie. „Na stole pojawiały się potrawy 
mięsne, jajka, chleb z masłem i twa-
rogiem, ciasto. Gdy zjedzono posiłek, 
dzieci szukały prezentów, które miał 
im przynieść zajączek.”2

Powszechny był też zwyczaj chodze-
nia po smaganiu. „Zbiera się młodzież 
wiejska w poniedziałek wielkanocny 
bardzo rano, zwiedza domy narzeczo-
nych lub znajomych panien, po nogach 
szpicdrucikami je zacina (…). Podaru-
nek wielkanocny po wielu miejscach 
miał imię wykupu; młodzież swawol-
na (…) nie przepuszcza i starszym nie-
kiedy.Gospodarz im się wykupował; 
zebrane składki służyły na zabawy wie-
czorne.”3

 Z Wielkanocą wiąże się też 
wiele wróżb. „W dzień Wielkanocy 
nie można chodzić boso, 
bo by się wrzodów dostało (Kali-
nowo), kurom trzeba dawać groch, 
aby się dobrze niosły (Użranki), a jak 
gospodyni chce, aby się jej dobrze kury 
niosły, musi usiąść gołą d... na męskiej 
czapce.”4

1) Jan Chłosta, Doroczne zwyczaje i obrzędy 
na Warmii, Olsztyn 2009
2) Stanisław Achremczyk, Warmia, LITTERA, 
Olsztyn 2011
3) Oskar Kolberg, Mazury Pruskie, za: Kurier 
Warszawski 1827 nr 104
4) Anna Szyfer, Zwyczaje, obrzędy 
i wierzenia Mazurów i Warmiaków

Fot: Redakcja

NOWE WŁADZE FUNDACJI
Monika Hausman-Pniewska została 
nowym prezesem Zarządu Fundacji 

„Fundusz Ziemi Olsztyńskiej”.

 
  Na to stanowisko powołali ją człon-

kowie Rady Fundacji pod przewodnic-
twem starosty olsztyńskiego Małgorza-
ty Chyziak. 
 Monika Hausman-Pniewska 
od lat współpracuje z organizacjami 

pozarządowymi. Ma bogate doświad-
czenie w przygotowywaniu projek-
tów unijnych i animowaniu działań 
społecznych. 
 Fundusz Ziemi Olsztyńskiej 
to fundacja, która od 13 lat wspiera 
zdolną młodzież z powiatu olsztyńskie-
go. W sumie z jej stypendiów skorzy-
stało ponad 560 osób. 

DO WOJA MARSZ?

W powiecie olsztyńskim rozpo-
częła się kwalifi kacja wojskowa. 

Od 16 lutego do 17 kwietnia przed 
Komisją Lekarską powinno się stawić 
1019 osób.

  Najwięcej spośród nich pochodzi z gmin 
miejskich, najmniej będzie reprezentantów 
gminy Kolno – 12 osób. Z roku na rok sta-
wia się też coraz więcej kobiet, w 2014 było 
ich 17. Celem kwalifi kacji wojskowej jest 
określenie fi zycznej i psychicznej zdolności 
kandydatów do czynnej służby wojskowej, 

założenie ewidencji  wojskowej osobom 
podlegającym temu obowiązkowi oraz tym, 
którzy zgłoszą się w trybie ochotniczym.
 - W ubiegłym roku przed 
Powiatową Komisją Lekarską stawiły 
się 743 osoby, z czego 641 otrzymało kwali-
fi kację kategorii A, niezdolnych do odbycia 
służby było 67 osób – mówi Halina Gosk, 
sekretarz PKL. – W czasie oczekiwania na ba-
danie kandydaci biorą udział w pogadankach 
o służbie obronnej kraju i oglądają fi lmy na 
ten temat.

Fot: Redakcja

Fot: Redakcja
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„ROZSTRZELANY ZEGAREK” NAGRODZONY
Agnieszka Czarkowska z Radia Bia-
łystok otrzymała Nagrodę Samorzą-

du Powiatu Olsztyńskiego w Ogólnopol-
skim Konkursie na Reportaż Radiowy 
„Pogranicze”.

  Na organizowany po raz dwunasty 
przez Radio Olsztyn konkurs napłynęło 
26 audycji. Jury przyznało trzy równorzędne 
nagrody. 
 „Rozstrzelany zegarek”, nagro-
dzony reportaż Agnieszki Czarkowskiej, 
to dociekliwa próba rozwikłania zagad-
ki pewnej pamiątki rodzinnej – złotego 
zegarka, odnalezionego w masowym grobie 
ofi ar terroru z II wojny światowej. Nagrodę 

laureatce wręczył wicestarosta olsztyński, 
Jan Żemajtys. - Pani reportaż jest wzrusza-
jącym, ciekawym zapisem powikłanych 
ludzkich losów. Dziękuję za sentymentalną 
podróż do Białegostoku, który jest mi szcze-
gólnie bliski.
 Jury doceniło też reportaż „Moje 
Matki” Alicji Kulik z Radia Olsztyn i „Mie-
rzeja” Katarzyny Michalak z Radia Lublin.
 „Pogranicze” to jeden z najbar-
dziej prestiżowych konkursów radiowych 
w Polsce. Prace mogą nadsyłać dziennika-
rze rozgłośni publicznych. Plonem konkursu 
jest zbiór prawie 300 audycji autorstwa naj-
lepszych polskich reportażystów.

NIE MIAŁA SOBIE RÓWNYCH
Anita Gach, maturzystka z Zespo-
łu Szkół w Biskupcu, zdobyła naj-

więcej punktów w powiatowych elimi-
nacjach Olimpiady Wiedzy o Obronie 
Cywilnej. 

 Zespół, który tworzy z Sewerynem Drąż-
kiem, również uczniem ZS w Biskupcu, 
reprezentował powiat olsztyński na fi nale 
wojewódzkim.
 Drugie miejsce ex aequo zajęły 
drużyny Zespołu Szkól Rolniczych w Smo-
lajnach i Zespołu Szkół w Olsztynku. Trze-
cie miejsce przypadło uczennicom Zespołu 
Szkół w Dobrym Mieście. 
 W eliminacjach powiatowych 
wzięły udział cztery dwuosobowe druży-
ny. Uczniowie mieli do rozwiązania test 
składający się z 40 pytań. Dotyczyły one 

m.in. tematyki z zakresu ratownictwa 
medycznego, bezpieczeństwa przeciwpoża-
rowego czy ruchu drogowego.
 Celem olimpiady jest popula-
ryzowanie problematyki obrony cywilnej 
oraz przygotowanie młodzieży szkół ponad-
gimnazjalnych do racjonalnych zachowań 
w obliczu zagrożeń cywilizacyjnych, 
a także kształtowania nawyków i umiejętności 
w zakresie udzielania pierwszej pomocy 
w nagłych przypadkach.
 Organizatorem Wojewódzkiej 
Olimpiady Wiedzy o Obronie Cywilnej 
jest Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania
 Kryzysowego Warmińsko-Mazurskie-
go Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie. 
Za eliminacje powiatowe odpowiadał 
Wydział Zarządzania Kryzysowego Staro-
stwa Powiatowego  w Olsztynie.

ŚRODKI NA PROGRAMY ZDROWOTNE
Zarząd Powiatu w Olsztynie zapra-
sza do składania projektów progra-

mów zdrowotnych, które realizowane 
będą w roku 2015 w szkołach ponadgim-
nazjalnych prowadzonych przez Powiat 
Olsztyński.

 Najciekawsze programy zostaną 
dofi nansowane z budżetu Powiatu 
Olsztyńskiego. Dokumenty należy 
składać do 18 marca 2015 w Staro-
stwie Powiatowym w Olsztynie.
 Programy powinny doty-
czyć co najmniej jednego z obszarów 
tematycznych: aktywność fi zyczna, 
stwarzanie warunków do wspierania 
i rozwoju pasji oraz zainteresowań 
sprzyjających zdrowemu i aktywne-
mu stylowi życia młodzieży, higiena 
psychiczna, zasady oraz znaczenie 
zdrowego odżywiania, profi laktyka 
zaburzeń odżywiania, profi laktyka 
uzależnień, profi laktyka uzależnień 
– „dopalacze”, agresja i przemoc, 
pierwsza pomoc przedmedyczna.
 W ramach realizacji 
ww. programów szkoły mogą otrzy-
mać środki fi nansowe m.in. na zakup 
niezbędnych do jego realizacji mate-
riałów i przyrządów, dofi nansowanie 

do zajęć rekreacyjnych, konkursów 
oraz ewentualnie kosztów zatrudnienia 
(w ramach umowy cywilno- praw-
nej zawartej przez szkołę) specjali-
stów, którzy wspierać będą realizację 
programu.

Fot: Redakcja

Fot: Redakcja

  Dekoracje z drewna, szkła witrażo-
wego oraz wielkanocne kartki i palmy 
wypełnią hol Starostwa Powiatowe-
go w Olsztynie w czwartek 26 mar-
ca w godzinach 10:00-12:00. Prace 
na Kiermasz zostały przygotowa-
ne przez wychowanków Specjalnego 
Ośrodka Szkolno-Wychowawczego 
w Żardenikach.
 - Nasi podopieczni wykonu-
ją przedmioty dekoratorskie w ramach 
zajęć w szkole przysposabiającej 

do pracy – mówi Danuta Sibierska, 
dyrektor SOSW. – Środki pozy-
skane ze sprzedaży przeznaczamy 
na zakup kolejnych materiałów, 
z których uczniowie mogą wykonać 
następne piękne rzeczy. A najważniejsza 
w tym wszystkim jest satysfakcja 
autorów, że potrafi ą zrobić coś, co in-
nym się podoba i za co mogą otrzymać 
pieniądze.

Serdecznie zapraszamy!

Fot: Redakcja
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