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„Mikołajki” w naszym przedszkolu to
jeden z najbardziej wyczekiwanych dni w
roku. W tym dniu dzieci już od samego rana
nasłuchiwały dźwięku dzwonków sań. Pomi-
mo braku białego puchu, do Przedszkola
Miej skiego w Olsztynku w towarzystwie
pomocników, przybył sam Święty Mikołaj!
Przedszkolaki były przeszczęśliwe, a Mikołaj
oprócz worka pełnego prezentów, przywiózł
ze sobą dużo uśmiechu. Cierpliwie od po -
wiadał na pytania zadawane przez dzieci, a
potem oklaskiwał ich umiejętności wo kal ne,

taneczne, muzyczne i recytatorskie. Dos -
konałą jednak wiadomością (nie tylko dla
dzieci!) jest to, że najbardziej ekscytujące
spotkanie z Mikołajem jeszcze przed nami.
W wigilię, 24 grudnia cieszyć się z niego
będą i duzi i mali. 

A my, w imieniu przedszkolaków życzymy
wszystkim czytelnikom gazety ALBO  -
Wesołych Świąt! Ho! Ho! Ho! 

I.Grzeszczak
B.Jastrzębowska

„Gdy Mikołaj przychodzi cieszą się dzieci, starzy i młodzi...”
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Redakcja "ALBO" nie ponosi odpowiedzialności za treść ogłoszeń płatnych.
Treść i kolor ogłoszenia zgodne z projektem zleceniodawcy.



Polska zniknęła z mapy Europy i
świata w 1795 roku, gdy Rosja,
Prusy i Austria dokonały trzeciego
rozbioru. Dopiero I wojna światowa
dała ojczyźnie szansę na walkę o
niepodległość. 11 listopada  1918 r.
na ręce marszałka Pił sud skie go
zostało złożone naczelne dowództ-
wo polskich sił  zbrojnych i
przekazano mu pełnię władzy jako
Naczelnikowi Państwa. Tego sa -
mego dnia, po 123 latach od roz -
biorów, Polska odzyskała wolność i
suwerenność, kiedy po kapitulacji
Niemiec na froncie zachodnim
zakończyła się I wojna światowa.
Dzień ten stał się ważnym świętem
narodowym i symbolem zwycięstwa.
Ten moment uznajemy za początek
niepodległości. Działania dyploma -
tycz ne ostatecznie przypieczętowane
zostały podpisaniem Traktatu Wer-
salskiego w 1919 roku, gdzie for-
malnie Polska powróciła na mapę
Europy.

Dzień 11 listopada ustanowiono
świętem narodowym. Niedługo jed-
nak przyszło nam – Polakom – cie -
szyć się tym świętem. We wrześniu
1939 roku wrogowie znów podzielili
się Polską. Nastał czas hitlerowskiej

i stalinowskiej okupacji i oficjalne
świętowanie było niemożliwe. W
imię umiłowania ojczyzny, wolności,
honoru, godności przelewano krew
na wszystkich frontach, w stalagach,
łagrach, obozach koncentracyjnych,
więzieniach bezpieki. Ten okres po -
zo stawił na naszych terenach trwały
ślad w postaci obozu jenieckiego
Stalag IB. Olsztyneckie muzeum to
miejsce historii o tragicznych wy da -
rze niach, które upamiętnia bo ha -
terów tamtych czasów. W roku
1945 władze komunistyczne świę -
 t em państwowym uczyniły dzień 22
lipca – datę podpisania Manifestu
PKWN, a święto niepodległości zo -
sta ło zakazane. Przywrócono je do -
pie ro w 1989 roku, gdy nasz kraj
odzyskał pełną niepodległość i wol-
ność.

W gminie Olsztynek uroczystości
rozpoczęły się Mszą Świętą za Oj -
czyz nę w Kościele Parafialnym pw.
Najświętszego Serca Pana Jezusa,
koncelebrowaną przez ks. dziekana
Stanisława Pietkiewicza.

We mszy udział wzięły wła dze
gminy, radni oraz dyrektorzy pla -
cówek oświatowych, instytucji i za -
kładów pracy z terenu gminy, a tak -

że przedstawiciele pocztów sztan-
darowych i f lagowych: Związku
Kom batantów RP i Byłych Więź -
niów Politycznych Koła Miej sko-
Gminnego w Olsztynku, Ochotniczej
Straży Pożarnej w Olsztynku, Koła
Pszczelarzy w Olsztynku, Zespołu
Szkół im. K. C. Mrongowiusza w
Olsztynku,  I Liceum Ogólnoksz-
tałcącego im. Jacka Kaczmarskiego
w Olsztynku, Gimnazjum im. Nob -
listów Polskich w Olsztynku i Szkoły
Podstawowej w Olsztynku. Przed
mszą delegacje złożyły wiązanki
kwiatów pod pamiątkowymi tablica-
mi - Sybiraków i żołnierzy poległych
na wszystkich frontach oraz jeńców
stalagu IB Hohenstein. Na za koń -
czenie zespół „Swojska Nutka”
zaśpiewał tradycyjne polskie pieśni
patriotyczne.

Po mszy klasa mundurowa z Zes -
po łu Szkól w Olsztynku, jako kom-
pania honorowa, poprowadziła
przemarsz ulicami miasta pod pom-
nik Orła Białego, gdzie delegacje
złożyły wieńce i wiązanki kwiatów.

Burmistrz Olsztynka w swoim
prze mówieniu nawiązał do historii
polskich walk o niepodległość.
Wspomniał też wszystkich, dzięki
którym możemy obchodzić Święto
Niepodległości – kombatantów, zes -
łańców Sybiru, a także wszystkich
tych, którzy często ryzykując życiem

strzegli mowy ojczystej, polskiej tra -
dycji oraz kultury i przekazywali mi łość
do ojczyzny następnym pokoleniom.

Druga część uroczystości odbyła
się wieczorem w sali widowiskowej
Gimnazjum im. Noblistów Polskich.
Olsztyneckie przedszkolaki za tań -
czyły pięknego poloneza, a chór
Arte Del Canto wykonał koncert
pieś ni patriotycznych. Zwieńcze-
niem uroczystości był spektakl „Nie
zapomnisz mnie”. Program przygo-
tował Miejski Dom Kultury w Olsz-
tynku. Imprezy patriotyczne z udzia -
łem władz i przedstawicieli organiza-
cji społecznych organizowane były
w całej gminie, m.in. w Zespole
Szkół w Olsztynku, w Gimnazjum
im. Noblistów Polskich, w szkołach
filialnych -  w Mierkach i Królikowie.
Od lat programy tych uroczystości
są przygotowywane z dużym zaan-
gażowaniem zarówno dzieci i
młodzieży, jak i ich nauczycieli.
Szkoła Pod stawowa w Olsztynku po
raz drugi już zorganizowała Ro dzin -
ne Śpiewanie Piosenek Patrioty-
cznych. Organizatorzy proponują tu
i dzie ciom, i dorosłym mniej oficjal-
ną formułę świętowania, nawiązu-
jącą do pie lęgnowania patriotyzmu
w rodzinie.

Dziękujemy wszystkim za
uczestnict wo w gminnych ob cho -
dach Święta Niepodległości.
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Czym jest obywatel gov.pl?
Każdą sprawę, którą chcesz załatwić w urzędzie, traktujemy jak usługę,

którą wykonujemy dla Ciebie. Chcemy, żebyś załatwił tę sprawę szybko i
sprawnie, dlatego zbieramy nasze usługi w jednym miejscu. Opisujemy w
prosty i przystępny sposób, co musisz zrobić, co przygotować, dokąd pójść,
co możesz załatwić bez wychodzenia z domu. Wszystko po to, abyś nie tracił
czasu. OBYWATEL.GOV.PL to dobre źródło informacji o usługach, które
państwo świadczy dla Ciebie.

Obecnie znajdziesz tu kilkadziesiąt najpopularniejszych usług świadc-
zonych przez administrację publiczną. Na tym jednak nie poprzestajemy.
Serwis będziemy dalej rozwijać, aktualizować oraz uzupełniać o kolejne
usługi.

Na stronie www.obywatel.gov.pl
znajdują się opisy najpopularniejszych usług, jakie administracja świad-

czy dla obywateli, np.: jak wyrobić dowód, paszport, prawo jazdy czy
Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ). Ile to kosztuje, jakie
dokumenty trzeba wypełnić i gdzie się zgłosić. Struktura strony nie odzwier-
ciedla podziałów resortowych, lecz systematyzuje usługi administracji pub-
licznej według typowych zdarzeń życiowych. Wiarygodność opisów (kart)
usług została zagwarantowana poprzez współpracę z merytorycznymi pra-

cownikami ministerstw i jednostek podległych. Cechą wyróżniającą stronę
jest zrozumiały, prosty język.

System informacji telefonicznej to rozwiązanie dla tych, którzy nie korzys-
tają z internetu. Dzwoniąc pod 222 500 115, dowiedzą się, gdzie załatwić
swoją sprawę. System działa na poziomie KPRM (infolinia centralna – 222
500 115), a także na poziomie resortowym (33 osobne numery w minis-
terstwach i urzędach wojewódzkich).

e-Podręcznik komunikacji elektronicznej

Szanowni Państwo
Jest już dostępny długo wyczekiwany interaktywny ePodręcznik, który

ma stanowić pomoc w rozwiązywaniu merytorycznych i technicznych prob-
lemów związanych z komunikacją elektroniczną, przesyłaniem i uwierzytel-
nianiem dokumentów w postaci elektronicznej i papierowej, a także z wyko-
rzystywaniem elektronicznych usług administracji publicznej.

Treść ePodręcznika została opracowana przez dr. Kajetana Wojsyka na
zlecenie Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji. ePodręcznik jest dostępny
pod adresem: https://epodrecznik.mac.gov.pl/mediawiki

Gminne obchody Święta Niepodległości

11 listopada 2015 roku minęła 97 rocznica 
odzyskania przez Polskę niepodległości. 

Strona 3

Jak załatwić sprawę w urzędzie lub przez internet - nowy portal obywatel.gov.pl

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów uruchomiła nowy serwis internetowy - obywatel.gov.pl.
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Z ogromną przy jemnością
dowiedzieliśmy się, że nasze
wspólne działania przy organizacji
akcji „Zdrowy Powiat Olsztyński-
Olszt ynek", która odbyła się
16.05.2015r. przyniosły ogromny
sukces. Fundacja DKMS poinfor-
mowała - JEST DAWCA! Podczas
naszej akcji zarejestrowaliśmy
mężczyznę, który oddał komórki
macierzyste 33 letniej kobiecie
mieszkającej w Austrii… a mamy
nadzieję, że to dopiero początek.

Przypomnijmy, 16 maja br. w
Gminnym Centrum Zdrowia moż -
na było wykonać m.in. profilakty-
czne badanie cytologiczne, zareje-
strować się w bazie potencjalnych
dawców szpiku. Na stoiskach
przed Centrum można było
dokonać także pomiaru ciś nienia,
wagi, tlenku węgla w wydychanym
powietrzu, uzyskać informacje
dotyczące profilaktyki onkolog-
icznej oraz praw pacjenta. Odbyły
się pokazy ratownictwa medy-
cznego, było także wiele atrakcji
dla dzieci. Patronat honorowy
nad przedsięwzięciem objął  Bur-
mistrz Olsztynka Artur Wrochna.

W przedsięwzięciu wzięło udział
w sumie ok. 200 osób, do bazy
potencjalnych dawców szpiku do -
łączyło 80 osób, profilaktyczne
badanie cytologiczne wykonały 34
panie. Dziś wiemy już, ze dzięki
wspólnym działaniom przynajm-
niej jednio życie zostało urato wa -

ne. Serdecznie dziękujemy wszys-
tkim współorganizatorom i
osobom, które pomogły nagłośnić
przedsięwzięcie, a najbardziej
oczy wiście tym, którzy zgłosili się
wówczas do bazy potencjalnych
daw ców szpiku. Szczególne po -
dzię kowania za zaangażowanie i
profesjonalizm kierujemy także do
Dyrektor Gminnego Centrum
Zdro wia Doroty Gruszczyńskiej
oraz Burmistrza Olsztynka  Artura
Wrochny.

Mamy nadzieję, że tak pozyty-
wne zakończenie akcji, Państwa
postawa i empatia, stanowić będą
wzór do naśladowania i staną się
za chętą dla innych gmin do
współ organizacji przedsięwzięć
pro mujących profilaktykę zdro -
wot ną.

Raz jeszcze serdecznie dzięku-
jemy!

Warmińsko-Mazurski Oddział
Wojewódzki NFZ w Olsztynie

Przypomnijmy, że zarejestro -
wać się jako potencjalny dawca
moż na również przez internet -
przez zamówienie na stronie
internetowej pakietu rejestra-
cyjnego i odesłanie go na adres
fundacji DKMS. Dawca nie
ponosi przy tym żadnych kosztów.

http://www.dkms.pl/pl/zostan-
dawca

Genetyczny bliźniak 
z gminy Olsztynek uratował życie!

Rejonowe Koło Pszczelarzy 
w Olsztynku zyskało kapelana

Św. Ambroży, patron pszcze -
larzy, był jedną z największych
postaci Kościoła Zachodniego w
IV w. Powszechnie znana jest leg-
enda, że po narodzinach Am bro -
żego w jego kołysce osiadł rój
pszczół (według innej, rój usiadł
na ustach dziecka). Matka chciała
ten rój siłą odegnać, ale roztropny
oj ciec kazał poczekać, aż rój ten
sam się poderwie i odleci. Ojciec
po tym wypadku zawołał: "Jeśli

nie mowlę żyć będzie, to będzie
kimś wielkim!". Wróżono, że Am -
bro ży będzie wielkim mówcą.
Dzię ki legendzie oraz propagowa-
niu w swych przemówieniach
przykładów pochodzących z życia
rodziny pszczelej, Ambroży został
patronem pszczelarzy.

7 grudnia Kościół katolicki ob -
chodzi wspomnienie liturgiczne
św. Ambrożego. Z tej okazji w
Koś  ciele pw. Błogosławionej
Anie l i  Salawy w Olszt ynku w
ubiegłą niedzielę odbyła się Msza
Święta w intencji Rejonowego
Koła Pszczelarzy w Olsztynku, ko -
n celebrowana przez ks. kan. Sła -
wo  mira Piniahę – proboszcza
Parafii pw. Błogosławionej Anieli
Salawy w Olsztynku, ks. Andrzeja
Zielińskiego – proboszcza Parafii
Św. Wojciecha w Olsztynie, ks.
kan. dr Michała Tunkiewicza –
nauczyciela akademickiego, ka pe -

lana Wojewódzkiego Specjalisty-
cznego Szpitala Dziecięcego w Ol -
sztynie. We mszy wziął udział po -
czet sztandarowy Rejonowego Ko -
ła Pszczelarzy w Olsztynku oraz
członkowie koła z prezesem
Krzysztofem Wieczorkiem na
czele, a także goście honorowi:
przed stawiciele władz samorzą-
dowych Olsztynka w osobach
Burmistrza Olszt ynka Ar tura
Wrochny i Przewodniczącego

Rady Miejskiej w Olszt ynku
Andrzeja Wojdy, przedstawiciele
nadleśnictw - Olsztynek, Ja giełek,
Nowe Ramuki i Iława oraz radni i
dyrektorzy placówek oś wia -
towych, inst ytucji  i  zakładów
pracy z terenu gminy, a także mie -
sz kańcy Olsztynka.

Rejonowe Koło Pszczelarzy w
Ol sztynku zyskało kapelana – jest
nim ksiądz kanonik Sławomir
Piniaha, mianowany przez Arcy-
biskupa Metropolitę War miń -
skiego Wojciecha Ziembę. Akt
mia nowania został uroczyście od -
czytany, po czym prezes Koła
Krzysztof Wieczorek pogratulował
i wręczył nowemu kapelanowi
owo ce pracy pszczół w podz-
iękowaniu za objęcie funkcji dusz -
pas terza olsztyneckich pszcze -
larzy. Również uczestnicy Mszy
Św. otrzymali od pszczelarzy słod-
ki poczęstunek.

Dzień Pracownika Socjalnego
w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej

w Olsztynku
Uroczystość w Miejskim Ośrod-

ku Pomocy Społecznej w Olsz-
tynku odbyła się 20 listopada. W
tym dniu wszyscy pracownicy
Ośrodka spotkali się przy  się tor-
cie i kawie. Nie za brak ło miłych
słów, życzeń i kwiatów.

Dyrektor Ośrodka Ewa Szer-
szeniewska życzyła wszystkim pra-
cownikom życzenia wręczając
okolicznościowe dyplomy, nag ro -

dy i  wyróżnienia. W sposób
szczególny została wyróżniona
Pani Mariola Olewnik, która jest
pracownikiem socjalnym. W
uroczystości wzięli udział za pro -
szenie goście: Przewodniczący
Rady Miejskiej w Olszt ynku
Andrzej Wojda, Przewodnicząca
Komisji Spraw Społecznych Alicja
Woźnicka oraz Skarbnik Miasta
Lucyna Łukaszewicz.
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Na posiedzeniu komisji gospo-
darki i budżetu rady miejskiej w dniu
1 grudnia 2015 prezes Andrzej
Lewandowski przedstawił informa-
cję na temat działalności Gospodar-
ki Komunalnej, z której wynika, że
spółka, mimo ogromnych trudności,
ograniczyła znacznie straty, odzysku-
je również płynność finansową i
zdolność kredytową. Należy pod-
kreślić, że poprawa sytuacji eko-
nomicznej spółki wynika nie tylko ze
wzrostu pobieranych opłat za wodę
i ścieki ale również ze zmniejszenia
kosztów jej działalności, poprawy
wydajności oraz ograniczenia i
racjonalizacji zatrudnienia z 70 osób
w 2013r. do 53 osób na koniec
września 2015r.

Na posiedzeniu komisji prezes
spółki przedstawił dokumenty i
odniósł się do zarzutów wysuniętych
pod jego adresem na sesji rady
miejskiej 3 września 2015 roku.
Większość z nich nie znalazła pot -
wier dzenia, a pozostałe budzą wąt-
pliwości. Dla przykładu informacja o
zmianie regulaminu wynagrodzeń
rzekomo dokonanej przez obecnego
prezesa w celu uzyskania większej
odprawy emerytalnej okazała się
nieprawdą. Zmiana taka została do -
ko nana przez poprzednie władze
spółki..

Uzasadnioną wydaje się też
decyzja o odłożeniu wymiany wo do -
mierzy do czasu pozyskania środ-
ków z Unii Europejskiej na ten cel.
W obecnej, wciąż jeszcze trudnej sy -
tuacji finansowej, spółka mogłaby
tylko legalizować stare wodomierze i
ewentualnie wymienić część z nich
na nowe, takie same technologicz -
nie. Natomiast w ramach unijnej

inwestycji zaplanowano zainsta -
lowanie nowoczesnych urządzeń
pomiarowych umożliwiających zdal-
ny odczyt zużycia wody, co przy-
czyni się do zmniejszenia kosztów
ich obsługi.. 

Co prawda istnieje ryzyko od mo -
wy udzielenia dofinansowania tej
inwestycji ze środków europejskich,
ale biorąc pod uwagę możliwość
istotnego obniżenia kosztów, które
musiałaby ponieść spółka i w kon-
sekwencji mieszkańcy Olsztynka,
starania o fundusze na ten cel stają
się racjonalne.   

Kolejnym nieuzasadnionym za -
rzu tem wobec obecnego prezesa
spółki jest krytyka jego decyzji o za -
niechaniu budowy kompostowni, na
której projekt gmina w 2010 roku
wydała 66 tys. zł. Z uzyskanych
przeze mnie informacji wynika, że
projektowanie kompostowni roz -
poczęto jeszcze podczas urzędowa-
nia poprzednich władz Olsztynka i
Zakładu Gospodarki Komunalnej.
W chwili obecnej trudno odnieść się
do ekonomicznych przesłanek skła-
niających ówczesne władze do pod-
jęcia się tego zadania, ponieważ
dokumentacja nie zawiera biznes-
planu. 

Uważam, że decyzja obecnych
władz o zaniechaniu budowy kom-
postowni jest słuszna, ponieważ
koszt wykonania tego zadania, na -
wet według ówczesnych cen,
wynosiłby - 5 959  tyś. zł brutto, na -
to miast całkowity roczny koszt tech-
nologii stosowanej obecnie przez
Gospodarkę Komunalną, polega-
jącej na rolniczym wykorzystaniu
osadów stałych z oczyszczalni
ścieków, w 2014 roku wyniósł 36

600 zł netto. Tak więc, po wybu-
dowaniu kompostowni zwrot tej
inwestycji nastąpiłby po ponad 130
latach! Nawet zakładając, że kom-
postownia w połowie pracowałaby
na potrzeby innych oczyszczalni, to
należałoby doliczyć koszt zatrud-
nienia 7 osób (tak przewidywał pro-
jekt technologiczny), koszty trans-
portu około 2500 ton materiałów
pochodzenia rolniczego (warunek
należytego kompostowania osadów
stałych) oraz koszty bieżącego funk -
cjonowania, napraw i remontów.

Z przedstawionych przez prezesa
Andrzeja Lewandowskiego doku-
mentów wynika również, że wzrost
nakładów na wynagrodzenia uwi -
doczniony w porównaniu sprawoz-
dań finansowych w latach 2013-
2014 jest głównie efektem większej
l iczby odpraw emerytalnych i
nagród jubileuszowych wynikają-
cych z obowiązujących w spółce reg-
ulaminów, a nie rezultatem pod-
wyżek wynagrodzeń pracowników.
Natomiast pewien wzrost wyna-
grodzeń części pracowników, zda -
niem prezesa, wynika ze zwięk-
szenia zakresu ich obowiązków,
spowodowanego redukcją zatrud-
nienia w spółce oraz wieloletniego
braku regulacji płac. 

Kolejnym obszarem, który jest
bardzo trudny do oceny z zewnątrz
jest strategia spółki, gdyż opinie na
ten temat mogą być skrajnie różne.
Dla przykładu, biegły rewident w
swoim komentarzu do sprawozda-
nia finansowego Gospodarki Komu-
nalnej za 2014 rok napisał, że wska -
zane jest poszerzenie działalności
spółki poza wykonywane zadania
własne gminy. 

Ja natomiast uważam, że spółka
powinna się raczej koncentrować na
tych zadaniach i ograniczać koszty
swo jego funkcjonowania, ponieważ
w innych obszarach nie będzie w
stanie konkurować. Generalnie są

trzy dziedziny, w których firma może
osiągnąć przewagę konkurencyjną:
własne zasoby finansowe lub dostęp
do taniego kapitału, unikalna wie -
dza lub technologia oraz niskie kosz-
ty działalności. Jedną z propozycji
poszerzenia działalności olsztyneck-
iej spółki komunalnej było po wo -
łanie grupy budowlanej i pomysł ten
miałby szansę powodzenia, gdyby
spółka posiadała kapitał i mogła
występować w roli generalnego
wykonawcy przy dużych inwestyc-
jach, gdzie konkurowałaby z innymi
podmiotami o podobnej strukturze
kosztów, czyli takimi, które muszą
prowadzić pełną księgowość, pra-
cowników zatrudniają na etaty, posi-
adają rozbudowane organy kon-
trolne w postaci rady nadzorczej i
związków zawodowych, itp. A po -
nieważ spółka nie posiada ani kapi-
tału, ani nie dysponuje unikalną
technologią, to jest w stanie podej-
mować się tylko prostych niewiel-
kich inwestycji, o które konkuruje z
małymi firmami pozbawionymi tych
obciążeń. I dlatego moim zdaniem
nie jest w stanie wygrać tej rywalizacji.

Olsztynecka spółka Gospodarka
Komunalna ma wciąż wiele prob-
lemów, chociażby z terminowym
opła caniem swoich należności,
zdekapitalizowanym parkiem
maszynowym, nieodtwarzanym od
wie lu lat majątkiem trwałym, spad-
kiem sprzedaży wody i odbieranych
ścieków, zmniejszającą się liczbą
deklaracji wywozu śmieci komunal-
nych przy wzroście o 50% ich pro-
dukcji w przeliczeniu na jednego
mieszkańca. Trudności tych na
pewno nie uda się pokonać w ciągu
jednego roku, na to trzeba wielu lat
wytężonej pracy, ale uzyskana w
ostatnich 9 miesiącach poprawa
sytuacji finansowej oraz racjonal-
ność podejmowanych decyzji
pozwalają z optymizmem patrzeć w
przyszłość. Należy jednak pamiętać,
że z pełną odpowiedzialnością sytu-
ację spółki będzie można ocenić
dopiero po zbadaniu jej rocznego
sprawozdania finansowego przez
biegłego rewidenta oraz jego
zatwierdzeniu przez radę nadzorczą,
co powinno nastąpić do końca czer-
wca 2016 roku. 

Informacje zawarte w powyższym
tekście pochodzą z dokumentów
udostępnionych przez władze spółki.
Z powodu ograniczonej objętości
artykułu prasowego nie wszystkie
szczegóły dotyczące spółki mogły
zostać tu przedstawione, dlatego też
w razie pytań proszę o kontakt:
rlewando@wp.pl. 

dr inż. Roman Lewandowski
Przewodniczący Komisji 

Gospodarki i Budżetu Rady
Miejskiej w Olsztynku

Sytuacja w Gospodarce Komunalnej
W ostatnim czasie jednym z częściej komentowanych i dyskuto-

wanych w naszym miasteczku tematów jest sprawa olsztyneckiej
spółki Gospodarka Komunalna.

Żonie Eleonorze, Córkom i wszystkim Bliskim głębokie wyrazy
współczucia z powodu śmierci

Zdzisława Pietkiewicza
(09.04.1927 – 21.11.2015)

Uhonorowanego tytułem „Zasłużony dla Olsztynka”.
Lekarza, który współtworzył i rozwijał służbę zdrowia w gminie Olsztynek. Wiele lat pełnił funkcję

kierownika ośrodków zdrowia w Olsztynku. Doprowadził do przeniesienia ośrodka zdrowia do sie dziby
przy ul. Chopina, w której znajduje się do dnia dzi siejszego. Zadbał o dostosowanie i modernizację
budynku oraz właściwe wyposażenie i personel medyczny. Przychodnią kierował do 70. roku życia. Zorga-
nizował również stację pogotowia ratunkowego. Był przykładem człowieka cieszącego się dużym
społecznym i za wo dowym uznaniem, umiejętnie godzącym pracę zawodową i życie rodzinne. Największy
Jego sukces to kilka pokoleń mieszkańców miasta i gminy Olsztynek, którym pomógł przyjść na świat,
dbał o ich zdrowie i ratował życie. Jego postać na zawsze utrwaliła się w naszych sercach i zapisała na kar-
tach historii Olsztynka.

Przewodniczący Rady Miejskiej   Burmistrz Olsztynka

/-/Andrzej Wojda /-/Artur Wrochna
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1. Drugi przetarg ustny nieograniczony w sprawie sprzedaży
nierucho mości składającej się z  działek nr 16/3 i nr 17/7 o łącznej
pow. 1,8184 ha, położonej w obrębie nr 3 m.  Olsztynek woj.
warmińsko-mazurskie. Księga wieczysta dla działki nr 16/3 -
OL1O/00016996/6, dla działki nr 17/7 - OL1O/00069860/0. Działki
położone są na terenie zabudowy przemysłowo-składowej, oznaczonym
na rysunku planu symbolem P-1.  Cena wywoławcza stanowi kwotę
400.000,00 zł. Do ceny nieruchomości zostanie doliczony 23 %
podatek VAT. Wadium w  wysokości 40.000,00  zł należy wpłacić
gotówką lub przelewem do dnia 16.12.2015 r. 

Przetarg odbędzie się 21 grudnia 2015 r. o godz. 10.00 w pok. nr 1
Urzędu Miejskiego w Olsztynku.

2. Drugi przetarg ustny nieograniczony w sprawie sprzedaży działki
niezabudowanej nr 8/49 o pow. 3098 m2, położonej w obrębie Ząbie
gm. Olsztynek woj. warmińsko-mazurskie. Nieruchomość stanowi włas-
ność gminy Olsztynek.  Sąd Rejonowy w Olsztynie prowadzi dla tej
nieruchomości księgę wieczystą nr   KW OL1O/00051944/4. Cena
wywoławcza stanowi kwotę 120.000,00 zł. Do ceny działki zostanie
doliczony 23 % podatek VAT. Wadium w wysokości 12.500,00 zł należy
wpłacić gotówką lub przelewem do dnia 16.12.2015 r. Dla przed-
miotowej działki brak jest miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego gm. Olsztynek. Na działkę tę została wydana decyzja nr
44/2015 o warunkach zabudowy z dnia 9.06.2015 r., ustalająca warun-
ki zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku rekrea-
cyjnego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w obrębie Ząbie
gm. Olsztynek. 

Przetarg odbędzie się 21 grudnia 2015 r. o godz. 10:20 w pok. nr 1
Urzędu Miejskiego w Olsztynku.

3. Drugi przetarg ustny nieograniczony w sprawie sprzedaży działki
niezabudowanej Nr 8/50 o pow. 3003 m2, wraz z udziałem wynoszą-
cym 1/6 w działce nr 8/52 o pow. 1285 m2, położonej w obrębie Ząbie
gm. Olsztynek woj. warmińsko-mazurskie. Nieruchomość stanowi włas-
ność gminy Olsztynek. Sąd Rejonowy w Olsztynie prowadzi dla tej
nieruchomości księgę wieczystą nr KW OL1O/00051944/4. Cena
wywoławcza stanowi kwotę 125.000,00 zł. Do ceny działek zostanie
doliczony 23 % podatek VAT. Wadium w  wysokości 13.500,00  zł
należy wpłacić gotówką lub przelewem do dnia 16.12.2015 r. Dla przed-
miotowej nieruchomości brak jest miejscowego planu zagospodarowa-
nia przestrzennego gm. Olsztynek. Na działkę nr 8/50 została wydana
decyzja Nr 38/2015 o warunkach zabudowy z dnia 3.06.2015 r., ustala-
jąca warunki zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku
rekreacyjnego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w obrębie
Ząbie gm. Olsztynek. 

Przetarg odbędzie się 21 grudnia 2015 r. o godz. 10:30 w pok. nr 1
Urzędu Miejskiego w Olsztynku.

4. Drugi przetarg ustny nieograniczony w sprawie sprzedaży działki
niezabudowanej nr 8/51 o pow. 3274 m2, wraz z udziałem wynoszącym
1/6 w działce nr 8/52 o pow. 1285 m2, położonej w obrębie Ząbie gm.
Olsztynek woj. warmińsko-mazurskie. Nieruchomość  stanowi własność
gminy Olsztynek. Sąd Rejonowy w Olsztynie prowadzi dla tej nieru-
chomości księgę wieczystą nr KW OL1O/00051944/4. Cena
wywoławcza stanowi kwotę 137.000,00 zł. Do ceny działek zostanie
doliczony 23 % podatek VAT. Wadium w wysokości 14.500,00 zł należy
wpłacić gotówką lub przelewem do dnia 16.12.2015 r. Dla przed-
miotowej nieruchomości brak jest miejscowego planu zagospodarowa-
nia przestrzennego gm. Olsztynek. Na działkę nr 8/51 została wydana
decyzja nr 39/2015 o warunkach zabudowy z dnia 3.06.2015 r., ustala-
jąca warunki zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku
rekreacyjnego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w obrębie
Ząbie gm. Olsztynek.

Przetarg odbędzie się 21 grudnia 2015 r. o godz. 10:40 w pok. nr 1
Urzędu Miejskiego w Olsztynku.

5. Drugi przetarg ustny nieograniczony w sprawie sprzedaży działki
niezabudowanej nr 8/53 o pow. 3008 m2 wraz z udziałem wynoszącym
1/6 w działce nr 8/52 o pow. 1285 m2, położonej w obrębie Ząbie gm.
Olsztynek woj. warmińsko-mazurskie. Nieruchomość stanowi własność
gminy Olsztynek. Sąd Rejonowy w Olsztynie prowadzi dla tej nieru-
chomości księgę wieczystą nr KW OL1O/00051944/4. Cena
wywoławcza stanowi kwotę 125.000,00 zł Do ceny działek zostanie
doliczony 23 % podatek VAT. Wadium w wysokości 12.000,00 zł należy
wpłacić gotówką lub przelewem do dnia 16.12.2015 r. Dla przed-
miotowej nieruchomości brak jest miejscowego planu zagospodarowa-
nia przestrzennego gm. Olsztynek. Na działkę nr 8/53 została wydana
decyzja Nr 40/2015 o warunkach zabudowy z dnia 3.06.2015 r., ustala-
jąca warunki zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku
rekreacyjnego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w obrębie
Ząbie gm. Olsztynek. 

Przetarg odbędzie się 22 grudnia 2015 r. o godz. 9:00 w pok. nr 1
Urzędu Miejskiego w Olsztynku.

6. Drugi przetarg ustny nieograniczony w sprawie sprzedaży działki

niezabudowanej nr 8/54 o pow. 3007 m2, wraz z udziałem wynoszą-
cym 1/6 w działce nr 8/52 o pow. 1285 m2, położonej w obrębie Ząbie
gm. Olsztynek woj. warmińsko-mazurskie. Nieruchomość stanowi włas-
ność gminy Olsztynek.  Sąd Rejonowy w Olsztynie prowadzi dla tej
nieruchomości księgę wieczystą nr   KW OL1O/00051944/4. Cena
wywoławcza stanowi kwotę 125.000,00 zł. Do ceny działek zostanie
doliczony 23 % podatek VAT. Wadium w wysokości 13.000,00 zł należy
wpłacić gotówką lub przelewem do dnia 16.12.2015 r. Dla przed-
miotowej nieruchomości brak jest miejscowego planu zagospodarowa-
nia przestrzennego gm. Olsztynek. Na działkę nr 8/54 została wydana
decyzja Nr 42/2015 o warunkach zabudowy z dnia 3.06.2015 r., ustala-
jąca warunki zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku
rekreacyjnego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w obrębie
Ząbie gm. Olsztynek. 

Przetarg odbędzie się 22 grudnia 2015 r. o godz. 9:10 w pok. nr 1
Urzędu Miejskiego w Olsztynku.

7. Drugi przetarg ustny nieograniczony w sprawie sprzedaży działki
niezabudowanej nr 8/55 o pow. 3092 m2, wraz z udziałem wynoszą-
cym 1/6 w działce nr 8/52 o pow. 1285 m2, położonej w obrębie Ząbie
gm. Olsztynek woj. warmińsko-mazurskie. Nieruchomość stanowi włas-
ność gminy Olsztynek.  Sąd Rejonowy w Olsztynie prowadzi dla tej
nieruchomości księgę wieczystą nr   KW OL1O/00051944/4. Cena
wywoławcza stanowi kwotę 129.000,00 zł. Do ceny działek zostanie
doliczony 23 % podatek VAT. Wadium w wysokości 14.000,00 zł należy
wpłacić gotówką lub przelewem do dnia 16.12.2015 r. Dla przed-
miotowej nieruchomości brak jest miejscowego planu zagospodarowa-
nia przestrzennego gm. Olsztynek. Na działkę nr 8/55 została wydana
decyzja Nr 43/2015 o warunkach zabudowy z dnia 3.06.2015 r., ustala-
jąca warunki zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku
rekreacyjnego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w obrębie
Ząbie gm. Olsztynek. 

Przetarg odbędzie się 22 grudnia 2015 r. o godz. 9:20 w pok. nr 1
Urzędu Miejskiego w Olsztynku.

8. Drugi przetarg ustny nieograniczony w sprawie sprzedaży działki
niezabudowanej Nr 8/56 o pow. 3009 m2, wraz z udziałem wynoszą-
cym 1/6 w działce nr 8/52 o pow. 1285 m2, położonej w obrębie Ząbie
gm. Olsztynek woj. warmińsko-mazurskie. Nieruchomość stanowi włas-
ność gminy Olsztynek.  Sąd Rejonowy w Olsztynie prowadzi dla tej
nieruchomości księgę wieczystą nr   KW OL1O/00051944/4. Cena
wywoławcza stanowi kwotę 125.000,00 zł. Do ceny działek zostanie
doliczony 23 % podatek VAT. Wadium w wysokości 15.000,00 zł należy
wpłacić gotówką lub przelewem do dnia 16.12.2015 r. Dla przed-
miotowej nieruchomości brak jest miejscowego planu zagospodarowa-
nia przestrzennego gm. Olsztynek. Na działkę nr 8/56 została wydana
decyzja nr 41/2015 o warunkach zabudowy z dnia 3.06.2015 r., ustala-
jąca warunki zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku
rekreacyjnego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w obrębie
Ząbie gm. Olsztynek. 

Przetarg odbędzie się 22 grudnia 2015 r. o godz. 9:30 w pok. nr 1
Urzędu Miejskiego w Olsztynku.

9. Drugi przetarg ustny nieograniczony w sprawie sprzedaży działki
niezabudowanej nr 8/65 o pow. 1,1727 ha, położonej w obrębie Ząbie
gm. Olsztynek woj. warmińsko-mazurskie, Nieruchomość stanowi włas-
ność gminy Olsztynek.  Sąd Rejonowy w Olsztynie prowadzi dla tej
nieruchomości księgę wieczystą nr   KW OL1O/00051944/4. Cena
wywoławcza stanowi kwotę 528.000,00 zł. Wadium w  wysokości
52.000,00  zł należy wpłacić gotówką lub przelewem do dnia
23.12.2015 r. Dla przedmiotowej działki brak jest miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego gm. Olsztynek. Na działkę nr 8/65
nie została wydana decyzja o warunkach zabudowy.

Przetarg odbędzie się 30 grudnia 2015 r. o godz. 9:00 w pok. nr 1
Urzędu Miejskiego w Olsztynku.

10. Drugi przetarg ustny nieograniczony w sprawie sprzedaży działki
niezabudowanej nr 8/58 o pow. 0,7751 ha, położonej w obrębie Ząbie
gm. Olsztynek woj. warmińsko-mazurskie. Nieruchomość stanowi włas-
ność gminy Olsztynek.  Sąd Rejonowy w Olsztynie prowadzi dla tej
nieruchomości księgę wieczystą nr   KW OL1O/00051944/4. Cena
wywoławcza stanowi kwotę 415.000,00 zł. Wadium w  wysokości
42.000,00  zł należy wpłacić gotówką lub przelewem do dnia
23.12.2015 r. Dla przedmiotowej działki brak jest miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego gm. Olsztynek. Na działkę nr 8/58
nie została wydana decyzja o warunkach zabudowy.

Przetarg odbędzie się 30 grudnia 2015 r. o godz. 9:15 w pok. nr 1
Urzędu Miejskiego w Olsztynku.

Ogłoszenia o przetargach podaje się do publicznej wiadomości
poprzez wywieszenie na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu
Miejskiego w Olsztynku oraz na stronie internetowej Urzędu i w BIP.

Bliższe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Olsztynku
w referacie gospodarki nieruchomościami pok. nr 16 lub pod nr tel.
89 519 54 85.

BURMISTRZ OLSZTYNKA
ogłasza przetargi w sprawie sprzedaży działek stanowiących własność gminy Olsztynek:

WIEŚCI Z MAGISTRATU
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SPRZĘT RTV, SAT, AGD, KOMPUTERY

tel/fax 519 29 50, 
519 13 87, Olsztynek,

ul. Krótka 2

NAPRAWA

- telewizory

- komputery, laptopy 

P s y c h o l o g
Oferuję profesjonalną pomoc osobom zmagającym się  z problemami natury emocjonalnej,

zaburzeniami psychicznymi (schizofrenia, zaburzenia osobowości, nerwice, depresja i inne),
zaburzeniami odżywiania,uzależnieniem, problemami wychowawczymi  i innymi trudnymi sytuacjami
życiowymi.  Przyjmuję w Olsztynie i Olsztynku.

tel. 883 047 309,  www.olsztynpsycholog.pl

mgr Kamil Jarmoszuk



1995
• 30 marca nastąpiła rejestrac-

ja TPO w sądzie Wojewódzkim w
Olsztynie i odbyło się pierwsze
walne zebranie członków. Wybrano
zarząd w składzie: Halina Płoszek –
prezes, Bogumił Kuźniewski –
sekretarz,Danuta Przywoźna –
skar bnik, Eugeniusz Krzywkowski,
Jerzy Tytz – członkowie.

• Pierwsze inicjatywy mające
na celu renowację piwnic zam ko -
wych z XIV wieku.

• Powołano Społeczny Ko mi -
tet Rewaloryzacji Wieży Dawnego
Kościoła Ewangelickiego pod pa -
tro natem TPO.

1996
• Podjęto uchwałę w sprawie

ewidencji piwnic zamkowych w
tzw. białej karcie zabytku.

• Odbyło się spotkanie z przed-
stawicielami Wspólnoty Kulturowej
Borussia.

• Dyskutowano projekt zag o -
spo darowania miejsca po byłym
pomniku Tannenbergu.

Powstała idea uhonorowania
ludzi zasłużonych dla Olsztynka
(Ho norowy Obywatel Olsztynka,
Zas łużony dla Olsztynka).

• Omówiono projekt wydania
albumu fotograficznego o Olsz-
tynku.

1997
• Podjęto decyzję o wydaniu

przewodnika. TPO otworzyło kon -
to bankowe.

• Odebrano z drukarni pier-
wszą publikację książkową TPO
autorstwa B. Kuźniewskiego –
przewodnik pt. „Olsztynek i oko-
lice. Dawniej i dziś”.

• Spotkanie z ekipą TVP
Gdańsk, która zbierała materiały
do filmu obrazującego historię i te -
raź niejszość Olsztynka.

• Podjęto uchwałę o objęciu
patronatem Młodzieżowego Klubu
Europejskiego założonego przez
Dorotę Czarzastą i Artura Kuź -
niew skiego.

1998
• TPO zapłaciło za białą kartę

1200 złotych. Dzięki burmistrzowi
Jerzemu Tytzowi oraz TPO udało
się włączyć renowację piwnic zam -

ko wych do tzw. Hallandzkiego
Modelu Konserwacji Zabytków i
uzys kać pieniądze wyasygnowane
przez rząd szwedzki na realizację
tego pomysłu.

• Pojawił się pomysł zagospo-
darowania strychów w budynku
olsztyneckiego ratusza.

• Odbyło się drugie walne
zebranie członków TPO. Doko-
nano zmian w statucie i wybrano
zarząd w składzie: Bogumił
Kuźniewski – prezes, Eugeniusz
Krzywkowski – wiceprezes, Alicja
Woźnicka – sekretarz, Artur
Kuźniewski – skarbnik, Jerzy Tytz,
Anna Brewka, Sławomir Nieciecki
– członkowie.

• Odbyło się spotkanie z daw -
nymi mieszkańcami Olsztynka,
obec nie obywatelami Niemiec.

• Wybrano Rosemarie Trzaska
na przewodniczącą grupy dawnych
mieszkańców Olsztynka i okolic,
będących obecnie obywatelami
Nie miec. Ludzie ci złożyli deklarac-
je członkostwa w TPO. 

• TPO zainicjowało obchody
640-ej rocznicy założenia miasta.
MKE realizował: projekt „Młodzież
a integracja z Unią Europejską”,
za kończony konferencją mło dzie -
żową.

• Zorganizowano polsko-nie -
miecką wymianę młodzieży (Olsz-
tynek – Walkenried), koordyna-
torem była Anna Brewka. 

• Początek realizacji projektu
„Młodzież na rzecz rozwoju gminy
Olsztynek”.

• Ambasada Kanady przyznała
25 tys. złotych na zakup sprzętu
kom puterowego oraz wyposażenie
biura.

1999
• Podjęto decyzję o wydaniu

albumu pt. „Olsztynek w fo to gra fii”.
• MKE rozpoczął remont

strychu w MGOK-u.
• Odbył się f inał konkursu

„Moja mała Ojczyzna” oraz wy dru -
ko wano album „Olsztynek w fo to -
grafii”.

• Uroczyste otwarcie odrestau-
rowanych piwnic zamkowych z
udzia łem przedstawicieli rządu
szwedzkiego, władz wojewódzkich,

powiatowych i miejskich.
• Powstało Bractwo Rycerskie

Konwentu Św. Piotra pod pa tro -
natem TPO.

• TPO sfinansowało projekt
wystroju wnętrz zamkowych piwnic.

• Przygotowania do wielkiego
balu sylwestrowego 1999/2000 w
piwnicach zamkowych (organiza-
torzy – TPO, Zespół Szkół
Zawodowych i władze miasta).

MKE realizował:
• remont strychu w MGOK-u

w Olsztynku.
• akcja promocyjna programu

mikropożyczek na terenie gmin:
Grunwald – Gietrzwałd i Olsztynek.

W ciągu roku MKE pozyskało
na projekty ok. 40 tysięcy złotych.

2000
• W piwnicach zamkowych zor-

ganizowano bal kostiumowy dla
członków TPO i sponsorów. Do -
chód z balu przeznaczono na wy -
po sażenie piwnic zamkowych.

• Spotkanie członków TPO z
byłymi mieszkańcami dawnego
powiatu Ostróda.

• Podjęto decyzję o dofinan-
sowaniu przez TPO remontu stry -
chów w MGOK-u.

• Zapadła decyzja o wydaniu
przez TPO książki pt. „Warmiacy i
Mazurzy”.

• TPO przystąpiło do fundacji
Fundusz Ziemi Olsztyńskiej, przez-
naczając 3000 złotych na fundusz
stypendialny.

• Uroczyste otwarcie wyremon-
towanych strychu w MGOK-u z
przeznaczeniem na biuro TPO i MKE.

• Trzecie Walne Zebranie
Członków TPO.

• Zakończenie remontu i adap-
tacja pomieszczeń strychu w
MGOK-u na biuro TPO i MKE.

W realizację tego zadania zaan-
gażowało się 25 osób, które spo -
łecz nie przepracowały ok. 1330
godzin. Finansowy koszt remontu
strychu wyniósł ok. 24 tysiące zło-
tych, z tego wkład TPO i MKE to
około 14 tysięcy złotych.

2001
• Spotkanie w piwnicach

zamkowych z grupą niemiecką z
miasta Hamm.

• Wieczór Andrzejkowy w pi w -
nicach zamkowych: zabawa w kli-
macie cygańskim.

MKE realizował:
• projekt „Z ekologią na Ty”

wśród uczniów szkoły podstawowej
w Waplewie.

• udział dwojga członków w
ukraińsko-polsko-kanadyjskim pro-
gramie wymiany młodzieży.

• powołanie do życia
Dyskusyjnego Klubu Filmowego
„ORBIS PICTUS”.

2002
• Zabawa karnawałowa w

piwnicach zamkowych. Aukcja da -
ro wanych rzeczy prowadzona
przez Wiesława Niderausa zasiliła
znacznie fundusz stypendialny.

• Ukazała się książka pt.
„Warmiacy i Mazurzy” pod re dak -
cją B. Kuźniewskiego.

2003
• Spotkanie autorskie promu-

jące książę pt. „Warmiacy i Ma zu -
rzy”: Olsztynek, Lidzbark Warmińs-
ki, Nidzica, Olsztyn, Kinkajmy, Bra -
niewo.

• Spotkanie z przedstawiciela-
mi Towarzystwa Ziemi Nidzickiej.

MKE realizował:
• projekt „FILM” -  Fabularną

Integrację Lokalnej Młodzieży.
• projekt „Wspieranie inicjatyw

młodzieżowych w Olsztynku –
nowe możliwości w olsztyneckiej
rzeczywistości przy wsparciu Unii
Europejskiej, w ramach programu
MŁODZIEŻ”.

• finał kursu szkoleniowego dla
20 liderów z 10 państw Europy.

2004
• Z okazji 645 – lecia założenia

Olsztynka prezes TPO Bogumił
Kuź niewski wystąpił z propozycją
uchwalenia przez radę miejską
barw flagi miejskiej. Przyjęto układ
kolorów: zielony, żółty, niebieski.

• Z okazji 90-tej rocznicy bitwy
pod Tannenbergiem, z inicjatywy
TPO uporządkowano teren byłego
mauzoleum Tannenbergu.

• W piwnicach zamkowych od -
była się promocja polskiego wyda-
nia pierwszej monografii Olsztynka
z 1859 roku autorstwa Maxa Toep-
pena pt. „Historia okręgu i miasta
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Olsztynka”.
• Zainicjowano działalność

Obywatelskiego Klubu Dys ku syj -
nego.

• Początek realizacji  przez
MKE projektu „Biała księga – i
wszystko jasne”.

2005
• Obchody 10-tej rocznicy

powstania Towarzystwa Przyjaciół
Ol sztynka.

• W karczmie w Skansenie
odbyła się biesiada z okazji 10 ro -
cz nicy powstania TPO.

• Konkurs regionalny „Ta zie -
mia od innych piękniejsza” zain-
spirowany książką „Warmiacy i
Ma zurzy”.

• Grupa historyków woj sk -
owoś ci gościła w Olsztynku i
odwiedziła teren po byłym pom-
niku Tannenbergu. Większość his-
toryków uznała za celowe odgru-
zowanie dawnej krypty Hindenbur-
ga, jej odbudowę i urządzenie w
niej muzeum bitwy pod Tannen-
bergiem.

• Dyskutowano plany dotyczące
rewitalizacji centrum Olsztynka.

2006
• Pod egidą MKE odbyło się

kilkudniowe seminarium z udzia -
łem członków klubu i zaproszonych
gości z 11 krajów.

• MKE realizował międzynaro-
dowy program unijny „Prawda i
ko nsekwencje – TACIS”.

• MKE (Piotr Szmul) zreali-
zował projekt ze środków unijnych
– „Spotkanie z fantastyką”, w
którym wzięli udział młodzi ludzie z
5 krajów.

• Dodruk albumu „Olsztynek w
fotografii”.

2007
• Reportaż Jarosława Kos t -

kow skiego w TVN w sprawie
zagospodarowania miejsca po
dawnym pomniku Tannenbergu
wywołał burzę medialną w całej
Polsce. Była to manipulacja su ge -
rująca, że radni Olsztynka chcą
odbudować Tannenberg-Denkmal.

• Ukazała się kolejna publikac-
ja TPO – przewodnik „Olsztynek”
autorstwa B.  Kuźniewskiego.

2008
• Powstał projekt Europejski

Park Historii i Pamięci, opracowa -
ny przez B. Kuźniewskiego i T.
Kursa.

• Z inicjatywy TPO i przy
wsparciu finansowym władz miasta
artysta malarz doktor Marek
Szczęsny stworzył kolorową pa no -
ramę Olsztynka wg ryciny K. Hart-
knocha z 1684 roku. Obraz ten

miał stanowić ważny element wys-
troju sali posiedzeń w ratuszu.

2009
• Zimą (2008-2009) prze pro -

wadzono rekonstrukcję fragmentu
murów miejskich pomiędzy
zamkiem, a tzw. Domem Mron-
gowiusza. Prace te wspierało TPO.

• Z okazji 650-lecia lokacji
Olsztynka wydano publikację „650
lat Olsztynka” autorstwa B.
Kuźniewskiego.

• Na bazie Młodzieżowego
Klubu Europejskiego powstała
samodzielna organizacja – Sto-
warzyszenie Edukacji Nieformalnej.

• Z inicjatywy TPO i władz
miasta odbyła się konferencja pop-
ularno-naukowa na temat 650 lat
istnienia Olsztynka.

2010
• Członkowie TPO wspólnie ze

Stowarzyszeniem Edukacji Niefor-
malnej (SEN) brali udział w realiza-
cji projektu - „Nieformalna Aka de -
mia Młodych Liderów”, dofinan-
sowanego ze środków unijnych.

• Po wielu latach zabiegów (B.
Kuźniewski) ruszyły prace przy
rewitalizacji rynku głównego w
Olsztynku.

• Członkowie TPO zorgani-
zowali promocję książki hrabiego
Andrzeja Tarnowskiego o historii
Drwęcka - „Rdzawe szable, blade
kości. Jak zostałem mazurskim
chłopem...”.

• Prezes TPO Bogumił Kuź -
niewski przy pośrednictwie Kor-
nelii Kurowskiej ze Stowarzyszenia
„Borussia” spotkał się z Sigmarem
Gabrielem, przewodniczącym
frakcji SPD w Bundestagu (obecnie
pełni funkcję wicekanclerz
Niemiec). Omawiano projekt Euro -
pejski Parki Historii i Pamięci.

2011
• Przy rewitalizacji  rynku

miejskiego uwzględnione zostały
uwagi TPO (wyższy postument pod
lwem, ograniczenie liczby be to no -
wych donic, posadzenie kilkunastu
drzew).

• Podczas prac ziemnych przy
budowie drogi E-7 natrafiono na
różne pozostałości po obozie Sta-
lag IB. Za sprawą TPO temat ten
został nagłośniony w mediach, co
spowodowało konieczność prze -
pro wadzenia badań archeologi -
cznych. Na przebadanym terenie
odkryto ponad 6800 przedmiotów
z dawnego obozu jenieckiego Sta-
lag IB.

• W gazecie „ALBO” ukazał
się artykuł B. Kuźniewskiego z
projektem stworzenia muzeum

miej skiego w dawnej wieży
wodociągowej.

• Z inicjatywy TPO i przy
wsparciu finansowym burmistrza
odbył się w Olsztynku plener
malarski z udziałem 30 studentów
Instytutu Sztuk Pięknych.

• Z inicjatywy TPO (publikacje
prasowe i książkowe) powstał pro-
jekt utworzenia muzeum miej -
skiego w zaadaptowanych po mie -
szczeniach na strychach ratusza.
Autorką projektu była Monika
Wadowska, sekretarz miasta. 

2012
• 10-lecie fundacji „Fundusz

Ziemi Olsztyńskiej”. TPO było jed-
nym ze współzałożycieli tej fundacji
wpłacając kwotę 3000 złotych na
tzw. kapitał żelazny.

• Członkowie TPO brali udział
w spotkaniu ekumenicznym przed-
stawicieli różnych wyznań w Olsz-
tynku.

• Ekipa filmowa z TVP Histo-
ria nagrała zdjęcia do filmu doku-
mentalnego o bitwie oraz mau-
zoleum tannenberskim. Prezes
TPO Bogumił Kuźniewski był
głów nym konsultantem w tym pro-
jekcie.

• Odbyło się spotkanie przed-
stawicieli TPO z władzami miasta,
szefem firmy EKOBUD i architek-
tami w sprawie muzeum miej -
skiego. TPO zaproponowało
współpracę w trakcie dosto so wy -
wania pomieszczeń na potrzeby
muzeum.

2013
• Ukazała się kolejna publikac-

ja TPO - „Obóz jeniecki Stalag IB
Hohenstein” według pomysłu B.
Kuźniewskiego, we współpracy z A.
Suchowieckim.

• Z inicjatywy TPO zorgani-
zowano wycieczkę do Działdowa w
celu poznania zasad funkcjonowa-
nia Interaktywnego Muzeum
Państwa Krzyżackiego. TPO naw-
iązało współpracę ze Stowarzysze-
niem Mniejszości Niemieckiej w
Olsztynie w sprawie upamiętnienia
setnej rocznicy bitwy pod Tannen-
bergiem. Uzgodniono, że główne
obchody odbędą się w Olsztynku.

• Rozmowa z burmistrzem
Olsztynka w sprawie setnej roczni-
cy wybuchu I wojny światowej i
bitwy pod Tannenbergiem. Okaza-
ło się, że władze Olsztynka nie
zaplanowały obchodów tego
wydarzenia. Inicjatywę przejęła
gmina Kozłowo, organizując latem
2014 roku wielką inscenizację
bitwy w okolicach wsi Szkotowo.

• Promocja książki „Obóz

jeniecki Stalag IB Hohenstein” w
prasie, radiu i na spotkaniach
autorskich.

2014
• Dziennikarka Monika Bulaj

nagrała dla telewizji włoskiej pro-
gram o pomniku tannenberskim i
Stalagu IB Hohenstein z udziałem
B. Kuźniewskiego.

• Prezes B. Kuźniewski w imie-
niu Zarządu TPO brał udział w
przygotowaniu projektu muzeum
miejskiego.

• Z drukarni odebrano szóstą
już publikację wydaną przez TPO -
„Tannenberg 1914-2014” au tor -
stwa B. Kuźniewskiego.

• W Olsztynku odbyła się dwu -
dniowa konferencja popularno-
naukowa poświęcona setnej rocz -
nicy wybuchy I wojny światowej i
bitwy pod Tannenbergiem.
Głównymi organizatorami tej kon-
ferencji byli: Związek Stowarzyszeń
Niemieckich Warmii i Mazur oraz
Towarzystwo Przyjaciół Olsztynka.

• Członkowie TPO brali akty-
wny udział w przygotowaniach do
rekonstrukcji bitwy tannenberskiej
w Szkotowie.

• W ramach promocji książek:
„Obóz jeniecki Stalag IB Hohen-
stein” i „Tannenberg 1914-2014”
prezes TPO B. Kuźniewski brał
udział w spotkaniach z miłośnikami
historii w Olsztynie, Giżycku i Dzi-
ałdowie.

2015
• W urzędzie marszałkowskim

odbyła się telekonferencja polsko-
francuska z udziałem przedstaw-
icieli TPO. Ustalono metody działa-
nia w celu gromadzenia pamiątek
po byłych jeńcach obozu Stalag IB
we Francji i w Polsce.

• Przy tworzeniu ekspozycji
muzeum miejskiego wykorzystano
głów nie materiały merytoryczne
autorstwa B. Kuźniewskiego
wydane przez TPO.

• Członkowie TPO wyszli z
inicjatywą usypania kopca ziem-
nego na cześć ofiar obozu jenieck-
iego Stalag IB. Pomysł ten poparły
organizacje kombatanckie z Olszty-
na i Wojewódzki Komitet Ochrony
Pamięci Walki i Męczeństwa.

• Prezes TPO B. Kuźniewski
wziął udział, jako jeden z prelegen-
tów, w wojewódzkiej konferencji na
temat obozów hitlerowskich na
terenie Warmii i Mazur.

Bogumił Kuźniewski
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Pokaz kulinarny zorganizowany na dziedz-
ińcu zamkowym, miał charakter imprezy
otwartej, skierowanej do wszystkich zaintere-
sowanych i ciekawych poznania tajników go to -
wania. Mistrzowie sztuki kulinarnej zaprezen-
towali kuchnię Dalekiego Wschodu (zupę na
sposób tajski) oraz kunszt tworzenia nowych
potraw-smaków ze znanych surowców (śledź
na chipsie z jabłka, z musem z czerwonej po -
rzeczki). Krótkie konkursy kulinarne z nagro-
dami ufundowanymi przez sponsora
głównego OCTIM Sp. z o.o. Wytwórnia Octu i
Musztardy w Olsztynku uatrakcyjniły pokaz.
Impreza zakończyła się występem grupy
Cheerleaders, działającej przy Zespole Szkół w
Olsztynku. 

Egzotyczne dodatki do potraw: trawa cy try -
nowa, kafir (liście limonki), pasta krewetkowa,
pasta curry żółta, zielona i czerwona, świeży
imbir, świeża kolendra czy paluszki krabowe
wzmagały zaciekawienie, natomiast połącze-
nie prostych, i wydawałoby się niepasujących
do siebie, smaków (śledź, suszone jabłko i
porzeczka czerwona z masłem) skłoniło nawet
wybrednych do próbowania serwowanych
potraw. 

W realizację pokazu mocno włączyli się ucz -
niowie Zespołu Szkół. To młodzież pomagała
w przygotowaniu i rozpropagowaniu imprezy,
wspierała Mistrzów Kuchni swoimi umiejęt-
nościami i pracą, podawała sporządzone
potrawy, czuwała nad właściwym przebiegiem

imprezy. Po raz kolejny okazało się, że
wychowankowie Zespołu Szkół w Olsztynku to
zaangażowanie, pewność w działaniu i bezin-
teresowność. Zaangażowanych było blisko
czterdzieści osób, wśród których na szczególne
wyróżnienie zasługują: Przemysław Jankowski,
Małgorzata Lewandowska, Rafał Łęgowski,
Natalia Ostrowska, Michał Parageniks, Kamila
Piasecka, Daniela Sieńska, Magdalena
Suszyńska, Julia Trochim, Karolina Wojda
oraz klasa III A Technikum Hotelarsko-Gastro-
nomicznego ZS w Olsztynku.

Mistrzowie porwali publiczność swoją oso -
bowością, magnetyzmem, pasją i  pro -
fesjonaliz mem. Można stwierdzić, że
„Zamkowe Inspiracje Kulinarne z…” Mariu -

szem Szwedem i Krzysztofem Bednarskim to
był czas pełen magii i niesamowitej interakcji z
zebranymi, zwłaszcza z młodzieżą. Pokaz
wsparły f irmy, którym zależy na rozwoju
młodzieży i wspieraniu ważnych inicjatyw:
Wytwórnia Octu i Musztardy w Olsztynku,
Octim - główny sponsor, Handel Hurtowo
Detaliczny Witamina - Paweł Urbanowicz,
Centrum Szkoleniowe Edugika – Krzysztof
Dąbrowski, Studio Fitness Aerobit– Agnieszka
Jaruszewicz,  Firma Szkoleniowa i Grafiki
Komputerowej Primum, Foto-Usługi Specjal-
istyczne Studio R – Sebastian Lachowicz.

Ewa Podhajna

„ZAMKOWE INSPIRACJE KULINARNE Z…”
Mariuszem Szwedem i Krzysztofem Bednarskim - uczestnikami programu MasterChef

6 października 2015r. w Zespole Szkół im. K. C. Mrongowiusza w Olsztynku gościli znani i lubiani– MARIUSZ SZWED - finalista pro-
gramu MasterChef i Krzysztof Bednarski - dwukrotny uczestnik programu MasterChef i wychowanek Zespołu Szkół w Olsztynku. Spotkanie
odbyło się w ramach cyklicznych spotkań „ZAMKOWE INSPIRACJE KULINARNE Z…”, które oprócz prezentowania umiejętności Mistrzów
Kuchni.  Popularyzują sztukę kulinarną wśród młodzieży, promują zdrowe żywienie i odżywianie się, promują też Zespół Szkół w Olsztyn-
ku jako „szkołę otwartą” na środowisko:  mieszkańców Olsztynka,  pracodawców, ludzi z pasją.

„Biała Wstążka” to największa na świecie
kampania mająca na celu zatrzymanie prze-
mocy wobec kobiet. Jest ona prowadzona w
ponad 55 krajach. Kampania została stworzo -
na przez mężczyzn i jest przede wszystkim do
nich skierowana. Ma na celu dyskusję na te -
mat przemocy wobec kobiet oraz wspieranie
przeciwdziałania.

W okresie obchodów przedstawiciele Mło -
dzie żowej Rady Miejskiej w Olsztynku będą
wspierać tę szczególną kampanię poprzez roz -
da wanie ulotek i „Białych wstążek” w instytuc-
jach takich jak Miejski Ośrodek Pomocy
Społecznej w Olsztynku,

Urząd Miejski w Olsztynku, Komisariat Po -
lic ji w Olsztynku, Gminne Centrum Zdrowia,
pla cówki oświatowe.

5.12.2015 r. w Miejskim Ośrodku Pomocy

Społecznej w Olsztynku (wejście od strony

Gimnazjum, pok. nr 30) planowany jest dzień

- „Otwarte drzwi” dla osób chcących zazna-

jomić się z problematyką przemocy w rodzinie.

Dyżur pełnili: prawnik, psycholog, przedstaw-

iciel policji i 3 certyfikowanych specjalistów ds.

przeciwdziałania przemocy w rodzinie.  

Gmina Olsztynek, jako jedna z gmin wiodą-

cych w zakresie pracy korekcyjno-edukacyjnej,

będzie kontynuować edycje Gminnego Przeci-

wdziałania Przemocy. 

Ponadto, tak osoby doznające przemocy,

jak i stosujące przemoc mają możliwość pracy

z psychologiem i konsultacji z prawnikiem w

Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Olsz-

tynku.

Gmina Olsztynek wspiera inicjatywę „Biała wstążka”

Gmina Olsztynek po raz kolejny przystąpi do obchodów Ogólnoświatowej Kampanii „Biała Wstążka“, która potrwa od 25 listopada
do 10 grudnia 2015 roku, kiedy obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Praw Człowieka. 
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autor 
Czesław 

Kazimierz 
Bandzwołek

NA WESOŁO

KOŚCI ZOSTAŁY RZUCONE

(Alea iacta est)

“Kości zostały rzucone” to słowa wszystkim znane
Gdy Rubikon przekraczano przez Cezara wypowiedziane

Przez lat dwa tysiące często je powtarzano
W różnych okolicznościach- chętnie parafrazowano

Mąż, który porzuca swą bardzo chudą żone
To mówi wszem i wobec- kości zostały rzucone

Kości zostały rzucone  -  mówi też uczeń rzeźnika
Który na polecenie mistrza wyrzucił je do śmietnika
W schronisku również słyszymy -  kości zostały rzucone

Które po kojcach pieskom zostały podzielone
Słyszymy również słowa żony lub naszej mamy

Kości zostały rzucone – do barszczu co jest gotowany
Różnica zdań w debacie,  której się nie wyklucza

By los szalę przechylił – to też kości się rzuca
Grając kośćmi w ciemno, nadmienić jeszcze muszę
Gdy diabeł jest faktorem, pieniądze przegrasz i duszę

Niekiedy stomatolog o tym nas informuje
Że ząb zwany mądrości – niestety lecz się psuje

I musi być wyrwany, choć ma  przymiot mądrości
Też będzie wyrzucony, jak przysłowiowe kości

O „kości niezgody” często jest mowa
W debacie co rozpala, jak biel tytanowa

„Kości niezgody”- etymologia tego powiedzenia
To niesprawiedliwy sposób pieskom ich dzielenia

Nie z wyrzuconej kości – ale z żebra Adama
Jak Biblia przekazuje powstała Pierwsza Dama

Jakże przydatne są słowa wielkich ze starożytności
Nawet takie banalne- na okoliczność kości
Gdyby nie były pisane historii dziejów drogi 
To język nasz codzienny byłby bardzo ubogi

Serdeczne podziękowania wszystkim, 
którzy w trudnych chwilach okazali nam 

wiele serca, współczucia
oraz uczestniczyli 

w ostatniej drodze 

Ś.P. Jana Rybickiego. 
Serdeczne podziękowania składają
żona, córka i syn z rodzinami. 

Dziękujemy również firmie pogrzebowej 
„Arka” za profesjonalną obsługę pogrzebu.

Nasze przedszkole włączyło się do re alizacji programu „Czytające Przed-
szkola” w ramach fundacji „ABCXXI - Cała Polska czyta dzieciom”. Celem
programu jest wspieranie i rozwój czytelnictwa wśród dzieci, a tym samym
wśród dorosłych. W ramach programu w naszym przedszkolu: 

• codziennie czytamy dzieciom przez co najmniej 20 minut,
• zachęcamy rodziców oraz innych członków rodziny (babcie, dziadków,

starsze rodzeństwo) do systematycznego czytania dzieciom w domu,
• zapraszamy rodziców oraz innych członków rodziny i innych gości do

czytania swoich ulubionych bajek , baśni i wierszy na terenie naszego przed-
szkola,

• raz w tygodniu każda grupa odwiedza szkolną bibliotekę, gdzie pani Asia
czyta dzieciom ciekawe bajki, baśnie, legendy. Ponadto przedszkolaki biorą
udział w zabawach plastycznych,  konkursach, quizach multimedialnych.

NIKT NIE RODZI SIĘ CZYTELNIKIEM
– CZYTELNIKA TRZEBA WYCHOWAĆ, CODZIENNIE CZYTAJĄC

DZIECKU!
Agnieszka Waśk

Katarzyna Chmielewska

Miło było patrzeć na dzieci przy stole,
jak z apetytem pałaszowały wszystko do
ostatniej łyżki.  Zjedliśmy potrawy ze
smakiem, który był wyszukany i wyjątkowy,
bo przy pra wiony rodzinną atmosferą.

Pragnę wspomnieć, że moi uczniowie od
dwóch lat piją w szkole wodę i nie
przynoszą słodyczy.  Mamy tylko „słodki
piątek”, w któ rym możemy zjeść coś  słod-
kiego - drobnego.  Dzieci uczestniczą w
napisanym przeze mnie programie
prozdrowotnym „Świadomi, mądrzy,
zdrowi”. Przy ogromnym  wspar ciu rodz-
iców organizujemy różno rod ne akcje pro-
mujące zdrowy styl życia, np. „W naszej
szkole je się drugie śniadanie”, „Tydzień
zdrowego jedzenia”. Wspólnie ku cha rzymy,
przygotowując soki ze świeżych warzyw,
sałatki,  kanapki. Dbamy też o ciało,
chodząc na spacery dookoła Jeziora Jemio -
łows kiego, byliśmy również na zajęciach
aerobiku, tańca i jogi. 

Mam nadzieję, że moi uczniowie, dzięki
różnorodnym działaniom prozdrowotnym,
polubią gotowanie i zdrowy tryb życia  już
teraz, by w przyszłości mieć większe szanse
na właściwe odżywianie się i omijanie np.
fast foodów. Chociaż jedzenie to nasza co -
dzien ność, może być przygotowywane i
podawane w wyjątkowy sposób, czego  na -
uczy liśmy się pod czujnym okiem mistrza. 

W imieniu moich uczniów i ich  rodz-
iców serdecznie dziękuję Aminowi Fakhari i
Krysztofowi Bednarskiemu za wspólne ro -
dzin ne gotowanie i miło spędzony czas.
Pani Ewie Podhajnej i  Panu Jackowi
Kamienieckiemu za wsparcie w organizacji
spotkania. Pani Dyrektor Irenie
Jędruszewskiej za udostępnienie sali gastro-
nomicznej.

Szczególne podziękowania kieruję do
Pana Waldemara Młodkowskiego, który
spon sora całego przedsięwzięcia. 

Wychowawca klasy III a 
Katarzyna Hacia 

Rodzinne gotowanie z Aminem i Krzysztofem

14 listopada  gotowaliśmy z Aminem Fakhari i Krzysztofem Bednar skim. Była to
doskonała okazja do rodzinnego spędzenia czasu, a także do wy czar owania prze-
pysznych potraw.  Kanapki, makaron z sosem pomidorowym i bur gery? Daliśmy radę!
Wszystko mogliśmy własnoręcznie przyrządzić,  posmakować, a w trakcie   posłu-
chać, co Amin – wirtuoz kulinarny - ma nam do powiedzenia  o zdrowym odżywaniu
i właściwych nawykach żywieniowych. 

„Czytające przedszkola”w Waplewie
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Centrum FinansoweCentrum Finansowe
Pośrednictwo Ubezpieczeniowo-FinansowePośrednictwo Ubezpieczeniowo-Finansowe

Renata Drozińska
Olsztynek, ul. Składowa 4
tel. 89 519 14 31, 696 590 045

Świąt wypełnionych radością i miłością,Świąt wypełnionych radością i miłością,
niosących spokój i odpoczynekniosących spokój i odpoczynek
Nowego Roku spełniającegoNowego Roku spełniającego
wszelkie marzenia, pełnegowszelkie marzenia, pełnego

optymizmu, wiary, szczęścia i powodzeniaoptymizmu, wiary, szczęścia i powodzenia
życzyżyczy

Jesteśmy już
z Wami

Z tej okazji
przygotowaliśmy
konkurs.
Robiąc u nas opłaty
bierzesz udział
w losowaniu nagród.

10 lat !

Najserdeczniejsze życzenia radosnych, wesołych
i szczęśliwych Świąt Bożego Narodzenia 

wszelkiej pomyślności w Nowym 2016 Roku
swoim klientom oraz Współpracownikom 

życzą

Kazimierz Gąsiorowski
wraz 

z pracownikami 

Stacji Paliw
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Firma Handlowo-Us³ugowa LEAR

FHU LEAR Leszek Argalski,
Olsztynek, ul. wierczewskiego 34 aŚ

życzy Państwu
zdrowych, spokojnych, pełnych miłości

Świąt Bożego Narodzenia
oraz powodzenia w realizacji wszystkich planów

w nadchodzącym Nowym Roku

Firma Handlowo-Us³ugowa LEARFirma Handlowo-Us³ugowa LEAR
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Cukiernia Jagodzianka

świąteczne wypieki
i życzy wszystkim klientom wesołych Świąt

oraz  szczęśliwego Nowego Roku

Zaprasza na pyszne



Strona 18 Nr 11 (234) Grudzień  2015 r.



Nr 11 (234) Grudzień  2015 r. Strona 19



Strona 20 ALBO 7 (230) Sierpień 2015 r.

O kobietach nie tylko 8 marca

A jak na emeryturę zapatrują
się kobiety? Zadałam kilku pan-
iom dwa pytania: jak przyj mowały
nieunikniony fakt przejścia na
emeryturę i jak obecnie spędzają
czas? 

Swoje odczucia przekazały tak:                                                                                                                                                   
Halina – 67 lat.   
U mnie liczenia czasu do prze-

jścia na emeryturę w dosłownym
znaczeniu nie było. Mogąc przes-
tać pracować w wieku 55 lat pra-
cowałam do prawie 67, śmiejąc
się, że testuję ustawę emerytalną.
Atmosfera w pracy oraz posi-
adane kwalifikacje były moimi
sprzymierzeńcami. O rezygnacji z
pracy zadecydował stan zdrowia.
Nadmierne poczucie od po wie -
dzialności za wykonywaną pracę
oraz codzienny stress, związany z
ciągłym rozwiązywaniem prob-
lemów wyczerpały moje zdrowie.
Obecnie cieszę się, że nic nie mu -
szę na czas. Czuję się czasami jak
chłop pańszczyźniany po  zniesie-
niu pańszczyzny. Mam czas dla
siebie, ale żeby nie popaść w nudę
i zgorzknienie  szukam dla siebie
ciekawych zajęć. Światełkiem w
tunelu jest powstający Uniwersytet
Trzeciego Wieku. Daje mi   na -
dzie ję na radość bycia z ludźmi,
ale już bez stresu.  

Barbara – 77 lat. 
Na emeryturę przeszłam z III

grupy inwalidzkiej w wieku 55 lat.
W wieku 49 lat choroba nie poz-
woliła mi na kontynuowanie
pracy zawodowej. Nie poddałam
się jednak. Chętnie uczestni czy -
łam w działaniach społecznych.
Nie trwało to długo. Musiałam
zaopiekować się swoimi rodzica-
mi,którzy mieszkali w Kętrzynie. I
tak, miałam dwa domy do za gos -
po darowania. W 1994 roku
zmarła moja córka, potem przysz -
ła choroba męża. Swoje życie
podporządkowałam opiece nad
najbliższymi. Cieszy mnie jednak
to, że mogłam dać im pomoc, uś -
miech i serce. Mężowi dziękuję za
cudowne chwile spędzone na

wspól nym łowieniu ryb. To on
nauczył mnie łowienia i bycia
razem. Obecnie jestem samotna. I
tak dożyłam 77 lat. Dziś, choć nie
to zdrowie, nie poddaję się.
Należę do Klubu Seniora, śpie -
wam w chórze, chodzę na ćwi -
czenia rehabilitacyjne, korzystam
z imprez organizowanych przez
urząd miejski i dom kultury. Z
przedstawionej mojej sytuacji wy -
nika , że byłam bardzo potrzebna
mojej rodzinie. Nie miałam czasu
zająć się sobą. Ale nie żałuję tego.
Z mężem przeżyłam 56 lat, teś-
ciową opiekowałam się 18 lat, a
moimi rodzicami na koniec, ca ło -
dobowo, dwa lata. Nie był to czas
stracony, choć chwilami swoje
życie wyobrażałam sobie inaczej.
Dziś wiem czego potrzebuję i
wiem jak sobie pomóc, choć już
zdrowie nie to.  

Krystyna – 62 lata.  
Moje przejście na emeryturę

było dobrowolne, w wieku 55 lat,
co nie oznacza, że musiałam ode-
jść. Po prostu czułam się „wy pa -
lona zawodowo” w  tym  wszecho -
becnym wyścigu szczurów. Chcia -
łam zwolnić miejsce dla młodych,
a sama stać się wolnym czło -
wiekiem i poczuć komfortowo, że
już nic nie muszę, tylko chcę.
Obecnie na rynku pracy osoby w
wieku 50+ uważane są za stare i
nie umiejące się przepychać łokci-
ami, co dziś jest takie trendy.
Odeszłam po 37 latach pracy i
uwa żałam, że zapracowałam na
emeryturę. Po przejściu na emery-
turę moje życie zmieniło się,
ponieważ nie musiałam patrzeć
na zegarek, czy zdążę do pracy
itp. Trzeba było się przeorgani-
zować. Pierwsze trzy miesiące
układałam puzzle i rozstałam się z
zegarkiem na ręku, który mnie
bardzo stresował. Żyję obecnie
zgodnie  z zegarem biologicznym,
co nie oznacza, że w ogóle nie
sprawdzam czasu, bo przecież do
końca tak nie da się żyć. Obecnie
spędzam czas z przyjaciółmi, czy-

tam książki, uprawiam turystykę,
angażuję się społecznie. Bardzo
lubię teatr, dobre kino. Nie za my -
kam się we własnej „skorupie” i
nie chcę być jakąś zgorzkniałą
emerytką.Ciągle się czegoś uczę i
poznaję nowych ludzi. Żyję dniem
dzisiejszym i cieszę się z każdej
chwili. Starości nie da się zatrzy-
mać. Od urodzenia się starzejemy,
więc nie ma się co nad tym zas-
tanawiać. Uważam, że życie to jak
pory roku. Każda jest piekna, więc
i życie na emeryturze jest pię kne.
Moje motto życiowe to –„ lepiej
być niż mieć”.                                                                                                                                                                 

Edyta – 79 lat.         
O przejściu na emeryturę za de -

cy dowałam sama, ponieważ w
tym czasie emerytura była nal-
iczana z jednego roku. Po przejś-
ciu pracowałam jeszcze 9 lat.
Będąc na emeryturze żyję akty-
wnie. Chodzę w tygodniu do
dwóch klubów – we wtorek i
czwar tek. Ukończyłam kurs kom-
puterowy, robię na drutach i szy-
dełkuję. Uczestniczę w imprezach
organizowanych przez moje klu -
by. Oglądam telewizję i słucham
dużo muzyki. Lubię czytać prasę i
rozwiązywać krzyżówki. Latem
spędzam czas w moim domku let-
niskowym nad jeziorem. Za pi sa -
łam się na zajęcia Uniwersytetu
Trzeciego Wieku.                                                                                               

Krystyna – 65 lat.   
Przejście na emeryturę nie było

moją decyzją. Zostałam na nią
wysłana z powodu tzw. redukcji
etatów. Dlaczego właśnie ja
zostałam „zredukowana”? Pewnie
dlatego , że tylko ja w tym czasie
nabyłam prawo przejścia na
wcześ niejszą emeryturę po ukoń -
czeniu 50 r.ż. Rozumiałam to, tym
niemniej nie byłam zachwycona.
Moja prośba o zatrudnienie na
niepełny wymiar godzin została
uwzględniona, na pół etatu praco -
wałam jeszcze przez trzy lata i w
wieku 53 lat definitywnie rozs-
tałam się z pracą zawodową. Tym

razem nie czułam się zawie dzio -
na, ani rozgoryczona. Jeszcze na
długo przed przejściem na emery-
turę zajmowałam się szeroko
pojętym rozwojem osobowości.
Uczestniczyłam w różnego rodza-
ju kursach, spotkaniach, zajęciach
dotyczących tego tematu. Będąc
wolna od pracy zawodowej mog -
łam pogłębiać swoje zaintere-
sowania. Zapisałam się do oddzi-
ału Stowarzyszenia Społeczno –
Kulturalnego Pojezierze w Olsz-
tynie pod nazwą „Światło”, który
zajmuje się tematami mi  bliskimi.
Uczestniczę czynnie w różnego
rodzaju wykładach, kursach, akc-
jach charytatywnych. Ukończyłam
kurs „Vedic Art” uczący tzw. „
malowania sercem”. Co jakiś czas
w gronie przyjaciół lub indywidu-
alnie  przelewam na płótno swoje
emocje i uczucia. W towarzystwie
innej grupy ludzi, o podobnych do
moich zainteresowaniach, po d ró -
żuję za granicę i poznaję ciekawe
kraje, miejsca i regiony. Zajęłam
się też ogrodem, na który wcześ -
niej nie miałam czasu, ani energii.
Jestem blisko z rodziną, lubię
eksperymentować w kuchni, gotu-
ję nowe i ciekawe potrawy. Nigdy
nie żałowałam wcześniejszego
przejścia na emeryturę. Prowadzę
życie czynne, pełne pasji i  i chyba
dlatego dopisuje mi humor , a i
na zdrowie,  jak dotąd, szczegól-
nie nie narzekam.

Już sama już na emeryturze,
mogę tyko cie szyć się, że kobiety
tak wspa niale radzą sobie z tym
eme ryckim stanem, kojarzonym
często z tzw. „ bocznym torem”.
Myślę, że emerytura rozumiana
jako sta rość to jest stan ducha.  To
od nas zależy jak  patrzeć na świat
i upływający czas.  Dlatego,
korzystając  z nastroju
świątecznego, wszystkim Paniom
będącym na emeryturze życzę
przede wszystkim pogody ducha i
bezcennego zdrowia. 

Stanisława Ziątek

KOBIETA NA EMERYTURZE

Emerytura to osiągnięcie określonego wieku i dożywotnie zaopatrzenie pieniężne  przysługujące
pracownikowi po przepracowaniu ustawowej liczby lat, a emeryt  to z łaciny-weteran, zasłużony. Do
emerytury, a właściwie do przejścia na nią, ludzie mają różne podejście. Jedni chcieliby być czynni
zawodowo jak najdłużej. inni czekają na nią i przyjmują nadejście emerytury ze spokojem i nadzieją
na realizację swoich marzeń, zainteresowań, czy po prostu traktują ją jako zasłużony od poczynek. 
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MŁODZI MAJĄ GŁOS
Zbliżamy się do Świąt Bożego Narodzenia oraz do końca roku. Świąteczny klimat udzielił się również uczestnikom projektu dziennikar-

skiego.  Na naszych zajęciach wypłynął temat zwierząt i opieki nad nimi. Od jakiegoś czasu w mediach i portalach społecznościowych
pojawiają się doniesienia o bestialskich, okrutnych, chciałoby się powiedzieć nieludzkich zachowaniach, ale przecież to właśnie MY
LUDZIE jesteśmy sprawcami tych sytuacji. 

Nadchodzi czas Bożego Narodzenia i planowania prezentów. W listach do św. Mikołaja często pada prośba o milusińskiego pupila,
pamiętajmy jednak, że każde zwierzę wymaga opieki i nie jest zabawką, której można wyjąć baterie. Jeżeli decydujemy się na wprowa-
dzenie zwierzaka do domu, to niech to będzie świadoma i przemyślana decyzja, a nie chwilowy kaprys.                                W poni-
ższym tekście Wiktoria szerzej mówi o istotnych kwestiach związanych z wyborem zwierzęcia.  Wszystkim tym, którzy mają pupili życzy-
my, aby w magiczną, wigilijną noc usłyszeli od swoich milusińskich tylko komplementy, a nie gorzkie skargi…

Opiekun projektu 
Małgorzata Zapadka 

Psy, koty, chomiki, myszy, szczury,
króliki, rybki...To chyba najpopu-
larniejsze zwierzęta domowe, lecz
nieważne, czy  pupil jest malutkim
myszoskoczkiem, czy może wężem
zbożowym – zazwyczaj może liczyć
na wiele miłości ze strony swego
właściciela. Jeżeli macie swojego
ulubieńca – święta to  idealna okaz-
ja! Podczas Bożego Narodzenia
(ferie!!!)  mamy więcej czasu
i  nasi futrzaści,  pierzaści czy
łuskowaci przyjaciele liczą, że okaże-
my im trochę więcej uwagi, poś -
więcimy czas na wspólną zabawę,
dłuższy spacer czy przytulasy.
Jednogłośnie wśród zwierząt do -
mowych dominują psy i  koty.
Niezależ nie jednak, jakie zwierzę
wybierzemy, należy poświęcać mu
wiele uwagi, nauczyć czystości i
oswoić. Wiadomo, że opieka nad
psem zajmuje więcej czasu niż nad
wężem, jednak obu gatunkom
należy zapewnić  warunki do życia,
opiekę weterynaryjną i to, czego
często pupilom należącym do osób
w naszym wieku brakuje – wiele
uwagi i cierpliwości.
Kiedy zdecydujemy się zwierzę,
należy zastanowić się  jakie chcemy

mieć. Wybór powinien być uza-
leżniony od naszych predyspozycji.
Jeżeli kota czy psa, warto rozważyć
adopcję ze schroniska – jest tam
wiele zwierząt, którym brakuje
miłości. Jeśli wybierzemy chomika,
królika, szczura, mysz…. czy innego
gryzonia, trzeba pomyśleć o rasie
zwierzaka, gdyż każdy ma inny
charakter.
Nie chciałabym zniechęcać ludzi do
zakupów w sklepach zoologicznych,
lecz jeśli marzymy o zwierzęcym
przyjacielu, powinniśmy rozważyć
inne źródła. Schroniska, hodowle
(przestrzegam  przed PSEUDO-
HODOWLAMI, gdzie pseudo-
hodowcy rozmnażają zwierzęta jak
zwykły towar, a nie żyjące stwo -
rzenia), spróbujmy również poszuki-
wań w naszym otoczeniu.
Sprawdźmy, czy komuś ze znajo -
mych nie zdarzyła się „wpadka” i
nie ma małych kotków czy szczeni-
aczków do oddania, wtedy możemy
bliżej określić gabaryty zwierzęcia,
jeżeli znamy wygląd rodziców (praw-
ie każde ogłoszenie mówi, że piesek
będzie mały lub średni, co nie
zawsze koresponduje z rzeczywistoś-
cią). Zauważmy również, że w skle -

pach zoologicznych zwierzęta mają
zapewnione klatki, pożywienie itd., a
te na ulicy bardziej nas potrzebują.
Gdy już zdecydujemy się podjąć
wyzwanie i przejąć trud opieki nad
inną istotą, powinniśmy pomyśleć o
populacji… tak, dobrze przeczytaliś-
cie. Nie trzymajmy gryzoni dwóch
różnych płci, sterylizujmy i kastru-
jmy psy i  koty… Na świecie, w
Polsce, w Olsztynku, zwierząt jest
pod dostatkiem, zostawmy rozm-
nażanie odpowiedzialnym hodow-
com i nie skazujmy kolejnych zwie -
rząt na śmierć.
Jak wspominałam, wybór zwierzaka
powinien zależeć od naszych prefer-
encji, jak i możliwości wygospo-
darowania wolnego czasu. Naj -
więcej wymagają go psy, w szczegól-
ności aktywnych ras. Rasy „ka na -
powe” wymagają tyle samo uwagi,
co na przykład koty, króliki. Jeszcze
mniej czasu potrzebują chomiki i
szczury, co nie znaczy, że wcale –
można je też nauczyć jakichś
sztuczek! Jeżeli  ktoś marzy o
zwierzęciu, z którym może spędzić
czas, a które niekoniecznie musi
mieszkać w domu – konie czekają.
Jeżeli ktoś  marzy o bardziej nie -

tuzinkowym zwierzęciu, już przy-
chodzę z pomocą. Warto przyjrzeć
się koszatniczce, szynszyli. Zamiast
królika można wybrać fretkę, czy
tchórzofretkę. Jeżeli ktoś lubi więk-
sze koty –polecam maine coon, nor-
werskiego leśnego, savannah.
Jeszcze dziwniejsze koty? Proszę
bardzo – munchkiny, sf inksy,
szkockie zwisłouche tylko marzą o
popularności. Wśród psów każda
rasa jest inna, ale na pewno na ulicy
wyróżniać będzie się komondor (nie
pomylcie go z mopem!), grzywacz
chiński, nagi pies meksykański, shar
pei… Można też postawić na
niewiele wymagające uwagi, a zde-
cydowanie egzotyczne – węże (na
początek np. zbożowy) czy jaszczur-
ki. Oczywiście pięknie prezentują się
również ptaki, czy to papugi, kanar-
ki, czy inne upierzone stworzenia. 
Tak więc, nieważne, czy w domu
trzymacie ssaka, gada, czy ptaka  –
wszystkie zasługują na waszą miłość!
Bądźmy lepsi, bardziej troskliwi i
opiekuńczy w Święta i niech taka
postawa pozostanie w nas na cały
nowy rok. 

Wiktoria Zych

FUTRZASTA, PIERZASTA MIŁOŚĆ, ALE TEŻ OBOWIĄZEK
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Szanowni Mieszkańcy,
Serdecznie dziękuję wszystkim Państwu za udział w wyborach do

Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej oraz za każdy oddany na mnie głos. 
Dziękuję również za życzliwość, słowa wsparcia i pomoc pod-

czas kampanii wyborczej. 
Z wyrazami szacunku

Robert Waraksa

07.11.2015 w Elblągu odbył się
VII Międzyszkolny Konkurs Wiedzy
o Turystyce i Hotelarstwie pod
hasłem „Elbląg – nasza mała ojczyz-
na”. Organizatorem był Zespół
Szkół Gospodarczych w Elblągu.  W
konkursie wzięło udział 35 uczniów
z 18 szkół hotelarsko – turysty-
cznych z trzech województw (woj.

kujawsko-pomorskie, pomorskie
oraz warmińsko-mazurskie).  W
gronie finalistów znalazła się nasza
uczennica Sara Młynarz z klasy 3 A
TH-G.  Sara poradziła sobie
doskonale i w końcowej rywalizacji
zajęła wysokie. piąte miejsce. Gratu-
lujemy!

19 listopada z inicjatywy Mło -
dzieżowej Rady Miejskiej w Olsz-
tynku odbyła się Samorządowa
Gra Miejska, podczas której mło -
dzież załatwiając codzienne
sprawy poznawała zasady fun kcjo -
nowania lokalnego samorządu.

W inicjatywie, której celem było
upowszechnianie idei samorzą-
dowej wśród młodzieży, udział
wzięło 5 zespołów mło dzie żo -

wych. Ich uczestnicy poruszali się
po Ratuszu oraz lokalnych insty-
tucjach i wykonywali zadania ma -
jące charakter spraw i problemów
dotyczących mieszkańców Olsz-
tynka na co dzień, np. po zys kania
informacji o budżecie gminy, aktu-
alnie sprzedawanych działkach,
ustaleniu przezna cze nia działki w
miejscowym planie zagospo-
darowania przestrzennego.

Młodzież wypełniała wnioski,
deklaracje i pisała petycje do bur-
mistrza Olszt ynka dotyczące
rzeczywistych problemów. Spraw -
dzała jaka jest oferta zajęć dla
dzieci w domu kultury oraz ile
organizacji pozarządowych działa
w Olsztynku. W Gimnazjum im.
Noblistów Polskich odbył się
również quiz, w którym spraw dza -
no wiedzę mło dzieży o lokalnym
sa  mo rzą dzie.

W grę zaangażowali się nauczy-
ciele wiedzy o społeczeństwie z
olsztyneckich szkół: Wioletta Ko -
wa lewska, Dorota Bramowicz i
Do rota Kruślińska, pracownicy
Urzędu Miejskiego w Olsztynku
oraz gminnych instytucji - Miej skie -
go Domu Kultury, Miejskiej Bib-
lioteki Publicznej, Miejskiego Oś -
rodka Pomocy Społecznej oraz
Gim nazjum im. Noblistów Pols-
kich. Ogłoszenie wyników oraz
wrę czenie nagród nastąpi podczas
sesji Młodzieżowej Rady Miejskiej
w Olsztynku, w grudniu 2015 roku. 

Młodzież z Olsztynka poznawała swój samorząd
Ile wynosi budżet gminy? Ilu radnych liczy rada miejska? 
Gdzie i z kim załatwić swoje sprawy w Ratuszu? 

9 grudnia młodzi siatkarze
ALPS Olsztynek mieli okazję
na żywo obejrzeć w hali wid-
owiskowej Urania mecz
Indykpolu AZS Olszt yn z
BBTS Bielsko-Biała. 

Na mecz do Olszt yna
wybrała się cała sekcja wraz z
opiekunami. Dzieci mogły
poczuć prawdziwe emocje
towarzyszące zmaganiom
sportowym, dzielnie kibicując
drużynie z naszego województ-
wa. 

Spotkanie stało na wysokim
poziomie, nie zabrakło w nim
długich wymian i wielu spek-

takularnych zagrań. Emocje
udzielały się zarówno t ym
najmłodszym, jak i starszym
widzom. Wypełniona po brzegi
hala i rytmiczne śpiewy klubu
kibica dodatkowo podgrzewały
atmosferę rywalizacji.

Przy głośnym dopingu olsz-
t yńscy siatkarze pokonali
drużynę gości 3-0. 

Po meczu na młodych adep-
tów siatkówki czekała miła
niespodzianka - spotkanie z
zawodnikami AZS i wspólne
pamiątkowe zdjęcie. 

Karol Kijkowski

Sukces uczennicy w Zespołu Szkół w Olsztynku 

Młodzi siatkarze z Olsztynka
na meczu AZSu Olsztyn



7 listopada – Młodzieżowa Rada Miasta zorga-
nizowała noc z horrorami w Kinie Grunwald

10 listopada - W Kinie Grunwald gościliśmy
młodzież i na uczycieli z Zespołu Szkół, którzy
uroczystą akademią roz poczęli obchody Naro-
dowego Święta Niepodległości.

11 listopada - wspólnie z mieszkańcami Olsz-
tynka obchodzil iśmy Narodowe Święto
Niepodległości. Miejski Dom Kultury był współor-
ganizatorem wielu zdarzeń które miały miejsce
tego dnia, m.in. części kulturalnej, która odbyła
się w Gimnazjum im. Noblistów Polskich.

W programie udział wzięli:
- Przedszkole Miejskie w Olsztynku - przed-

szkolaki zatańczyły pięknego poloneza
- Olsztynecki Chór ARTE DEL CANTO
- Pan Maciej Hacia, który zachęcał do wspól-

nego śpiewania pieśni patriotycznych
- wykonawcy spektaklu muzycznego "NIE

ZAPOMNISZ MNIE"
Organizatorzy:
Burmistrz Miasta Olsztynka
Miejski Dom Kultury w Olsztynku
Gimnazjum im.Noblistów Polskich w Olsz-

tynku.

14 listopada - I Ogólnopolski Turniej Tańca
Wika Cup o Puchar Burmistrza Miasta Olsztynka.
Ogólnopolska im pre za, która zgromadziła wielu
miłośników tańca to wa rzyskiego oraz tańca disco.
Równolegle odbyły się dwa tur nieje: Turniej
Tańca Towarzyskiego: MISTRZOSTWA
OKRĘGU WARMIŃSKO – MAZURSKO – PO -
MOR SKIEGO, MISTRZOSTWA OKRĘGU
KUJAWSKO – PO MOR SKIEGO OTTT oraz
Ogólnopolski Turniej Tańca Disco. Przez cały
dzień na dwóch salach Gim nazjum im. Noblistów
Polskich mieszkańcy Olsztynka mogli oglądać
najlepsze pary taneczne naszego regionu. Miejski
Dom Kultury był jednym z organizatorów tego
wydarzenia, zabezpieczał technikę sceniczną,
m.in. nagłośnienie i oświetlenie, natomiast nasz
zespół perkusyjny "WARIATKI" zapewniał
artystyczne występy.

16 listopada – rozstrzygnięto konkurs plasty-
czny „JESIEN NE INSPIRACJE”, w konkursie
wzięło udział 31 uczniów, nadesłano 45 prac.
Wyniki: kat. 6-12 lat - I miejsce Weronika Pełka,
II miejsce Ala Zembrzuska, III miejsce Joanna
Bartkiewicz, kat. Gimnazjum – I miejsce Joanna
Grzebińska, II miejsce Karolina Tóth, III miejsce
Magdalena Malewicz, wyróżnienia Martyna
Suchowierska, Magda Jaworska. Gratulujemy
wszystkim zwycięzcom.

19 listopada - Olsztynecki Przegląd Teatrów
Szkolnych ARLEKIN 2015, w tym roku na scenie
w Gimnazjum im. Noblistów Polskich zagościły
grupy z Ostródy, Iławy i Olsztynka. Kolejna edyc-
ja odbędzie się w maju przyszłego roku.

20 listopada – rozpoczęcie Jubileuszowej XX
edycji Olsztyneckiej Ligi Futsalu. Tegoroczne roz-
grywki odbywać się będą w każdy piątek. Udział
w nich weźmie 8 drużyn, finał 4 marca 2016r. W
otwarciu wystąpiły: perkusyjny zespół WARIATKI
oraz zespół taneczny FANTAZJA.

21 listopada - Klub Taneczny FANTAZJA
debiutował w dużej tanecznej imprezie  - V
Wojewódzkim Turnieju Tańca Nowoczesnego
WARMIA POWER Stawiguda 2015, organi-
zowanym przez Gminny Ośrodek Kultury w Staw-
igudzie. Gratulujemy występu i mamy apetyty na
kolejne osiągnięcia "FANTAZJI" kierowanej
przez instruktora Mateusza Sawickiego.

26 listopada – koncert zespołu CISZA JAK TA
w kinie Grunwald, grupy muzycznej z Kołobrzegu
wykonującej piosenkę folk-poetycką, do słów
poetów m.in Bolesława Leśmiana, Edwarda
Stachury czy Jonasza Kofty. Wzorowa frekwencja
w kinie sprawiła, iż zespół miał dobry kontakt z
publicznością.

28 listopada – w Kinie Grunwald gościliśmy
kino OUTDOOR CINEMA wraz ze światowymi

hitami (w sumie 5 seansów).
30 listopada – Świetlica Wiejska w Platynach

– Zaprosiliśmy dzieci do wspólnego spędzenia
wieczoru Andrzejkowego

3 grudnia – warsztaty plastyczne i taneczne dla
przedszkolaków z Waplewa – odwiedziły nas
przedszkolaki, które uczyły się wykonywać kartki

świąteczne, ale żeby łączyć przyjemne z
pożytecznym również trochę wspólnie
potańczyliśmy.

4 grudnia – II Maraton Filmowy w kinie Grun-
wald

4 grudnia – Mikołajkowe Niespodzianki w
Świetlicy Wiejskiej w Platynach – rozpoczęliśmy
sezon mikołajowych imprez wizytą w Platynach

5 grudnia – Spektakl dla dzieci „KRÓLOWA
ŚNIEGU”. Pełne kino było wyznacznikiem zain-
teresowania spektaklem wśród dzieci i ich rodz-
iców. 

6 grudnia – Kolejna wizyta Mikołaja, tym
razem w Waplewie, największym sołectwie w
Gminie Olsztynek, paczki musiały przyjechać
wozami strażackimi. Organizowaliśmy konkursy i
zabawę dla dzieci, wystąpił Klub Taneczny FAN-
TAZJA, a na zakończenie było ognisko z
kiełbaskami.

6 grudnia – Mikołajkowe Niespodzianki w
Kinie Grunwald ze 100% frekwencją!!!

7 grudnia – Kampania Bezpieczny Senior.
Spotkanie dla seniorów – temat „EDUKACJA
DO BEZPIECZEŃSTWA” przede wszystkim:8
grudnia – zajęcia perkusyjne w Zespole Placówek
Edukacyjnych w Olsztynie

Instruktorzy MDK (Zbyszek Chrzanowski i
Przemek Lenart) odwiedzili podopiecznych
Zespołu Placówek Edukacyjnych w Olsztynie, jed-
nej z największych instytucji w naszym regionie
znanej z pracy z dziećmi i  młodzieżą
niepełnosprawną. W ramach funkcjonowania tej
jednostki powstało wiele stowarzyszeń pomagają-
cych dzieciom m.in. "WYJĄTKOWE SER CE".
Zaproponowaliśmy  zajęcia rytmiczne oraz naukę
gry. Mamy nadzieję, że to początek dobrej współ -
pra cy z tą jednostką.

Wkrótce:
19 grudnia – spektakl teatralny „Wspaniałego

Teatru bez nazwy” – „WESELE”, organizator
Sołectwo Nowa Wieś Ostródzka – godz.17:00 –
Sala Widowiskowa Gimnazjum im. Noblistów
Polskich w Olsztynku, wstęp wolny

20 grudnia – Jarmark Wigilijny, rynek miasta
oraz Salon Wystawowy MBL

31 grudnia  – Sylwester pod Gwiazdami
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DEZDEZIN FOR MAC JEIN FOR MAC JE OL SZTY NEC KIEOL SZTY NEC KIE
Ktoś przymierzał 

się do fotela burmistrza
Nieustalona jeszcze osoba wła-

mała się w ostatni piątek do gabine-
tu burmistrza. Zgłoszenie nadeszło
od jednego z mieszkańców, który
zobaczył w gabinecie zapalone
świat ło i przechadzającą się postać.
- Od razu domyśliłam się, że to nie
burmistrz, bo sylwetka wyglądała
inaczej - opowiada Helena Czujka,
która zawiadomiła policję.

Jak się okazało, intruz zdążył
zbiec przed przyjazdem policjan-
tów.

O dziwo, z pomieszczenia nic nie
zginęło. Wezwana na miejsce polic-
ja nie ujęła tajemniczego gościa.
Wia domo natomiast, że sprawca
sie dział w fotelu, przeglądał służ -
bową korespondencję, a nawet ko -
rzystał z reprezentacyjnego barku.
Kosztował m.in. krakersów. - Udało
nam się ustalić, że osoba przeby-
wała w gabinecie kilka godzin.
Zakładała w tym czasie służbowe
garnitury i obuwie, oraz przeglądała
urzędowe pisma, a nawet wer-
towała podręczny modlitewnik –
mówi nadkomisarz Leopold
Zielonko. - Wyglądało to wręcz tak,
jakby ktoś przymierzał się do zaję-
cia tego gabinetu i sprawdzał, czy
będzie mu tutaj wygodnie oraz oce-
niał jakość wyposażenia będącego
w dyspozycji burmistrza. Wklęsłości
na tapicerce wskazują np., że moś-
cił się w fotelu. Regulował też jego
wysokość.

Niestety sprawca był na tyle
prze biegły, że nie zostawił po sobie
odcisków palców ani innych poz -
walających zidentyfikować go śla -
dów – mówi nadkomisarz Zielonko.
- Nawet obława i przeszukanie
całego ratusza nie dało rezultatów.
Było w nim jedynie kilku urzęd-
ników i samorządowców wykonują-
cych swoje obowiązki po godzinach
pracy. Żaden z nich nie zauważył
niczego podejrzanego.

Uchodźcy z Cittaslow
Miasteczka należące do tej pres -

tiżowej sieci czeka trudne zadanie,
bo okazało się, że w ramach współ -
pracy mają one przejąć część
uchodźców przebywających w
partner skich miejscowościach  Cit-
taslow z południa Europy oraz z
Turcji. - Jest to jeden z punktów
umo wy, jaką podpisaliśmy przys-
tępując do stowarzyszenia – przyz-
naje Aldona Paluch, rzeczniczka
urzędu miasta w Olsztynku. -
Według tych ustaleń mamy przejąć
ok. 300 rodzin, które obecnie
koczują w Turcji. Na razie zakwa-
terujemy ich w okolicy Starego
Miasta. Jest tutaj dużo opuszc-
zonych działek i chlewików oraz
szop. Warunki przypominające stre-
fę wojny będą o tyle korzystne, że
uchodźcy  nie przeżyją szoku zwią -
zanego ze zmianą. Mamy natomiast

nadzieję, że poczują się tutaj niemal
jak w domu. Na czas zimy ustawimy
także dodatkowe baraki i przekaże-
my opał oraz żywność.

Pomysł może przy tym ożywić
nasze miasteczko i sprawić, że
będzie atrakcyjniejsze. - Taka osada
w centrum miasta świetnie uzu-
pełni, przyznajmy to, marną ofertę
turystyczną w Olsztynku – mówi
Jerzy Grzybczyński, szef powiatowej
organizacji turystycznej. - Uchodźcy
wprowadzą folklor oraz uczynią
Olsztynek miasteczkiem barwnym i
wielokulturowym. 

Profesjonalnie pomogą
ogłuszyć karpia

Sezon świąteczny spędza sen z
powiek wielu co wrażliwszym gos -
podyniom domowym, kucharkom i
kucharzom. Wszystko przez karpia,
którego ktoś przed wigilią świąt
Bożego Narodzenia musi zabić. Nie
jest to zajęcie przyjemne ani łatwe. -
W ubiegłym roku mocowałam się z
rybą około godziny, po czym okaza-
ło się, że nadal jest żywa – przyzna-
je Jadwiga Kmiotek. – Mąż pró -
bował mi pomóc, ale okazało się,
że brakuje mu krzepy i nie jest w
stanie uporać się z żywotnym
karpiem nawet za pomocą młotka.

Podobnych przypadków jest
więcej i właśnie z myślą o mieszkań-
cach z inicjatywą świąteczną wyszli
funkcjonariusze policji. 

W grudniu na posterunek będzie
można zanieść karpia, a prze szko -
leni w tym zakresie profesjonaliści
bezpłatnie ogłuszą go w skuteczny i
humanitarny sposób. - Dysponuje-
my odpowiednim sprzętem, w tym
pałkami oraz paralizatorami –
mówi podkomisarz Jerzy Przypał. -
Prawidłowo uderzony karp nie
będzie cierpiał. Poza tym umiemy
robić to tak, by po czynności nie
pozostał żaden ślad na ciele ryby.

Wiadomo, że inicjatywę fun kcjo -
nariusze traktują bardzo poważnie.
Aby utrwalić nawyki policjanci
urządzili nawet szkolenie, podczas
których ćwiczyli na 10 specjalnie
kupionych w tym celu karpiach.

Akcja „Ogłusz karpia po ludzku”
już cieszy się powodzeniem wśród
mieszkańców. - Jestem zadowo -
lona, że wreszcie policja zauważa
problemy zwykłych ludzi - mówi
Alicja Kiełbikowska. - Mam na -
dzieję, że takich działań będzie
więcej i nie ograniczą się one tylko
do karpi.

Akcja potrwa do końca grudnia.
Osoby przynoszące na posterunek
karpie proszone są o zabranie ze
so bą dowodu osobistego, świad-
czącego o pełnoletności. - Drastycz -
nych scen głuszenia karpia nie po -
winny też oglądać osoby o słabych
nerwach i kobiety w ciąży – zaz-
nacza podkomisarz Jerzy Przypał.

22X Jezioro Łańskie k. Ząbia.
Policja została poinformowana o
dry fowaniu po jeziorze pustej łodzi.
Kilka metrów od brzegu znaleziono
cia ło 75-letniego mieszkańca War -
sza wy. Prawdopodobnie zasłabł i
wypadł z łodzi, jednak ostateczną
przy czynę śmierci ustali prowadzone
śledztwo.

28 X Ul. Świerczewskiego. Nie
można, jak się okazuję czuć się bez-
piecznym na ulicach naszego mias-
ta. Dariusz S. został napadnięty i
dotkliwie pobity. Doznał złamania 2
zębów. Niestety, nie rozpoznał na -
past nika.

1/2 XI  Królikowo. Quada o
wartości 18 tys. zł stracił, po włama-
niu do garażu, Tomasz R. Sprawcy
na razie nieznani.

9 XI Waplewo. Tutaj również
miało miejsce włamanie do garażu,

łupem złodziei padły elektro na rzę -
dzia o wartości 1650 zł, własność
Łukasza K. i Stefana K.

11 XI Olsztynecka policja zatrzy-
mała mieszkańca Lidzbarka War -
miń skiego, któremu zostało przed-
stawione 7 zarzutów tzw. naruszenia
miru domowego na terenie gmin:
Olsztynek, Gietrzwałd, Stawiguda.
Wchodził na posesje i próbował dos -
tać się do mieszkań i innych po -
miesz czeń. W Gietrzwałdzie, przyła-
pany przez właściciela posesji…
ugryzł go i uciekł. Policja apeluje tu,
by uniemożliwić, czy utrudnić zło -
dziej skie działania, o zamykanie
pomieszczeń, nie pozostawianie
kluczy, np. pod wycieraczką i in for -
mo wanie o podejrzanie zachowują-
cych się osobach!

12 XI Olsztynek. Zarzuty na ru sze -
nia nietykalności cielesnej i znie -
ważenia funkcjonariuszy policji
przedstawiono Arkadiuszowi R,
Jackowi R. i Mariuszowi Ch. Polic-
janci interweniowali w związku z
piciem przez wymienionych alko-
holu w miejscu publicznym.

17 XI Mierki. Podobnych „uprzej -
mości” doznali policjanci ze strony
Tomasza M. z Olsztynka. Widocznie
sprawcy czynów niezgodnych z
prawem chcieliby mieć „prawo” do

niczym niezakłóconego ich po peł -
nienia. Jeszcze trochę, a policjanci
będą musieli się pytać, czy przestęp-
cy życzą sobie w ogóle ich inter-
wencji, a spokojnych obywateli do -
pad nie stres, że swoim, zgodnym z
prawem postępowaniem, dys kry -
minują „królów życia”.

16/17 XI Mańki. Włamanie do
sklepu i kradzież artykułów spożyw-
czych, głównie alkoholu i pa pie ro -
sów, o nie ustalonej jeszcze wartości.

16 XI Stacja paliw Orlen. Kra -
dzież z włamaniem, łup złodziei to
papierosy o wartości ok. 10 tys. zł.

19 XI Ul. Kolejowa. Tym razem
włamano się do mieszkania. Zgi -
nęły: gitara, wiatrówka, pieniądze i
biżuteria o łącznej wartości 6600 zł,
własność Mariusza W.

W omawianym okresie policja za -
trzy mała też 7 osób poszukiwanych,
21 dowodów rejestracyjnych, 3 pra -
wa jazdy, 1 pijanego kierowce  i  6
osób do wy trzeź wie nia.
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Święta Bożego Narodzenia to
tra dycja radości, rodzinnych spot -
kań, pierwszej gwiazdki, prezen-
tów pod choinką, dzielenia się
opłatkiem, tradycyjnych wigili-
jnych potraw i wspólnego kolę-
dowania. Wszyscy kochamy święta
Bożego Narodzenia, dzieci bo to
przecież właśnie w wigilię pod
pięknie ubraną choinką czekają
na nie wymarzone przez cały rok
prezenty i dorośli, dla których czas
świąteczny to okazja do rodzin-
nych spotkań, na jakie w codzien-
nym życiu nie mają zbyt wiele
czasu. Święta Bożego Narodzenia
to tradycja radości, rodzinnych
spotkań, pierwszej gwiazdki, pre -
zentów pod choinką, dzielenia się
opłatkiem, tradycyjnych wigilij -
nych potraw i wspólnego kolę-
dowania. Często jednak mówimy,
że obecne świętowanie nie jest już
takie jak dawniej. Chociaż  półki w
sklepach  bywały puste, prezenty
skromniejsze, to jednak klimat
tamtych świąt był niepowtarzalny.
Czy ta nostalgia jest wynikiem ide-
alizowania przez nas czasu dzie -
ciństwa i młodości? Czy  narzeka-
nia, że dzisiejsze święta to już nie
to co kiedyś nie wynikają z tego,
że wolimy wspominać lub marzyć
o tym co będzie, a nie zawsze
umie my się cieszyć tym, co właś -
nie trwa? I tak już jest:  jedni z nas
zapewniają, że święta bez śniegu
nie mają uroku, drudzy powiadają,
że jak choinka to tylko żywa, inni
muszą mieć w święta chociaż małą
gałązkę jemioły, a jeszcze inni jadą
specjalnie na wieś po sianko,
które włożą pod wigilijny obrus.
Czy zwróciliście Państwo uwagę
na fakt, że nawet wśród potraw
wigilijnych największy zachwyt
budzą te, których smak i aromat
przypomina nam czasy dziecińst-
wa? A kiedy już my sami wkracza-
my w dorosłe życie i zakładamy
własne rodziny, bardzo się sta -
ramy, żeby chociaż raz w roku

przy wrócić coś ze świata naszego
dzie ciństwa. Pewnie właśnie dlat-
ego większość z nas jest usposo-
biona niezwykle konserwatywnie,
jeśli chodzi o zakres potraw po da -
wanych na nasze świąteczne stoły.
Zapewne niektórzy po wiedzą, że
to nieistotne, drugo rzędne szcze -
góły, ale dla większości z nas to
przejawy szanowania tradycji.
Musimy jednak przede wszystkim
pamiętać, że cała ta otoczka świąt
niewiele byłaby warta, gdyby Pan
Jezus się nie narodził. Co nie oz -
na cza ba ga te li zowania  całej tej
przedświątecznej krzątaniny i to -
warzyszących jej corocznych ry tu a -
łów. Ważny jest przecież i śnieżno-
biały obrus, i biel opłatka – bo ten
kolor jest liturgicznym symbolem
światła, i zieleń bożonarodze nio -
wego drzewka jako symbol na -
dziei, a także inne uświęcone
tradycją szczegóły. A po wspólnej
wieczerzy wigilijnej  może właśnie
w tym roku, zgodnie z tradycją,
zamiast słuchać kolęd z radia czy
płyt urządzicie Państwo w swoich
domach rodzinne kolędowanie. 

Niech Boże Narodzenie stanie
się dla  Państwa czasem
odpoczynku i miłości,

a spędzone wspólnie z rodziną
godziny najważniejszym 

i najpiękniejszym prezentem
Wesołych Świąt!

Ewa Łagowska- Okołowicz

Piernikowe śledzie

1/2 kg śledzi, 4 cebule, rodzyn-
ki,  2 łyżki koncentratu pomi-
dorowego, 1 łyżka przyprawy do
piernika, olej do smażenia, 2-3
pomarańcze.

Z pomarańczy wycisnąć sok i
wrzucić do niego rodzynki. Cebulę
posiekać i usmażyć na oleju a
następnie dodać do niej rodzynki z
sokiem pomarańczowym. Cebula
w soku powinna pływać. Dodać
koncentrat i przyprawę do pierni-
ka, całość przesmażyć i sosem

przekładać wymoczone i pokro-
jone śledzie.

Świąteczna chałka do ryby

550g mąki, 40g drożdży, 1
łyżeczka soli, 1/2 szklanki mleka,
2 jajka, 3 łyżki masła, 7 łyżek
wody, 4-5 łyżek cukru, żółtko do
posmarowania chałki.

Drożdże rozpuścić w mleku z 2
łyżkami cukru i 3 łyżkami mąki.
Odstawić do wyrośnięcia. Następ-
nie dosypać resztę mąki, dodać
jajka roztrzepane z resztą cukru,
sól, rozpuszczone masło i wodę.
Całość wyrabiać aż będzie odsta -
wało od ręki. Zostawić w cieple do
wyrośnięcia. Kiedy podwoi obję-
tość podzielić na trzy części, z
każdej uformować wałek i spleść w
warkocz. Przełożyć na blaszkę,
odstawić żeby wyrosło i piec w
temp. 180 stopni około 35 minut. 

Kluchy z makiem i bakaliami

300g maku, 2 łyżki miodu, 2
łyżki cukru pudru, cukier wanil-
iowy, olejek migdałowy, 500-
600g bakalii (rodzynki, orzechy,
migdały, owoce kandyzowane i
suszone np. morele), makaron
domowy lub szerokie wstążki.

Mak sparzyć i dwukrotnie zem-
leć. Przełożyć do garnka, dodać
miód, cukier, cukier waniliowy,
olejek i nieco mleka, żeby masa
nie była zbyt sucha. Postawić na
gazie większy garnek z wodą, a w
nim garnek z masą makową i pod-
grzewać. Do gorącej masy dodać
pokrojone bakalie i ugotowany
makaron. Podawać ciepłe.

Świąteczna pieczeń

1kg szynki wieprzowej w siatce
do pieczenia, marynata: 4 liście
laurowe, 2 łyżeczki papryki,1 łyżka
czarnego pieprzu, po 1 łyżce
zmielonej kolendry, suszonego
rozmarynu, estragonu, tymianku,
cząbru, 1/2 łyżeczki chili, 6 rozg-

niecionych ziaren jałowca, 6
posiekanych ząbków czosnku, 1
łyżeczka morskiej soli, 6 łyżek
oleju.

Wszystkie składniki marynaty
mieszamy i odstawiamy na 15
minut. Nacieramy nią mięso i  w
ceramicznym naczyniu marynuje-
my 20 godzin. Pieczemy około 1
godziny i40 minut w temp. 180-
200 stopni i w trakcie pieczenia
obracamy mięso, żeby się
równomiernie upiekło.

Piernik królewski
6 jaj, 2 szklanki cukru, 1 szklan-

ka oleju, 4 szklanki mąki, 2 łyżecz-
ki sody, 2 łyżki kakao, 1 opa -
kowanie przyprawy do piernika

Białka ubić, dodać cukier i żółt-
ka. Ciągle miksując, dodawać sto -
p niowo olej, wodę i miód. Następ-
nie dosypać mąkę, kakao i sodę.
Po połączeniu składników ciasto
wylać do formy i piec około 1 go -
dziny w temp. 180-200 stopni. Po
upieczeniu można przełożyć mar-
moladą lub dowolna masą.

Makowe rogaliki
Ciasto: 650g mąki,  60g droż -

dży, 6 łyżeczek cukru, 4g soli,
280g masła, 180g gęstego
natural nego jogurtu, 120g gęstej
śmie tany 18%, 1 jajko    

Masa: 200g suchego mie lo ne -
go maku, 400ml mleka,  30g
orzechów włoskich łuskanych, 40g
orze chów laskowych łuskanych,
30g obranych migdałów, 100g
kan dyzowanej skórki pomarańc-
zowej, 150g gęstego miodu, olejek
migdałowy

Mak zalać mlekiem i gotować
aż wchłonie cały płyn, po ostudze-
niu dodać posiekane bakalie,
miód olejek i, jeśli trzeba, cukier
do smaku.

Drożdże rozetrzeć z cukrem i
od stawić. Mąkę z solą przesiać do
miski, wkroić zimne masło i ro -
zetrzeć jak na kruszonkę. Wbić
jajko, wlać jogurt, śmietanę i roz -
pusz czone drożdże. Zagnieść
elastyczne ciasto, podzielić na 8
części, każdą rozwałkować na
okrągły 30 cm placek, a następnie
naciąć go na 8 trójkątów. Przy
krótszym boku każdego ułożyć
masę makową i zwinąć w rogalik.
Piec w temp. 180 stopni około 25
minut. Po wystudzeniu po luk ro -
wać lub posypać cukrem pudrem.

DObRE RADY PANi EWY

Boże NarodzeNie – NajpiękNiejsze święta

Wszyscy kochamy święta Bożego Narodzenia, dzieci bo to
przecież właśnie w wigilię pod pięknie ubraną choinką czekają
na nie wymarzone przez cały rok prezenty i dorośli, dla których
czas świąteczny to okazja do rodzinnych spotkań, na jakie w
codziennym życiu nie mają zbyt wiele czasu. 
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Trwa okres grzewczy. Wraz z nim wzrasta za -
gro żenie zatrucia TLENKIEM WĘGLA. 

TLENEK WĘGLA CO, potocznie zwany cza-
dem, w temperaturze pokojowej jest bezbarwnym
i bezwonnym gazem, nieweryfikowalnym przez
zmysły człowieka. Ma bardzo silne własności tok -
sy czne.

W związku z ciężarem właściwym, zbliżonym
do ciężaru właściwego powietrza, TLENEK
WĘGLA CO, może występować w całej ku ba -
turze pomieszczenia. Toksyczne działanie to trwa -
łe łączenie TLENKU WĘGLA z ponad 80% he -
moglobiny, co sprawia, że tylko niewielka ilość
he moglobiny może połączyć się z tlenem. Ilość ta
jest jednak niewystarczająca dla ludzkiego orga -
niz mu. Nadmiar karboksyhemoglobiny powoduje
niedotlenienie organizmu.

Wdychanie nawet niewielkiej ilości TLENKU
WĘGLA może spowodować zatrucie, silny ból
gło wy, wymioty, zapadnięcie w śpiączkę a nawet
zgon. Ważna jest także ekspozycja TLENKU
WĘGLA w czasie.

UWAGA
Każdego roku z powodu zatrucia TLENKIEM

WĘGLA  ginie kilkadziesiąt osób. Bardzo często
nie ma to związku z powstaniem pożaru, a wyni-
ka jedynie z niewłaściwej eksploatacji budynku i
znajdujących się w nich urządzeń i instalacji
grzewczych.

TLENEK WĘGLA powstaje najczęściej w
wyniku niepełnego spalania. Przyczyną tego
może być:

-   niewystarczająca drożność instalacji tj.
trzonów kominowych odprowadzających spaliny -
w końcowym efekcie mogąca prowadzić do
pożarów sadzy,

-   niesprawność urządzeń grzewczych ( pie cy -
ków, pieców ).

Nagromadzenie tlenku węgla w pomieszczeniu
następuje ponadto w wyniku niedostatecznej wy -
mia ny powietrza, powodowanego często przez
niedostateczną lub niesprawną wentylację.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW
WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 7
czerwca 2010 r.   (Dz. U. z 2010 r. Nr 109, poz.
719) w sprawie ochrony przeciwpożarowej
budynków, innych obiektów budowlanych i
terenów

§34.1. W obiektach lub ich częściach, w któ -
rych odbywa się proces spalania paliwa stałego,
ciek łego lub gazowego, usuwa się za nie czysz -
czenia z przewodów dymowych i spalinowych w
okresach ich użytkowania:    

1) od palenisk zakładów zbiorowego żywienia i
usług gastronomicznych - co najmniej raz w mie -
siącu, jeżeli przepisy miejscowe nie stanowią
inaczej;

2) od palenisk opalanych paliwem stałym
niewymienionych w pkt. 1 - co najmniej raz na 3
miesiące;

3) od palenisk opalanych paliwem płynnym i
gazowym niewymienionych w pkt 1 - co najmniej
raz na 6 miesięcy                 .  

2. W obiektach lub ich częściach, o których
mowa w ust. 1, usuwa się zanieczyszczenia z prze-
wodów wentylacyjnych co najmniej raz w roku,
jeżeli większa częstotliwość nie wynika z warunk-
ów użytkowych.  3. Czynności, o których mowa w
ust. 1 i 2 wykonują osoby posiadające kwalifikac-
je kominiarskie.  4. Przepisu ust. 3 nie stosuje się
przy usuwaniu zanieczyszczeń z przewodów dy -
mowych, spalinowych i wentylacyjnych budynków
mieszkalnych jednorodzinnych oraz budowlanych
budownictwa zagrodowego i letniskowego.

Ustawa z dnia 7 l ipca 1994 r. Prawo
budowlane (Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 z późn.
zm.) Art. 62 ust. 1 pkt. 1 lit. c zobowiązuje właści-
cieli i zarządców bloków mieszkalnych i domów
jednorodzinnych do okresowej kontroli, co najm-
niej raz w roku, stanu technicznego  instalacji ga -
zo wych oraz przewodów kominowych (dy mo -
wych, spalinowych i wentylacyjnych).

Ustawa z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wyk -
ro czeń ( tj. Dz. U. z 2015 poz. 1094 ) przewiduje: 

Art.  82.  § 1. Kto dokonuje czynności, które
mogą spowodować pożar, jego rozprzestrzenian-
ie się, utrudnienie prowadzenia działania ratown-
iczego lub ewakuacji, polegających na::

3)      używaniu instalacji, urządzeń i narzędzi
nie poddanych wymaganej kontroli lub nie spraw -
nych technicznie albo użytkowaniu ich w sposób
niezgodny z przeznaczeniem lub warunkami
określonymi przez producenta, jeżeli może się to
przyczynić do powstania pożaru, wybuchu lub
rozprzestrzeniania ognia, podlega karze aresztu,
grzywny albo karze nagany.

POSTĘPOWANIE BEZPIECZEŃSTWA
W przypadku zatrucia TLENKIEM WĘGLA (

wystąpienia opisanych wyżej objawów) należy:
- wynieść osobę poszkodowaną w bezpieczne

miejsce, jeśli nie stanowi to zagrożenia dla zdro -
wia osoby ratującej; w przypadku istnienia
takiego zagrożenia pozostawić przeprowadzenie
akcji służbom ratowniczym,

- zapewnić dopływ świeżego czystego powi-
etrza; w skrajnych przypadkach wybijając szyby w
oknie,

-  wezwać służby ratownicze (Pogotowie
Ratunkowe, PSP),

- jak najszybciej podać tlen (tylko w przypadku
służb ratowniczych),

- jeżeli osoba poszkodowana nie oddycha, ma
zatrzymaną akcję serca, należy natychmiast zas-
tosować sztuczne oddychanie np.   metodą usta -
usta oraz masaż serca ( w przypadku niewystar-
czającej wiedzy własnej korzystać z porady
dyżurnego telefonu alarmowego 998 ),

- nie wolno wpadać w panikę, kiedy zna-

jdziemy dziecko lub dorosłego z objawami
zaburzenia świadomości w kuchni, łazience lub
garażu; należy jak najszybciej przystąpić do
udzielania pierwszej pomocy (w przypadku
niewystarczającej wiedzy własnej korzystać z
porady dy żur nego telefonu alarmowego 998 ).

ŚWIADOMOŚĆ PREWENCYJNA
W celu uniknięcia zaczadzenia należy:
przeprowadzać kontrole techniczne, w tym

spraw dzanie szczelności przewodów komino -
wych, ich systematyczne czyszczenie oraz spraw -
dzanie występowania dostatecznego ciągu po -
wiet rza,

- użytkować sprawne technicznie urządzenia,
w których odbywa się proces spalania, zgodnie z
instrukcją producenta,

- stosować urządzenia posiadające stosowne
dopuszczenia w zakresie wprowadzenia do obro-
tu; w sytuacjach wątpliwych należy żądać okaza-
nia wystawionej przez producenta lub importera
urządzenia tzw. deklaracji zgodności, tj. doku-
mentu zawierającego informacje o specyfikacji
technicznej oraz przeznaczeniu i zakresie
stosowania danego urządzenia,

- nie zaklejać i nie zasłaniać w inny sposób
kratek wentylacyjnych,

- w przypadku wymiany okien na nowe, spra -
wdzić poprawność działania wentylacji, ponieważ
nowe okna są najczęściej o wiele bardziej szczel -
ne w stosunku do wcześniej stosowanych w
budynku i mogą pogarszać wentylację,

- systematycznie sprawdzać ciąg powietrza, np.
poprzez przykładanie kartki papieru do otworu
bądź kratki wentylacyjnej; jeśli nic nie zakłóca we -
nty lacji, kartka powinna przywrzeć do wyżej
wspomnianego otworu lub kratki, często wietrzyć
pomieszczenie, w których odbywa się proces
spalania (kuchnie, łazienki wyposażone w termy
gazowe), a najlepiej zapewnić, nawet niewielkie,
roz szczelnienie okien,

- nie bagatelizować objawów duszności, bólów
i zaw rotów głowy, nudności, wymiotów, oszo -
łomienia, osłabienia, przyspieszenia czynności
serca i oddychania, gdyż mogą być sygnałem, że
ulegamy zatruciu czadem; w takiej sytuacji należy
na tychmiast przewietrzyć pomieszczenie, w
którym się znajdujemy i zasięgnąć porady lek ar -
skiej.

CZUJKI BEZPIECZEŃSTWA
W trosce o własne bezpieczeństwo, warto

rozważyć zamontowanie w domu czujek dymu i
gazu. Koszt zamontowania takich czujek ( 80zł -
250zł ) jest niewspółmiernie niski do możliwości
uratowania życia ludzkiego.

Opracował: 
mł.bryg. Sławomir Filipowicz, 

kpt. Maciej Hamerski

TLENEK WĘGLA – CICHY ZABÓJCA

Tradycja wróżb andrze-
jkowych to beztroska
zabawa, podczas której
między innymi wróżymy
sobie z wosku, rzucamy
przez ramię pantofelek,
wśród śmiechów i żar tów
losujemy różne przedmio-
t y scho wane pod
kubeczek. Dzisiaj nie trak-
tujemy andrzejkowych
wróżb tak poważnie, jak
robiono to dawniej. I tak
właśnie w dniu 27.11.2015
r. dzieci ze Szkoły Filialnej
w Mierkach uczestniczyły

w zabawie andrzejkowej.
Zabawa taneczna przepla-
tana była różnymi wróżba-
mi oraz konkursami.
Wszystkim dzieciom
towarzyszył dobry humor.
Po wytężonym wysiłku
uczestnicy zabawy chętnie
skorzystali ze wspólnego
,,zdrowego" po częstunku,
przygotowanego przez
mamy. Jak to miło, że
kolejne andrzejki już za
rok.

Jolanta Wieczorek    

Serdeczne podziękowania wszystkim,
którzy uczestniczyli w pożegnaniu 

ŚP Zdzisława Pietkiewicza 
w tym panu Burmistrzowi i radnym Rady Miejskiej w Olsztynku.

Szczególne wyrazy wdzięczności pragniemy złożyć  pani Dorocie
Gruszczyńskiej - Dyrektor Centrum Zdrowia w Olsztynku, lekarzowi
panu Piotrowi Ruszczykowi, pielęgniarkom: paniom Ewie Mączka,

Janinie Rykowskiej, Marioli Kozłowskiej, Barbarze Chojnackiej, Janinie
Traczewskiej za wieloletnią życzliwość, za okazanie troski, wielkiego

serca i pogody ducha,  kierowcom: panu Jerzemu Górzyńskiemu, panu
Marcinowi Rolińskiemu za życzliwość i troskliwość.

Rodzina

,,Na św.Andrzeja błyska pannom nadzieja" 
- zabawa andrzejkowa w Mierkach.



Akcja e-motywacja.
Spotkajmy się w internecie

3 grudnia dobiegły do końca
spotkania w ramach akcji Fun-
dacji  Orange pod nazwą „e-
motywacja”. Projekt mający na
celu aktywizację i wspieranie osób
starszych w rozwoju osobistym i
społecznym rozpoczął się 8
października. 

Podczas spotkań osoby zeb -
rane w bibliotekach i innych oś -
rodkach biorących udział w pro-
jekcie wspólnie oglądały transmi-
towane przez fundację spotkania
online, miały możliwość zadawa-
nia pytań gościom transmisji i
wymieniania się między sobą
włas nymi pomysłami na akty-
wność w sile wieku ! 

Rozmawialiśmy m.in. o
współpracy i podejmowaniu no -
wych wyzwań, o tym jak osiągnąć
sukces, o optymizmie i sympatii…
do siebie, o ważnym temacie
samotności i tym w jaki sposób ją
oswajać, o technice drobnych kro -
ków do osiągania celu oraz o tym
jak w codzienności możemy zna -
leźć wiele drobnych przyjemności,
które skutecznie dodadzą kolorów,
nawet kiedy niepogoda dopisuje
w duchu… i za oknem. 

Gośćmi specjalnymi webina-
riów byli: Emilia Krakowska (ak -
torka teatralna i filmowa), Krysty-
na Kofta (pisarka, malarka, publi-
cystka) , Helena Norowicz (aktor-
ka teatralna i filmowa, która w
wieku 80 lat została modelką),
Ewa Nowicka Rusek (profesor
antropologii społecznej na Uniw-

ersytecie Warszawskim), Zofia
Czerwińska (aktorka teatralna i fil-
mowa). Podczas każdej transmisji
na żywo mogliśmy wysłuchać To -
masza Kozłowskiego, który jest
psychologiem, szkoleniowcem,
ratownikiem GOPR oraz skocz -
kiem spadochronowym w jednym.

Klub Malucha 
w bibliotece

Za nami pierwsze spotkania
Klubu Malucha, który powstał
przy oddziale dla dzieci. Klub jest
miejscem, w którym dzieci mają
okazję przebywać z rówieśnikami
i przygotować się do pobytu w
przedszkolu, a także, a może
przede wszystkim, do wspaniałej
zabawy. 

Pomysł na utworzenie takiego
klubu dla najmłodszych i ich rodz-
iców spotkał się z dużym zaintere-
sowaniem. Podzieliliśmy się więc
na dwie grupy i spotykamy się we
wtorki od godz. 15:00 i w środy
od godz. 11:00.

Zwracamy się również do
Państwa z prośbą o wsparcie.
Jeśli wasze pociechy wyrosły już
ze swoich zabawek prosimy o
prze kazanie ich do biblioteki.
Maluchy uczestniczące w naszych
zajęciach z pewnością zrobią z
nich właściwy użytek.

Do klubu zapisujemy dzieci w
wieku do 3 lat wraz z osobami
dorosłymi (rodzice, babcia, dzi-
adek, opiekunka), które zechcą z
dzieckiem przychodzić na zajęcia. 

Informacje i zapisy w Oddziale
dla Dzieci Miejskiej Biblioteki
Publicznej w Olsztynku (ul. Ratusz
1, tel. 89 519 27 12).

Zagrajmy 
w "Zielone Gry"

Biblioteka włączyła się w pro-
jekt edukacyjno-ekologiczny pn.
„Zielone Gry”, w którym biblioteki
i organizacje pozarządowe włą -
czają młodych do gry o przyrodę.
Edukacja odbywa się w nim w
bardzo atrakcyjny sposób: za
pomocą gier planszowych oraz
internetowej.

W bibliotece w Olsztynku mo -
że my zagrać w grę planszową
„Ropa z Catanu”. Jest to dodatek
do słynnej gry  Osadnicy z Ca ta -
nu. Organizatorzy chcą w ten
sposób zwiększyć wiedzę młodych
ludzi (od gimnazjalistów po stu-
dentów) na temat bioróżnorod -
noś ci, zmian klimatu oraz eko-

nomicznej wartości ekosystemów.
Inspirują się ideą serious games,
czyli gier, które nie tylko bawią,
ale również skłaniają do refleksji,
przekazują wiedzę lub pozwalają
nabywać umiejętności.

Projekt jest realizowany przez
Stowarzyszenie Centrum Roz -
wiązań Systemowych w partnerst-
wie z Fundacją Rozwoju Spo -
łeczeństwa Informacyjnego i Fun-
dacją Ekorozwoju,  w ramach pro-
gramu PL02 Ochrona bioróż -
norodności i ekosystemów, finan-
sowanego z Funduszy EOG.

Chcesz zagrać ze znajomymi ?
Zgłoś się do biblioteki w Olsz-

tynku (ul. Ratusz 1, tel. 89 519 27 12).

UTW w Internecie
Uniwersytet Trzeciego Wieku

Komitet Założycielski Uniwersyte-
tu Trzeciego Wieku w Olsztynku
zaprasza na stronę Miejskiej Bib-
lioteki Publicznej w Olsztynku -
www.olsztynek.naszabiblioteka.co
m. W zakładce Uniwersytet Trze-
ciego Wieku w Olsztynku będzie
można dowiedzieć się o projek-
tach jego działań.

Zarząd UTW

Obszerniejsze informacje i fo to -
relacje dostępne na naszym pro-
f i lu facebook’owym i stronie
www.olsztynek.naszabiblioteka.com.
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NIE TYLKO LEKTURA

Klub malucha

Uczestniczki warsztatów świątecznych 
z własnoręcznie wykonanymi stroikami z makulatury 
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Roz wią za nia pro si my nad sy łać na kartkach pocztowych do  3 stycznia pod ad re sem re dak cji. Spoś ród pra wid ło wych roz wią zań wy lo su je my nagro-
dę - obiad dla 2 osób w Restauracji Ratuszowa . Prawidłowym rozwiązaniem ostatniej krzyżówki było hasło: "Nie ma dymu bez ognia”. Nagrodę wylo-
sowała  Anna Maciejewska z Pawłowa.

Poziomo: 1) parada z ladą, 5) rozwiązuje za -

da nia, 9)pasja szachowa, 10) szczebel w górę,

11) jezioro w Olsztynku, 12) droga aktora, 13)

przed metą, 14) deszcz ze śniegiem, 15) limit

picia, 16) partyjna relacja, 18) nad Wisłą, 19) ptak

policjanta, 21) ulewa dwustronna, 23) nie upra -

wa, 24) na kopercie, 25) mecz u siebie, 26) drabi -

na pesymisty, 27) gra z talerzami

Pionowo: 1) stan rozdający zwierzęta domowe,

2) wizj a z fantą, 3) mieszka jak w banku, 4) eksperyment

ZUS-u, 6) wadliwy spór, 7)milczenie, 8) najnowsza rekla-

ma, 16) trafia do kosza, 17) w interesach, 19) mało

energii, 20) orkiestra, 22) gra na boisku

Krzyżówka sponsorowana 
przez restaurację:
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