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Podstawowe cele konkursu to:
• promocja innowacyjnych i oryginal-

nych przedsięwzięć proekologicznych
zainicjowanych przez nauczycieli i
uczniów oraz inne osoby mogące
mieć znaczący wpływ ma zmianę
świadomości ekologicznej,

• ukazanie różnorodności działań po-
zainwestycyjnych podejmowanych
na rzecz ochrony środowiska wśród
młodzieży szkolnej,

• pobudzenie do stałych działań na
rzecz ochrony lokalnego środowiska,

• włączenie lokalnej społeczności (ro-
dziców, samorządy, lokalny biznes)
w działania dla dobra środowiska,

• tworzenie trwałych nawyków i za-
chowań ekologicznego stylu życia w
domu, szkole i najbliższym otocze-
niu – co wpłynie na wymierne
zmniejszenie ilości wytwarzanych
odpadów, mniejsze zużycie wody,
energii energetycznej i cieplnej,
zmniejszenie ilości spalin na drodze
– rower zamiast samochodu, zwięk-
szenie udziału produktów rolnictwa
ekologicznego w zakupach itp.

Konkurs skierowany jest do wszystkich
szkół podstawowych z terenu Powiatu
Bartoszyckiego prowadzących nauczanie
oraz podejmujących działania z zakresu
szeroko pojętej edukacji ekologicznej.
W dniu 17 maja 2012 r. w Młodzieżo-
wym Domu Kultury w Bartoszycach
odbyła się VIII edycja Powiatowego
Konkursu Ekologicznego pod nazwą
“Edukacja ekologiczna podstawą po-
prawy stanu środowiska”. Do organi-
zacji przedsięwzięcia włączyło się
Nadleśnictwo Bartoszyce i Zakład
Gospodarki Odpadami w Bartoszy-
cach. Patronat honorowy nad konkur-
sem objął Starosta Bartoszycki –
Wojciech Prokocki.
Do konkursu zgłosiło się 16 szkół pod-
stawowych z terenu Powiatu Barto-
szyckiego (SP nr 3 w Bartoszycach, SP
nr 4 w Bartoszycach, SP w Bezledach,
SP w Rodnowie, SP w Żydowie, SP w
Sokolicy, SP w Bisztynku, SP w Piesz-
kowie, SP w Krawczykach, SP nr 1 w
Bartoszycach, SP w Kamińsku, SP w
Kandytach, SP w Grzędzie, SP nr 7 w
Bartoszycach.
Konkurs składał się z trzech kategorii:
A - indywidualne rozwiązanie testu z

zakresu ochrony środowiska, 
B - wykonanie plakatu o treści ekolo-

gicznej, 
C - prezentacja piosenki ekologicznej.

Komisja konkursowa w składzie:
1. Danuta Zalewska – Z-ca Dyrektora

MDK w Bartoszycach
2. Karol Daliga – Specjalista ds. edu-

kacji leśnej w Nadleśnictwie Barto-
szyce

3. Anna Urbańska – Pracownik Wy-
działu Organizacyjnego w Staro-
stwie Powiatowym w Bartoszycach

4. Jolanta Lamka – Pracownik BDK,
Instruktor

5. Urszula Gadowska – Pracownik Wy-
działu Organizacyjnego w Staro-
stwie Powiatowym

6. Aneta Majak – Pracownik BDK
7. Dorota Lewińska – pracownik Wy-

działu Rolnictwa i Ochrony Środo-
wiska w Starostwie Powiatowym

8. Izabela Wójcik – Wydział Rolnictwa
i Ochrony Środowiska w Starostwie
Powiatowym oceniała uczestników
konkursu w poszczególnych katego-
riach (tj. wiedza teoretyczna, wyko-
nanie plakatu, piosenka
ekologiczna, quizu 1 z 16 oraz wy-
konanie przedmiotu użytkowego z
odpadów, zgodnie z przyjętymi za-
sadami oceny)

Kategorie dodatkowe (niewliczane do
klasyfikacji ogólnej)
* Ocena przedmiotu użytkowego wy-
konanego przez szkołę z odpadów (na-
grody pieniężne)
* Quiz 1 z 16 – przeprowadzony przez
pracownika Nadleśnictwa Bartoszyce
Karola Daliga - ufundowano wspa-
niałe nagrody, które wręczył Nadleśni-
czy - Zygmunt Pampuch.

Ostateczna ocena szkół (test + plakat
+ piosenka)
I miejsce - SP nr 4 w Bartoszycach – 15,7 pkt 
II miejsce - SP w Kandytach – 15,06 pkt 
III miejsce - SP nr 3 w Bartoszycach –
14,83 pkt 

Za udział w konkursie przewidziano
nagrody pieniężne w następującej wy-
sokości
I miejsce - 1300 zł
II miejsce - 1000 zł 
III miejsce - 800 zł
pozostałe miejsca - 400 zł
Wyniki konkursu ogłosił Prowadzący
konkurs Janusz Bonisławski, który
wspólnie ze Starostą Bartoszyckim
Wojciechem Prokockim wręczyli dy-
plomy i upominki dla nauczycieli przy-
gotowujących uczniów do udziału w
konkursie oraz upominki ekologiczne
dla wszystkich uczniów biorących
udział w konkursie.

Droga powiatowa 
do Sępopola
Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbro-
wie k. Bartoszyc w roku 2011 wykonał
odnowę nawierzchni drogi powiatowej
Witki – Sępopol – Dzietrzychowo –

Gierkiny od km o długości 5,301 km.
Odnowa nawierzchni została sfinanso-
wana ze  środków własnych powiatu
przy częściowym współfinansowaniu
Gminy Sępopol. Ogólna wartość tego
zadania wyniosła 1,8 mln zł. Wyko-
nano wyrównanie istniejącej na-
wierzchni  kruszywem łamanym.
Ułożono dwie warstwy nawierzchni bi-
tumicznej, tj. warstwę wyrównawczą i
warstwę ścieralną. Uzupełniono zani-
żone pobocze pospółką oraz utwar-
dzono nawierzchnię na zjazdach do
posesji i pól.

O konieczności tego remontu wiedzą
najlepiej ci, którzy codziennie pokony-
wali zużytą powierzchnię w drodze do
pracy.

Finał XXXVIII edycji Olimpiady
Wiedzy o Wynalazczości odbył
się w dniach 29-31 maja 2012r.
w Zespole Szkół Ponadgimnaz-
jalnych nr 1 im. Kresowiaków
w Bartoszycach 
Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy o
Wynalazczości odbywa się corocznie.
Po raz pierwszy w 38-letniej historii
OWoW zorganizowano ją w woje-
wództwie warmińsko-mazurskim w
Bartoszycach.
Olimpiada Wiedzy o Wynalazczości to
skierowany do młodzieży ponadgim-
nazjalnej interdyscyplinarny konkurs,
którego celem jest zainteresowanie
młodzieży problematyką wynalazczą,
szczególnie w zakresie: 
- prawa własności przemysłowej 
- umiejętności dokonywania i zgłasza-

nia projektów wynalazczych 
- technik twórczego myślenia 
- poznania ważniejszych wynalazków

i ich twórców. 

Konkurs odbywa się w formie trój-
stopniowych eliminacji: szkolnych,
okręgowych, ogólnopolskich realizo-

wanych przy udziale szkół ponadgim-
nazjalnych oraz stowarzyszeń nau-
kowo–technicznych zrzeszonych w
PZSWiR. Do instytucji wspierających
organizację OWoW należą również:
Ministerstwo Edukacji Narodowej,
Urząd Patentowy RP oraz Kuratoria
Oświaty.
Organizatorami finału imprezy są:
• Ministerstwo Edukacji Narodowej
• Polski Związek Stowarzyszeń Wyna-
lazców i Racjonalizatorów
• Starostwo Powiatowe w Bartoszy-
cach

Nieprzypadkowo na finał Olimpiady
wybrano Zespół Szkół Ponadgimnaz-
jalnych nr 1 im. Kresowiaków w Bar-
toszycach. Jest to szkoła, której
uczniowie od lat zdobywają nagrody
na konkursach wiedzy. 
8 kwietnia 2012 r. w Katedrze Me-
chatroniki Uniwersytetu Warmińsko-
Mazurskiego w Olsztynie odbył się
Wojewódzki Otwarty Konkursu Me-
chatroniczny. Już po raz piąty młodzi
mechatronicy mieli okazję zaprezen-
tować swoje umiejętności. W tego-
rocznej edycji konkursu wzięli udział
uczniowie z 9 szkół z 2 województw:
warmińsko-mazurskiego (5 szkół)
podlaskiego (4 szkoły). Przedmiotem
oceny była wiedza i umiejętności
uczniów z zakresu działania urządzeń i
systemów mechatronicznych, ich ele-
mentów i podzespołów oraz konstruo-
wania i programowania urządzeń i
systemów mechatronicznych w obsza-
rze pneumatyki, elektropneumatyki,
sensoryki i sterowania programowal-
nego. Zdobywcą I miejsca został uczeń
Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych
nr 1 w Bartoszycach Patryk Paszko.
Natomiast w klasyfikacji drużynowej
nasza szkoła zajęła II miejsce za Ze-
społem Szkół Mechanicznych CKP nr
2 w Białymstoku. Opiekunami
uczniów byli inż. Marcin Kapturski
oraz mgr inż. Zbigniew Murawski.

Wykluczeni 
internetowo
Starostwo Powiatowe w Bartoszycach
wraz ze Stowarzyszeniem Biblioteka-
rzy Polskich Okręg w Olsztynie reali-
zuje projekt „Internet i szkolenia dla
osób wykluczonych informatycznie
w powiecie bartoszyckim”.

Projekt otrzymał dofinansowanie w ra-
mach Programu Operacyjnego Innowa-
cyjna Gospodarka, w ramach priorytetu
8 Społeczeństwo Informacyjne – zwięk-
szenie innowacyjności gospodarki, dzia-
łania 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu
cyfrowemu – eInclision
Termin realizacji : 12 września 2008 r. –
31 mara 2013 r.
Całkowita kwota wydatków związa-
nych z realizacją projektu 882 787,54
PLN, w tym:
- wkład własny beneficjenta 

132 418,13 PLN
- dofinansowanie  w kwocie 

750 369,41 PLN
Głównym celem projektu jest przeciw-
działanie wykluczeniu cyfrowemu w
powiecie bartoszyckim. Głównymi za-
łożeniami projektu są: 
-  zakup 49 zestawów komputerowych
- zapewnienie dostępu do Internetu
osobom z 48 gospodarstw domowych z
terenu powiatu bartoszyckiego zagro-
żonych wykluczeniem cyfrowym z po-
wodu trudnej sytuacji materialnej lub
niepełnosprawności. Sygnał interne-
towy jest dostarczany do gospodarstw
domowych włączonych w projekt na
czas trwania projektu oraz na okres 5
lat po jego zakończeniu bez ponosze-
nia kosztów przez rodziny.
- zapewnienie szkoleń komputerowych
oraz internetowych osobom zagrożo-
nym wykluczeniem gospodarstwom
domowym.

W ramach projektu przeprowadzono
nabór gospodarstw domowych, które
wyraziły wolę oraz spełniały warunki
umożliwiające przystąpienie do pro-
jektu. Ogłoszono również przetargi na
świadczenie usług informatyka oraz na
jednorazową dostawę komputerów
osobistych oraz systematyczną dostawę
sygnału internetowego. Przetargi zos-
tały rozstrzygnięte – wyłoniono firmy
oferujące najkorzystniejsze warunki za-
kupu towarów i usług.
W marcu 2011r wyłoniono firmę szko-
lącą, która przeprowadza dla wybranej
grupy docelowej (48 gospodarstw do-
mowych) szkolenia komputerowe i in-
formatyczne.
Dzięki szkoleniom 156 osób podnosi
swoje kwalifikacje w zakresie obsługi
komputera, Internetu i aplikacji kom-
puterowych.
Projekt jest w trakcje zaawansowanej
realizacji, poszczególne założenia pro-
jektu są realizowane na bieżąco. 


