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Dni Olsztynka (program w numerze) to największe święto naszego
miasta. Zbiega się z ważnym wydarzeniem – oficjalnym świętem
patrona miasta. W tym roku obchodzonym wyjątkowo uroczyście,
bo historycznymi dla naszego miasta,  zdarzeniami – otwarciem
Muzeum Obozu Jenieckiego Stalag IB i Historii Olsztynka  (w piątek)
oraz nadaniem placowi rynku imienia świętego Piotra (w niedzielę).
Jednak Dni Miasta to przede wszystkim wydarzenia artystyczne i
rozrywkowe. W tym roku bawimy się już od 25 czerwca, w tym dniu
zapraszamy nad jez. Jemiołowskie na „Noc Kupały z Wikingami”.
Tradycyjną paradą  - dzieci, młodzież i nauczyciele zakończą również
pracowity rok szkolny. W piątek 26 czerwca czeka nas koncert
zespołów SolidRock i VIDEO. W sobotę 27 czerwca bawimy się już
od południa,  zachęcamy  do wspólnego aerobiku w rynku miasta,
tam również będzie Ogólnopolski Zlot Pojazdów Zabytkowych, zaś
wioska rycerska na dziedzińcu zamku. Popołudnie upłynie nam pod
znakiem tańca, bawić się będziemy m.in. przy popularnych przebo-

jach Norbiego i zespole „Zdanowicz Band – cover”. Oczywiście nie
zabraknie też popisów artystycznych podopiecznych naszego domu
kultury i konkursów rekreacyjnych, min. Bieg o Puchar Olsztynka,
Tour de Olsztynek, III Olsztynecki Bieg w Szpilkach. Święto naszego
miasta zakończymy tradycyjnie kabaretonem, tym razem również na
podzamczu. Wystąpi Cezary Pazura i kabaret 4Fala. Na scenie za pre -
zentujemy również fragment widowiska muzycznego „Nie za pom nisz
mnie”. Na łasuchów czeka III Konkurs Jedzenia Olsztynec kich Ja go -
dzianek. 

W tym roku, wyjątkowo, na wszystkie wydarzenia DNI OLSZTYN-
KA zapraszamy  do olsztyneckiego  Parku Rekreacji, Kultury i Sportu
przy ul. Behringa!

Mieszkańcom Olsztynka z okazji święta naszego miasta życzymy
sukcesów i uśmiechu na co dzień! Czytelnikom gazety ALBO sło -
necznej pogody i cudownego wypoczynku. Wszystkim zaś,  wspania -
łej zabawy podczas DNI OLSZTYNKA! 

DNI OLSZTYNKADNI OLSZTYNKA

26-28 czerwca26-28 czerwca
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Co to jest profil zaufany?
Profil zaufany jest bezpłatną metodą potwierdzania tożsamości oby-

watela w systemach elektronicznej administracji – to odpowiednik bez-
piecznego podpisu elektronicznego, weryfikowanego certyfikatem kwal-
ifikowanym. Wykorzystując profil zaufany obywatel może załatwić
sprawy administracyjne (np. wnoszenie podań, odwołań, skarg) drogą
elektroniczną bez konieczności osobistego udania się do urzędu.

W jaki sposób można założyć profil zaufany?
Dzięki prostej procedurze założenia konta na platformie ePUAP

oraz potwierdzenia profilu zaufanego będą mieli Państwo możliwość
załatwiania części  spraw urzędowych bez wychodzenia z  domu. Do
założenia profilu potrzebny jest tylko dowód osobisty. 

Załóż konto na www.epuap.gov.pl • złóż i wyślij wniosek o profil
zaufany  • udaj się z dowodem do punktu potwierdzającego w gminie
• uzyskaj profil zaufany 

Gdzie wykorzystasz profil zaufany?

Jakie są korzyści z korzystania z profilu zaufanego?
- nie wymaga dodatkowego urządzenia ani karty kryptograficznej, jak w

przypadku bezpiecznego podpisu elektronicznego,

- nie ma potrzeby instalacji dodatkowego oprogramowania do obsługi
podpisu elektronicznego,

- jest bezpłatny,
- pozwala na załatwienie wielu spraw administracyjnych,
- umożliwia składanie oświadczeń woli.

Co to jest ePUAP?
Elektroniczna Platforma Usług Administracji  Publicznej

(www.epuap.gov.pl) to system informatyczny służący udostępnianiu
obywatelom oraz instytucjom publicznym usług administracyjnych
drogą elektroniczną. To alternatywa dla papierowej administracji. Sys-
tem ePUAP daje możliwość załatwienia wielu spraw urzędowych przez
internet. Z ePUAPem można kontaktować się z dowolnego miejsca
(dom, praca, podróż) i w dowolnym czasie (weekend, noc, wakacje) –
sprawy urzędowe można załatwiać przebywając nawet poza granicami
Polski.

Co będziesz mógł załatwić przez ePUAP?
- nadanie numeru adresowego nieruchomości
- złożysz informację w sprawie podatków: rolnego, leśnego i od nieru-

chomości
- deklarację na podatek : leśny, rolny od nieruchomości
- deklarację na podatek od środków transportowych
- zezwolenie na wycinkę drzew i krzewów
- zaświadczenie o przeznaczeniu nieruchomości w miejscowym planie
- deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunal-

nymi
- i wiele innych spraw. Sprawdź sam!

W ramach projektu zostanie także utworzony portal e-usług budże-
towych, który będzie umożliwiał m.in.:
- wgląd w stan rozliczeń podatnika (bieżąca aktualizacja danych),
- rozliczanie wszelkich podatków i opłat na rzecz gminy Olsztynek,
- dostęp do danych 24 h na dobę, siedem dni w tygodniu,
- dokonywanie płatności przez Internet (e-płatności).

BURMISTRZ OLSZTYNKA
ZAPRASZA I ZACHĘCA DO ZAKŁADANIA I POTWIERDZANIA

PROFILU ZAUFANEGO ORAZ DO AKTYWNEGO KORZYSTANIA 
Z USŁUG E-ADMINISTRACJI

Partnerami projektu są:
Miasto Ełk, Miasto Górowo Iławeckie, Gmina Morąg, Gmina

Miłakowo, Gmina Łukta, Gmina Kętrzyn.
Projekt „Przyjazne e-urzędy na Warmii i Mazurach” w ramach Prio-

rytetu V, Działanie 5.2, Poddziałanie 5.2.1  Programu Operacyjnego
Kapitał Ludzki współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w
ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

BURMISTRZ OLSZTYNKA INFORMUJE
Gmina Olsztynek realizuje projekt  „Przyjazne e-urzędy na Warmii i Mazurach”,  który ma na celu zwiększenie zaawansowania usług e-adminis-

tracji  w gminach objętych projektem poprzez zwiększenie ilości  spraw załatwianych drogą elektroniczną oraz popularyzację tych rozwiązań
wśród mieszkańców gminy. 

W ramach projektu  został otworzony  
Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego

Siedziba: Urząd Miejski w Olsztynku, pok.  nr 2 (parter), 11-015 Olsztynek.
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Mija siedem miesięcy pana kadencji. Jak prze-
biega realizacja programu.

Inwestycje są realizowane zgodnie z założenia-
mi. Do końca czerwca będą ukończone i oddane
mieszkańcom.  Między innymi długo oczekiwana
kanalizacja w Królikowie.  Trwają prace nad prze-
budową sieci kanalizacyjnej i deszczowej w obrę-
bie „starego Olsztynka”. Przygotowujemy obecnie
program funkcjonalno-użytkowy, a następnie pro-
jekt przebudowy ulic i chodników po wykonanych
pracach. Do jesieni dobiegną końca prace zwią -
zane z instalacjami sanitarnymi. Olsztynek wzbo-
gacił się o nowo przebudowany plac przy ul.
Świer czewskiego.   Waplewo zyskało park sportu
i rekreacji z placem zabaw dla dzieci. W Nad -
rowie dobiega końca budowa oczekiwanej świetli-
cy.Warto jeszcze wspomnieć o rozpoczęciu pracy
przez Multimedialne Muzeum Stalagu Ib i Historii
Olsztynka.  Przy okazji tego przedsięwzięcia bu -
dynek ratusza stał się wizytówką naszego miasta. 

To faktycznie sporo jak na tak krótki okres.
Będą jednak dalsze inwestycje, czy mamy na nie
pieniądze?

Sposób finansowania inwestycji przez sa -
morządy jest dosyć złożony.  Zawsze wyznawałem
zasadę, że na mądre inwestycje trzeba pozyskiwać
środki zewnętrzne. Korzystajmy z nich, póki je
dają. Jak nie my, to inni wyciągną po nie ręce.
Nasza gmina ma dość dobrą sytuacje finansową.
Nie mamy nadmiernego zadłużenia, wbrew nie -
daw nym twierdzeniom różnych „gminnych pro-
roków”. Wszelkie prowadzone zadania są reali-
zowane przy pomocy znacznego dofinansowania
z zewnątrz. Oczywiście,  musimy posiadać środki
własne. Spotykam się często z kuriozalnymi
zarzutami,  że buduje się za dużo. Trudno to ko -
mentować. W najbliższych miesiącach i latach
czeka nas przebudowa ulic Olsztynka – jak już
wcześniej wspomniałem. Waplewo wzbogaci się o
wóz strażacki ratowniczo-gaśniczy.  Kolejne lata,
to budowa kanalizacji i wodociągów w kilkunastu
miejscowościach. Brak wody, przez obniżenie się
jej poziomu, staje się bardzo poważnym proble-
mem w naszej gminie. Nawet w miejskich ujęci-
ach musieliśmy opuścić pompy o kilka metrów. 

Co z inwestycjami i działaniami w ramach
„Zintegrowanych Przedsięwzięć Inwestycyjnych”
– zgłoszonych do realizacji w ramach projektów
Cittaslow? 

Aktualnie na zatwierdzonej liście naszych pro-
jektów znajduje się zagospodarowanie plazy
miejskiej w Olsztynku dla potrzeb turystycznych i
sportowych oraz powołanie Centrum Aktywizacji
„Ucz się w ruchu”. Długo czekaliśmy na taki pro-
jekt. Koszt inwestycji wynosi 9,865,000zł z tego
dofinansowanie wynosi aż 8,385,250zł. W
najbliższych paru latach wdrażany będzie pro-
gram profilaktyki raka szyjki macicy. Jego główne
elementy to zakup szczepionek oraz poprawa
warunków lokalowych przychodni. Na ten cel
otrzymamy  255,000 zł. Szereg  inwestycji w
ramach projektu Cittaslow będzie realizowanych
w następnej kolejności. Obecnie znajdują się na
tzw. liście rezerwowej. 

Panie Burmistrzu, to były trudne wybory
samorządowe, widać to po dzień dzisiejszy. Te
ulotki pojawiające się w skrzynkach. 

Demokracja ma swoje prawa. Bywają sytu-
acje, z którymi człowiek chcący zachować klasę
nie może  się zgodzić, ale trzeba zachować spokój
i godność. Trzeba wówczas  uznać, ze wspólnota
składa się z różnych osób, także tych przedkłada-
jących interes własny nad interes ogółu.Te wybo-
ry trwały tak naprawdę do wczesnej wiosny.
Komitet Pana Jerzego Tytza nie mógł pogodzić
się z porażką i odwoływał się do sądu w Olsztynie
i Białymstoku. Obie instancje oddaliły pozew i

koniec.  Nie mam w tym przypadku do nikogo
pretensji. Jak już powiedziałem, takie są prawa
demokracji. Długo milczałem w odniesieniu do
postępowania osoby obecnej radnej Filipkow -
skiej. Odkąd została wybrana radną, stałą się
osobą publiczną, stąd pora odnieść się do paru
spraw. Osoba ta w dalszym ciągu wprowadza w
błąd naszych mieszańców. Manipuluje faktami,
albo przedstawia i wyolbrzymia powszechnie
znane fakty, niestety tylko tym osobom, które się
tym na co dzień interesują. Fakty są takie: Po
nieprawomocnym jeszcze wyroku Sądu Okrę-
gowego w Olsztynie,  w którym sąd nakazał prze -
prosić mnie za ordynarne kłamstwa rozsiewane
przez wyżej wymienioną osobę, a także uznał, że
w kilku innych punktach mówiła nieprawdę albo,
jak kto woli kłamała, Pani Filipkowska pisze do
mieszkańców kolejny kuriozalny list, w którym
mętnie wyjaśnia, że przegrała ale „wygrała”, bo w
kilku punktach sąd nie nakazał jej przepraszać.
Oświadczam, iż pani Filipkowska mówiła nie -
prawdę niemal  we wszystkich punktach, tylko
sąd uznał,  iż obywatel, nawet jak wypowiada nie -
prawdę  ma prawo do krytyki osób publicznych.
Nie zmienia to faktu, że plotła bzdury. Naj -
ważniejsze, że musi przeprosić za wpro wadzanie
mieszkańców w błąd o rzekomych stratach jakie
poniosła  albo może ponieść gmina w wyniku
mojej działalności związanej z budową kanalizacji
i twierdzenie, że składałem gdzies fałszywe
oświadczenia. Pan Kazimierz Gąsiorowski musiał
zrezygnować z funkcji radnego, chociaż zawar-
liśmy uczciwą umowę na dostawę paliw, po prze-
targu. Tego NIK nie podważa.  Niestety, od po -
wiednie przepisy obligowały go do zrzeczenia się
mandatu w ciągu 3 miesięcy od podpisania
umowy – tego nie uczynił.  Mieszkańcy znają
pana Kazimierza Gąsiorowskiego i  jestem pe -
wien, że pani Filipkowska nawet w procencie nie
będzie nigdy posiadała takiego uznania spo -
łecznego jak pan Gąsiorowski, głównie za swoją
działalność społeczną i charytatywną.  Nawiasem
mówiąc, w przedterminowych wyborach na rad-
nego w okręgu pana Gąsiorowskiego został
zareje strowany komitet brata tej Pani – Józefa
Nowakowskiego. To chyba nie może być przy-
padek.  Kolejna metoda tej Pani,  to infor-
mowanie różnych instytucji  i „napuszczanie”
kon troli na gminę i spółkę komunalną.  Następ-
nie powtarzanie jawnych zaleceń pokontrolnych,
które cytowane, w oderwaniu od protokołów,
mają dać efekt jakiś wielkich nieprawidłowości.
Wy starczyłoby aby ta Pani przytoczyła pierwsze
zdanie z kilkumiesięcznej kontroli NIK,  które
brzmi „Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozyty-
wnie, mimo stwierdzonych nieprawidłowości dzi-
ałalność kontrolowanej jednostki w zbadanym
okresie”. Efekt propagandowy byłby osłabiony ,
no ale nie o to chodziło.  Największa nieprawidło -
wość  cytowana w liscie do mieszkańców doty-
czyła okresu gdy nie byłem burmistrzem. Co
napisała Pani Filipkowska w swoim kolejnym liś-
cie do mieszkańców gminy?  Cytuje  zalecenie, w
którym NIK mówi o błędzie popełnionym przez
gminę i stracie 519 tys zł. Zręczna manipulacja
polegająca na zaprezentowaniu „gołego cytatu”,
w treści protokołu napisano,  iż stało się to w
roku 2009. Nie wszyscy pamiętają przecież,  że to
nie Wrochna był wtedy burmistrzem.  Pani Filip-
kowska za chwilę powie – mówiłam ogólnie o
władzy, tak jak próbowała mętnie tłumaczyć w
sądzie, że w tym pierwszym liscie „spod kościoła”
chodziło nie o burmistrza, tylko o anonimowych
urzędników.  Warto zapoznać się z całością mojej
odpowiedzi przekazanej do NIK, która znajduje
się na stronie internetowej urzędu. Generalnie
kłamca robi z siebie ofiarę. Poczekajmy jak

ostatecznie wypowie się sąd w Białymstoku. W
tym miejscu proszę państwa o roztropność.
Wierzę w zbiorową mądrość mieszkańców i
dobre wybory. Tak naprawdę, drugorzędną spra -
wą jest to, kto w danej chwili jest burmistrzem lub
radnym, pod warunkiem, że będzie od po wie -
dzialny i rzetelny, że ma wizję rozwoju.  Pamięta-
jmy jednak, iż są też tacy, którzy próbują budować
swoją pozycję na awanturnictwie i  podjudzaniu.
Skupiają się na drobnych problemach. Przykry-
wają swoją niewiedzę. Tacy ludzie nic dla gminy
dobrego nie uczynią. Ważne aby pozostali w
mniej szości.

Jak układa się współpraca z radą? 
Jestem pełen uznania dla pracy wielu radnych,

z przewodniczącym Andrzejem Wojdą na czele.
Nie ma tu znaczenia, czy są z tzw. koalicji czy
opozycji. Przewodniczący Wojda ma dobre kon-
takty z mieszańcami,  posiada też wiedzę między
innymi z racji sprawowania funkcji kuratora
sądowego. Większość pozostałych radnych to
fachowcy i przede wszystkim społecznicy.

Dużo ambitnych celów jest na najlepszej
drodze do zrealizowania. Myśli pan o następnej
kadencji w Olsztynku?

Następnej mojej kadencji nie będzie. W ogóle
skłaniam się ku poglądowi,  że dwie kadencje dla
wójta, burmistrza czy prezydenta to wystarczający
okres.  Mówiłem o tym przed wyborami na wielu
spotkaniach. Ze sportowego punktu widzenia
jestem na długim finiszu. Cele są wyznaczone,
źródła pozyskania środków wskazane i niektóre
projekty złożone. Mam dużą osobistą satysfakcję,
że Olsztynek i gmina znajdują się w tym punkcie.
Zmienił się i zmienia się obraz miasta i gminy.
Zbliża się Święto naszego miasta. Przy tej okazji
prag nę serdecznie podziękować wszystkim miesz -
kańcom i radnym naszej gminy za dotychczasową
pomoc i wsparcie. 

Jest pan przewodniczącym Platformy Obywa-
telskiej w powiecie olsztyńskim i członkiem Zarzą-
du Regionu PO.RP. Czy polityka bardzo pana
absorbuje.

Sprawowanie funkcji burmistrza nie może stać
w kolizji z działalnością polityczną. Zawsze uwa -
żałem, że ludzie postępują roztropnie i  mniej
roztropnie i nie ma to związku z przynależnością
partyjną,  szczególnie na szczeblu gminy.  Polity-
cznie realizuję się po za godzinami zwykłego urzę-
dowania,  nie ukrywam jednak iż działalność na
terenie powiatu oOlsztyńskiego – jednego z naj -
większych w Polsce-  zajmuje mi  coraz więcej
czasu.  Mamy struktury prawie we wszystkich gmi-
nach i tworzymy koalicje z PSL w powiecie. To
wszystko wymaga czasu. Doba i tydzień bywają za
krótkie.  Do tej pory daję jednak radę. Na ile
zdrowie i siły pozwolą – zobaczę.

O realizacji gminnych planów,  nowych zamierzeń,
polityce i sytuacji społecznej w gminie Olsztynek
rozmawiamy z Burmistrzem Olsztynka Arturem Wrochną.
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Co roku z okazji uroczystości
Najświętszego Ciała i Krwi Pana
Jezusa – Bożego Ciała organizo -
wane są procesje z Najświętszym
Sakramentem.

Święto Bożego Ciała katolicy
obchodzą zawsze w czwartek, 60
dni po Wielkanocy, na wspomnie-
nie ostatniej wieczerzy i przeis-
toczenia chleba i wina w ciało i
krew Jezusa Chrystusa. Inicja-
torką święta była św. Julianna z
Cornillon (1192-1258). Doznała
ona objawienia, o czym op owie -
działa biskupowi Liége, a ten za -
decydował o organizacji pierwszej
procesji eucharystycznej (w 1246
roku). Krótko po procesji biskup
zmarł, wyższe duchowieństwo
uznało jego decyzję za przedw-
czesną, a wprowadzenie święta o
takiej nazwie za niewłaściwe.
Niewiele brakowało, by sama
Julianna została oskarżona o he -

rezję. Skończyło się jednak na jej
karnym przeniesieniu na prowin -
cję. Po pewnym czasie zadecy-
dowano o powtórnym zbadaniu
sprawy i 5 lat po pierwszej pro-
cesji zaakceptowano święto i zorga -
ni zowano drugą procesję. Papież
Jan XXII zatwierdził je dla całego
kościoła. W Polsce pierwsze pro-
cesje odbywały się w XIV wieku.

W Olszt ynku procesja roz -
poczęła się mszą świętą w am fi -
teatrze skansenu. Następnie prze-
maszerowano ulicami Olsztynka
zatrzymując się kolejno przy czte -
rech ołtarzach, przy których od -
czytano fragmenty czterech ewan-
gelii. Uroczystość zakończono
pieśnią i litanią w kościele. Odbyła
się również procesja z parafii Naj -
świętszego Serca Pana Jezusa,
która zakończyła się pod urzędem
miejskim.

50-lecie pożycia małżeńskiego
29 maja 2015 r. w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Olsz-

tynku odbyła się uroczystość wręczenia medali przyznanych przez
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z okazji 50-lecia pożycia
małżeńskiego. W tej niecodziennej uroczystości uczestniczyło 8 par
małżeńskich z terenu miasta i gminy Olsztynek wraz z najbliższą rodz-
iną i przyjaciółmi, Państwo: Krystyna i Tadeusz Cyronek, Krystyna i

Stefan Karbowscy, Urszula i Karola Nawaccy, Stanisława i Czesławek
Przybułowscy, Irena i Franciszek Rykowscy, Marianna i Grzegorz Sałac-
cy, Krystyna i Tadeusz Tomaszewscy, Irena i Henryk Urbanek.

W trakcie uroczystości odnowiona została przysięga małżeńska.
Pary złożyły sobie wzajemne podziękowania i przyrzeczenia na kolejne
wspólnie spędzone lata. Burmistrz Olsztynka Artur Wrochna odczytał
list gratulacyjny od Wojewody Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
Mariana Podziewskiego oraz złożył serdeczne gratulacje tak pięknego
jubileuszu i życzył kolejnych lat pełnych szczęścia, radości i wytrwałości.
Życzenia Dostojnym Jubilatom złożył także Przewodniczący Rady
Miejskiej w Olsztynku Andrzej Wojda. Jubilaci zostali udekorowani
medalami z okazji 50-lecia pożycia małżeńskiego, otrzymali dyplomy,
listy gratulacyjne i kwiaty.

Ten wyjątkowy jubileusz uświetnił występ Studia Wokalnego pani
Marii Kucińskiej przy Miejskim Domu Kultury w Olsztynku w składzie:
Katarzyna Kozłowska, Kinga Lewandowska, Anna Lampkowska i
Natalia Śliżewska. Oprawę muzyczną zapewnił także pan Maciej Hacia.

„Jedno jest tylko w życiu szczęście, kochać i być kochanym”.
George Sand

Emilia Dumka Kierownik USC w Olsztynku

Puchar jest nasz! Olimpia Olsztynek zdobyła
Wojewódzki Puchar Polski!

Po niezwykle emocjonującym meczu piłkarze Olimpii Olsztynek
zwyciężyli z zespołem Finishparkiet Drwęca Nowe Miasto Lu -
bawskie w finale Wojewódzkiego Pucharu Polski. Trofeum to po raz
pierwszy w historii trafiło do Olsztynka.

Finał odbył się 4 czerwca na stadionie miejskim w Górowie
Iławeckim. Kibice obejrzeli emocjonujące i bardzo wyrównane
spotkanie. Mecz był prawdziwym widowiskiem, godnym finału.
Bramki padły w drugiej połowie spotkania, kiedy Olimpia dwukrot-
nie wychodziła na prowadzenie po strzałach Piotra Żórańskiego i
Mateusza Różewicza. Bramkę na 2:2 straciliśmy w ostatniej minucie
meczu, a późniejsza dogrywka nie przyniosła zmiany rezultatu.
Ostatecznie podopieczni trenera Mirosława Rymanowskiego
zwyciężyli po serii rzutów karnych 4:3. Poza pucharem piłkarze z
Olsztynka otrzymali w nagrodę 30 tysięcy złotych od Polskiego
Związku Piłki Nożnej. Olimpia zagra również w Pucharze Polski na
szczeblu centralnym z wylosowaną drużyną z wyższej klasy rozgry-
wek. Udział w Pucharze Polski jest niezwykłą szansą na promocję
naszego miasta.

Mecz na trybunach obserwowały władze okręgowego związku,
trenerzy, działacze oraz przedstawiciele władz samorządowych. Nasz
zespół głośno dopingowała liczna grupa kibiców z Olsztynka.

Piłkarze Olimpii,  mimo że nie byli stawiani w roli faworyta,
potrafili zwyciężyć w finale. Jest to niewątpliwie święto wszystkich
kibiców klubu z naszego miasta. Szczególne gratulacje należą się
trenerom, wszystkim osobom wspierającym klub oraz prezesowi
Kazimierzowi Borkowskiemu za wkład i zaangażowanie w osiągnię-
ty sukces.

Wierni przeszli ulicami Olsztynka
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W Twoim miejscu pracy poprawiono bez-
pieczeństwo pracy i ergonomię? Weź udział w 43.
edycji Ogólnopolskiego Konkursu Poprawy
Warunków Pracy.

Organizatorem konkursu jest Ministerstwo
Pracy i Polityki Społecznej we współpracy z Na -
czelną Organizacją Techniczną, innymi ministerst-
wami, urzędami kontrolnymi, instytucjami ubez-
pieczeniowymi oraz partnerami społecznymi.

- Upowszechnianie innowacyjnych projektów
jest niezwykle ważne. Konkurs ma wieloletnią
tradycję, a zaprezentowane w nim rozwiązania
poprawiły bezpieczeństwo pracy. Udział w nim
mogą brać nie tylko pracodawcy, ale także pra-
cownicy, którzy dążą do zmian w swoim miejscu
pracy  - powiedział Władysław Kosiniak-Kamysz,
minister pracy i polityki społecznej.

Celem konkursu jest wyróżnianie tych roz -
wiązań technicznych i organizacyjnych, a także
opra cowań naukowych, których zastosowanie
przyczyniło się do poprawy warunków pracy.

Konkurs promuje także projekty edukacyjne i
po pularyzujące tematykę bezpieczeństwa oraz
ochrony człowieka w środowisku pracy.

W jakich kategoriach przyznawane będą
nagrody?

- kategoria A – rozwiązania techniczne i tech-
nologiczne

- kategoria B – prace naukowo-badawcze
- kategoria C – przedsięwzięcia organizacyjne i

edukacyjne
Poprawa bezpieczeństwa i funkcjonalności

urządzeń lub technologii, osiągnięta poprawa wa -
runków pracy oraz zakres zastosowania i możli-
wość upowszechnienia - to podstawowe kryteria
oceny wniosków konkursowych. Pod uwagę brane
są także efekty ekonomiczne oraz wpływ na two -
rzenie kultury bezpieczeństwa.  

Oceny zgłoszonych wniosków konkursowych
dokona komisja konkursowa składająca się z
ekspertów wyłonionych spośród organizatorów i
współorganizatorów konkursu. Nagrody I, II lub
III stopnia oraz wyróżnienia wręczy minister pracy
i polityki społecznej Władysław Kosiniak-Kamysz
podczas uroczystej gali we wrześniu.

Wnioski konkursowe znajdują się na:
www.ciop.pl/konkurs-bhp
Należy je przesłać do Sekretariatu Konkursu

do 31 lipca 2015 r. Sekretariat prowadzi Central-
ny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut
Badawczy, ul. Czerniakowska 16, 00-701 Warsza-
wa, tel. 22/623-36-83, e-mail: ciop@ciop.pl

Patronami medialnymi konkursu są: Infor.pl,
Praca i Zdrowie, Przyjaciel przy Pracy, Kulturabez-
pieczeństwa.pl, TVP Info, Dziennik Gazeta Praw-
na, portalbhp.pl oraz Bezpieczenstwo Pracy -
nauka i praktyka.

Regionalny System 
Ostrzegania RSO

Ostrzeżenia o nawałnicach,
powodziach czy innych zda -
rzeniach, mogących zagrażać naszemu życiu
lub zdrowiu, od 1 stycznia 2015 roku będzie -
my mogli zobaczyć w telefonach ko mór -
kowych (smartfonach) i na ekranie telewiz-
orów. Umożliwi to Regionalny System
Ostrzegania (RSO).

Jak to działa?
Komunikat tworzy wojewódzkie centrum

zarządzania kryzysowego.
Ostrzeżenie pojawia się:
-  na stronach internetowych urzędów

wojewódzkich
- w TVP Regionalnej (telegazeta od str.

430, platforma hybrydowa, napisy DVB)

- w aplikacji mobilnej (systemy operacyjne
Android, iOS, WindowsPhone).

W telewizorze
Komunikaty pojawiają się na ekranie te le -

wi zora w formie napisów. W zwięzły sposób
informują i odsyłają do szczegółów, np.
umieszczonych na konkretnej stronie tele -
gazety. W telewizorach dostosowanych do
potrzeb telewizji hybrydowej (czyli łączącej
telewizję z internetem) istnieje możliwość
przejścia na stronę oferującą np. filmową
informację dotyczącą zagrożenia.

W komórce
Bezpłatna aplikacja RSO jest dostępna w

sklepach z aplikacjami na poszczególne plat-
formy (Google Play, Apple App Store, Win-
dows Phone Store). Można ją wyszukać w
sklepach po słowach kluczowych „RSO” oraz
„Regionalny System Ostrzegania”.

W sobotę 30 maja, na terenie Gospodarstwa Rybackiego Szwaderki w Swaderkach (gm.
Olsztynek), już po raz czwarty zorganizowano zawody wędkarskie „Z rodziną na ryby”. Po raz
kolejny było to bardzo wyjątkowe spotkanie. W trakcie przebiegu konkurencji padł nowy
rekord! Podczas dwugodzinnej tury rodzinnych połowów uczestnikom zawodów udało się
wyciągnąć z wody aż 344,45 kg ryb!!! Jak dotąd jest to największa ilość ryb wyłowionych w
zawodach organizowanych przez Lokalną Grupę Rybacką „Pojezierze Olsztyńskie”. W
poprzednich latach waga połowów wahała się pomiędzy 1,36 kg a 246,78 kg. Tegoroczne
„pstrągowe szaleństwo” zgromadziło 79 uczestników. Poniżej podajemy wyniki zwycięskich
drużyn: 1. Drużyna " Z NAMI NA RYBY " – 32,20 kg, 2. Drużyna "SZUWAROWCY" – 31,15
kg, 3. Drużyna "SPŁAWIK TEAM" – 26,25 kg.

Weź udział 
w Ogólnopolskim Konkursie
Poprawy Warunków Pracy

Zawody wędkarskie "Z rodziną na ryby"
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Nasza gazetka szkolna „SKARB”
została wyróżniona I miejscem w
XII Wojewódzkim Konkursie

Gazetek Szkolnych w Olsztynie ( w
kategorii klas IV –IV). 17 kwietnia
przedstawiciele redakcji wraz z

opiekunem gazetki panią Anną
Ciesielską odwiedzili szkołę nr 29
im. Jana Liszewskiego (założyciela
„Gazety Olsztyńskiej”), w której
odbyło się wręczenie nagród. 

Po ich odebraniu udzieliliśmy
krótkiego wywiadu na temat pracy
w gazetce. Członkowie redakcji
zostali uwiecznieni na wielu zdjęci-
ach. Mogliśmy też z dumą przeczy-
tać artykuł o nas, który 20 kwietnia
ukazał się w „Gazecie Olsztyńskiej”. 

Ale to nie wszystko, bowiem
najważniejszym dla nas wyróżnie-
niem było zaproszenie do redakcji
„Gazety Olsztyńskiej” na warsztaty
dziennikarskie. 

Gościliśmy tam 25 maja całą
redakcją. Naszym przewodnikiem i
mistrzem był wieloletni pracownik
gazety – pan Adam Bartnikowski.
Najpierw zwiedzil iśmy siedzibę
„Gazety Olsztyńskiej” i poznaliśmy
dziennikarzy. Potem jednak nie było
już tak przyjemnie, gdyż - po kilku
słowach krytyki pod adresem na sze -
go pisma - uczyliśmy się redagować
informacje dziennikarskie. Pan

redaktor nas surowo oceniał i
poprawiał niedociągnięcia. Na
koniec zaproszono nas do zwiedza-
nia drukarni, w której podziwialiśmy
ogromne rolki papieru do drukowa-
nia codziennej gazety oraz poznal-
iśmy technikę nanoszenia kolejnych
warstw farby na papier. 

Bardzo podobał nam się ten
wyjazd. Było fascynująco, pouczają-
co i niezwykle miło (tym bardziej, że
następnego dnia znowu przeczytal-
iśmy artykuł o nas w „Gazecie Olsz-
tyńskiej”, okraszony wielkim zdję-
ciem)! 

Na pewno wykorzystamy umiejęt-
ności zdobyte podczas tej dzien-
nikarskiej przygody do pracy nad
naszą gazetką w przyszłym roku
szkolnym. Jesteśmy wdzięczni za te
atrakcje naszej polonistce, która
pomaga nam w układaniu arty -
kułów, czuwa nad kształtem pisma i
jest wobec nas bardzo cierpliwa. 

Laura Brzozowska, 
Dagmara Michalak, 

Oliwia Tracz

SUKCES SKARBÓW ZE SZKOŁY PODSTAWOWEJ
Od września ubiegłego roku opiekuję się redakcją gazetki

wydawanej w SP w Olsztynku. Uczniowie z dużym zaangażowa-
niem piszą w niej o swoich problemach, o tym, co dzieje się w
szkole. Bawią i uczą jednocześnie swoich czytelników. Choć pracu-
jemy w tym składzie od kilku miesięcy, odnieśliśmy już sukces, o
którym opowiedzą młodzi redaktorzy. 

Anna Ciesielska

Uczniowie każdej z klas, oprócz zaznac-
zonych na mapie miejsc, otrzymali 5 wska -
zówek, które miały pomóc w odnalezieniu
właściwych punktów. W każdym z nich mu -
sieli zrobić zdjęcie jako dowód poprawnie
wykonanego zadania. 

Ze znalezieniem miejsc związanych z
Janem Pawłem II w Olsztynku przedstawi -
cie le żadnej z klas nie mieli większych prob-
lemów, czego do wodem są zdjęcia, zaś z od -
po wiedziami na pytania dotyczącymi pa -
pieża najlepiej po radziła sobie klasa pier-
wsza. I to jej uczniowie otrzymali głów ną,
słodką nagrodę – pa pies kie kremówki! 

Od zeszłego roku to właśnie Jan Paweł II
jest pa tro nem Gimnazjum SPSK w Olsz-
tynku. Dlatego Dzień Dziecka był jed-
nocześnie dobrą okazją do podsumowania
miesięcznej pracy ucz niów każdej z klas pod
ha s łem ,,Zainspirowani Ojcem Świętym”.
W ramach tych działań podejmowano różne

inicjatywy m.in. powstały wier sze, in spi -
rowane poezją Karola Wojtyły oraz zdjęcia,
na których zostały uwiecz nione elementy
otaczającej nas rzeczywistości, kojarzące się
z nauczaniem papieskim. Poznawaliśmy też
upodobania kulinarne naszego Rodaka oraz
Jego pasje sportowe, czego uwieńczeniem
był ,,Piłkarski turniej papieski”. Powody, dla
których Karola Wojtyłę tak urzekały uroki
mazurskiej przyrody poznawali uczniowie
klasy trzeciej podczas spływu ka ja ko wego
rzeką Marózką.

Nasze wędrowanie śladami Jana Pawła
II zakoń czyliśmy w olsztyneckim skansenie.
Ze względu na Dzień Dziecka, nie mogło za -
braknąć niespodzianki. Na miejscu czekały
na uczniów przygotowane przez rodziców
trzy torty!

Ewa Staniszewska

Pod znakiem Patrona – czyli co słychać w  Katoliku
Mieszkańców Olsztynka spacerujących 1 czerwca po mieście mógł zaskoczyć

niecodzienny widok trzech grup rozentuzjazmowanych gimnazjalistów, którzy,
podążali ulicami w poszukiwaniu olsztyneckich śladów Jana Pawła II. 

bezpłatne ogłoszenia

Udzielę korepetycji z JĘZYKA NIEMIECKIEGO,
20 zł / 45min. Pomogę w odrobieniu lekcji, przetłu-
maczę list, email etc (cena ustalana indywidualnie).
Posiadam wykształcenie nauczyciela języka nie -
mieckiego.  Miejscowość KUNKI.  

Kontakt: 519 867 710

Ogłoszenia przyjmowane są w biurze
redakcji  (MDK w Olsztynku, ul. Chopina 29,
tel. 89 519 22 01, 

w godz. 8.00-18.00)

Sprzedam niezabudowaną nieruchomość

(wieś Świerkocin,  gm. Olsztynek) o łącznym

obszarze 3,0393 ha, która składa się z

dwóch odrębnych działek położonych obok

siebie. Pierwsza z nich jest o powierzchni

3711 m2 i posiada możliwość realizacji fu -

nkcji agroturystycznej. Druga ma powierzch-

nię 2 ha 6682 m2. Są to pastwiska i tereny

zielone z możliwością zagospodaro wania

prze strzennego. Działki te bez pośrednio gra -

niczą z jez. Czarnym i Puszczą Napiwodzko-

Ramudzką. Nieruchomość posiada też bez -

pośredni dostęp do drogi publicznej. Możli-

wość przyłączenia mediów.

Kontakt pod numerem: 667-940-205.



Efektem tych działań było m.in.

stworzenie wystawy „Stalag IB –

miejsce niewoli i niedoli” oraz zor-

ganizowanie wielkiej konferencji

w 1983 roku z udziałem kilkuset

zaproszonych gości, w tym ponad

stu byłych jeńców z obozu Stalag

IB. Najważniejszą część wystawy

stanowiła makieta przedstawiają-

ca wygląd obozu w szczytowym

okresie jego rozwoju. Pomysło-

dawcą i głównym wykonawcą tej

makiety był Jan Kapuściak

Wystawa o tematyce obozowej

przez cztery lata była ekspo -

nowana w salonie wystawowym,

później traf i ła do tzw. Domu

Mrongowiusza (1987-2002), na -

stępnie w 2002 roku przeniesiono

ją na poddasze karczmy ze Skan-

dawy na terenie Muzeum Bu dow -

nictwa Ludowego, przy ul. Leśnej.

Za sprawą ówczesnego dyrektora

Mariana Juszczyńskiego w 2007

roku ekspozycję o obozie je niec -

kim usunięto z obiektów skan -

senowskich, gdyż swoją wy mową

nie pasowała do sielskich klima -

tów budownictwa lu do wego.

W tej sytuacji władze Olsztynka

podjęły decyzję o tymczasowym

umieszczeniu wystawy w po -

mieszczeniach starej części gim-

nazjum. Została ona przeniesiona

do pomieszczenia byłej klasy. Nie

była to zbyt dobra lokalizacja,

gdyż utrudniała zwiedzanie wys-

tawy, szczególnie  w okresie waka-

cyjnym.

Pojawiły się różne pomysły na

stałą lokalizację tej niezwykle

ważnej dla Olsztynka ekspozycji

muzealnej. Jako prezes TPO pro-

ponowałem upamiętnienie miejs-

ca dawnego obozu jenieckiego

poprzez odtworzenie fragmentu

ogrodzenia, bramy obozowej, wie -

ży wartowniczej i baraku miesz -

kalnego, w którym znalazłaby

swoje miejsce wystawa o Stalagu

IB. Ten pomysł nie zyskał jednak

poparcia. W 2011 roku w czerw-

cowym numerze „ALBO” ukazał

się mój artykuł o dawnej wieży

wo dociągowej, która ulega stop -

nio wej dewastacji .  Zasugero -

wałem, że wzorem Giżycka moż -

na byłoby zagospodarować ten

obiekt i urządzić w nim na sied-

miu poziomach muzeum miejskie.

Na szczycie wieży powstałby

punkt widokowy na Olsztynek i

okolice. Była to jedynie propozyc-

ja, bardzo trudna do zrealizowania.

Od wielu lat pojawiały się inic -

ja   tywy zagospodarowania stry -

chów w ratuszu. Ta ogromna

powierzchnia (ok. 600m2) w cen-

trum miasta nie była praktycznie

nigdy sensownie wykorzystana od

czasów odbudowy ratusza w 1923

roku. Pomysły były różne, ale na

szczęście żaden z nich nie został

zrealizowany. 

W 2011 roku w Olsztynku po -

jawiła się Monika Wadowska.

Pod jęła pracę na stanowisku

sekre tarza gminy. Młoda, ener-

giczna, kompetentna, pełna po -

mysłów i chęci działania. Jako

oso ba z zewnątrz potrafiła zebrać

wszyst kie elementy w jedną całość

i stworzyć profesjonalny projekt

na modernizację całego ratusza

wy korzystując niezwykle ważne

atuty hi storyczne.

W tym samym roku przy bu -

dowie obwodnicy E-7 natrafiono

przypadkowo na pozostałości po

Stalagu IB. Efektem wywołanej

burzy medialnej było prze pro -

wadzenie badań archeologicznych

oraz ogłoszenie konkursu na

opra cowanie koncepcji up a -

miętnienia obozu. Wygrał projekt

Karoliny Rapnickiej-Wachowskiej,

a przy okazji padły deklaracje wo -

jewody warmińsko-ma zur skiego w

sprawie podjęcia działań aby god-

nie uczcić pamięć o kilku dzie -

sięciu tysiącach ofiar różnych nar-

odowości z obozu jenieckiego w

Kró likowie.

Od wielu lat z inicjatywy To -

warzystwa Przyjaciół Olsztynka

prowadzono działania edukacyjne

w sprawie przywrócenia pamięci

o dawnym obozie jenieckim. Gro-

madzono wszelkie pamiątki i

wspo mnienia. Na łamach gazety

„ALBO” ukazało się kilkanaście

ar t ykułów mojego autorstwa

poświęconych tej tematyce. Sekre-

tarz Monika Wadowska zapoznała

się z publikacjami o historii Olsz-

tynka i, mając dzięki temu od -

powiednią wiedzę, napisała w

2012 roku projekt na moderniza-

cję ratusza. Najważniejszym za -

łożeniem projektu była ko -

nieczność adaptacji pomieszczeń

poddasza zabytkowego ratusza na

mul timedialne muzeum obozu

jenieckiego Stalag IB i historii

Olsztynka. Takie muzeum wyma-

gało godnej oprawy, a ratusz –

wpisany do rejestru zabytków i

zlokalizowany w centrum  Olsztyn-

ka - stał się właściwym miejscem.

Projekt Moniki Wadowskiej został,

jako inwestycja turystyczna na

Warmii i Mazurach, oceniony naj -

wyżej wśród projektów zgła -

szanych w ramach tego konkursu

z Regionalnego Programu Opera-

cyjnego.

Pod koniec marca 2012

roku burmistrz Olsztynka podpisał

umowę z marszałkiem województ-

wa na utworzenie obiektu muzeal-

nego i kompleksowe odnowienie

ratusza. Prace miały objąć adap-

tację poddasza, zagospoda ro -

wanie dziedzińca, ratuszowej

wieży i remont pomieszczeń bib -

lio teki miejskiej.

Koncepcja ekspozycji Multime-

dialnego Muzeum Obozu Jenieck-

iego Stalag IB oraz Historii Olsz-

tynka powstała wiosną 2014 roku

i była dziełem zespołu autorskiego

w składzie: Królik Piotr, Mroczek

Ireneusz, Rogenbuk Aneta i Uba

Wojciech. Twórcy projektu wzięli

pod uwagę opinię środowiska

społecznego, głównie działaczy

skupionych wokół Towarzystwa

Przyjaciół Olsztynka, którzy już

Strona 8 ALBO 6 (229) Lipiec 2015 r.

COŚ Z HISTORIICOŚ Z HISTORII

Jak powstało muzeum miejskie

Wcześniej nie było planów aby w ratuszu zlokalizować muzeum miejskie. Pomysł
ten rodził się powoli i był wypadkową kilku zdarzeń. W latach 1974-1977 odbudo-
wano spalony przez Sowietów kościół ewangelicki i umieszczono w nim salon wysta-
wowy podległy Muzeum Warmii i Mazur. W tym samym czasie grupa społeczników
z Olsztynka, pod kierownictwem nadleśniczego Jana Kapuściaka, zaangażowała się
w dzieło upamiętnienia ofiar obozu jenieckiego Stalag IB Hohenstein. 
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kilka lat wcześniej wypracowali

bardzo ambitny program – Euro -

pejski Park Historii i Pamięci. 

Punktem centralnym mu zeum

jest temat obozu jenieckiego Sta-

lag IB, a historia Olszt ynka

stanowi w pewnym sensie jego

do pełnienie. Ze zrozumiałych

wzglę dów (zdaniem lokalnych po -

lityków i historyków) zmarginali-

zowano temat Tannenbergu (bit -

wa i pomnik), a nadmiernie uwi -

doczniono postać K. C. Mrongowiu -

sza, według propagandy komu-

nistycznej wybitnego bojownika o

polskość Warmii i Mazur. 

Multimedialne Muzeum Obo zu

Jenieckiego Stalag IB oraz His-

torii Olsztynka łączy w sobie no -

woczesną technologię z klasyczny-

mi eksponatami. Muzeum po -

dzielono na dwie ekspozycje. Pier-

wsza poświęcona jest dziejom

Olsztynka oraz walorom turysty-

cznym miasta, gminy i okolic. Przy

pomocy infokiosków, stołów inter-

aktywnych, projekcji  reali -

zowanych w technice 3D oraz

stanowisk typu rzeczywistość roz -

szerzona –  zobaczymy historię

miasta od najstarszych dziejów po

czasy współczesne: rozmieszcze-

nie plemion pruskich, podboje

krzyżackie, nadanie praw miejs-

kich, wojny polsko-krzyżackie,

okresy rozkwitu w XVI wieku,

najazdy obcych wojsk w tym na -

poleońskich. Poznamy wybitne

postacie związane  z Olsztynkiem.

Miasta nie oszczędzały epidemie,

klęski żywiołowe oraz wyjątkowo

tragiczne doświadczenia pierwszej

i drugiej wojny światowej. Szcze -

gólne znaczenie w historii Olsztyn-

ka miała tzw. druga bitwa pod

Tannenbergiem w sierpniu 1914

roku i pomnik tej bitwy zbu-

dowany w pobliżu wioski Sudwa.

Druga ekspozycja upamiętnia

ofiary wielkiego obozu jenieck-

iego Stalag IB Hohenstein z okre-

su II wojny światowej. Ten hit -

lerowski obóz powstał w pobliżu

pomnika Tannenberg-Denkmal i

był miejscem zniewolenia setek

tysięcy jeńców wojennych różnych

narodowości niemal z całej Euro -

py. Najliczniejszą grupę sta nowili

obywatele Związku Radzieckiego,

Francji, Polski, Belgii i Włoch.

Wyjątkowo tragiczne warunki i

znęcanie się spo wodowały śmierć

ponad 50 tysięcy jeńców, głównie

radzieckich. W muzeum zo ba -

czymy wnętrze baraku obozowego

z jego wy po sażeniem, usłyszymy

odgłosy życia obozowego, poz-

namy relacje jeń ców, odczujemy

grozę i brutalne traktowanie osad-

zonych w Stalagu młodych ludzi.

W końcowym etapie muzeum

przed stawiono dzieje Olsztynka

od 1945 roku, kiedy tereny te

znalazły się w granicach państwa

polskiego. Potwornie zniszczone

przez wojska radzieckie miasto

otrzymali Polacy przybyli tutaj z

różnych stron. Na gruzach musieli

stworzyć nowe życie. Ten proces

odbudowy i rozbudowy trwa

nieprzerwanie do czasów nam

współczesnych i jest wspólnym

dziełem byłych i obecnych miesz -

kańców grodu z ponad 655 letnią

historią.

Multimedialne muzeum miej -

skie w Olsztynku może odegrać w

przyszłości ważną rolę i wypro-

mować nasze miasto nawet na

skalę europejską. Jego naj waż -

niejszym zadaniem jest utwo -

rzenie archiwum oraz centralnej

bazy danych dotyczących jeńców

wojennych więzionych w obozie

Stalag IB. Przypomnijmy, że

jeńców tych było kilkaset tysięcy i

pochodzili oni z kilkunastu krajów

obecnej Europy. W państwach

tych żyją setki tysięcy dzieci i wnu -

ków byłych jeńców i dla nich

wojenne losy ojców i dziadków

mają ogromne znaczenie. Warto

wy korzystać ten historyczny po -

tencjał i niepowtarzalna okazję

zaistnienia na mapie Europy.

Bogumił Kuźniewski

Zarząd OSP sporządził wniosek o dofinan-
sowanie ze środków unijnych w ramach
Europejskiego Funduszu Rybackiego – Pro-
gram Operacyjny Ryby 2007 - 2013 ( tytuł
operacji „Zabezpieczenie i ochrona wód LGR
Pojezierza Olsztyńskiego”). W bieżącym roku
otrzymaliśmy z urzędu marszałkowskiego de -
cyzję o dofinansowaniu naszego projektu z
listy rezerwowej w kwocie 58 871,34 zł. Aby
można było otrzymać dofinansowanie unijne
wymagany był pozabudżetowy 15% udział
własny w wysokości 10 389,06 zł. Oczywiście,
na koncie nasze stowarzyszenie nie miało tych
środków, dlatego Zarząd OSP wystąpił do olsz-
tyneckich firm i zakładów pracy z prośbą o
wsparcie finansowe naszego projektu. W
ogromnej większości nasza prośba spotkała
się z pozytywną  reakcją, za co jesteśmy
naszym sponsorom niezmiernie wdzięczni. 

Za kwotę 69 260,40 zł  zostało kupione
specjalistyczne wyposażenie łodzi ratowniczej:

- 1  motopompa Tohatsu – 30 024,00 zł.                          
- 3 kombinezony ratunkowe wypornoś-

ciowe suche szybkiego ubierania wraz z
dwuczęściowym ocieplaczem  - 16 588,80 zł

- 3  aparaty powietrzne MSA AUER  – 14
904,00 zł

- 1 zestaw oświetleniowy składający się z

latarki led, akumulatora  żelowego i masztu –
2 538,00 zł 

- 4  latarki LED , moc światła (tryb mocy
wysokiej) 540 lm/55000 cd – 5 205,60 zł 

W imieniu wszystkich druhów ochotników
OSP Olsztynek dziękujemy firmom za wspar-
cie naszego projektu dla poprawy naszego
wspólnego bezpieczeństwa. 

Szczere serce okazali i pomocną rękę po da -
li nam następujący sponsorzy: Za rząd Powiatu

w Olszt ynie, NUTRIPOL sp. z o.o.,
Nadleśnictwo Olszt ynek, Nadleśnictwo
Jagiełek , Nad leśnictwo Nowe Ramuki,
„OCTIM” Wytwórnia Octu i Musztardy sp. z
o.o.,  Tymbark - MWS sp. z o.o.,  Bank
Spółdzielczy w Olsztynku, Gospodarstwo
Rybackie Szwaderki sp. z o.o.,  P.P.H.
„Agaplast” sp. z o.o., Baza Zaplecza Tech-
nicznego sp. z o.o., Kazimierz Gąsiorowski
Stacja Paliw, Firma Usługowo – Handlowa
„Lear” , Irena Kozioł Doradca Podatkowy.

Razem możemy budować bezpieczniejszą
przyszłość.

Prezes OSP Olsztynek                                                                                                                                                                                              
Tytz Jerzy

Strażackie podziękowania 
Kupiona w 2014 r. na stan OSP Olsztynek łódź ratownicza dla potrzeb ratownictwa

wodnego wymagała odpowiedniego specjalistycznego wyposażenia do działań ratowni-
czych na akwenach wodnych. 
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MŁODZI MAJĄ GŁOS

Zainteresowania, hobby, pasje…
Każdy ma coś, co go w życiu
ciekawi. Coś, co robi  z  przy jemno -
ścią i satysfakcją, coś w czym chciał-
by być najlepszy, bądź wiedzieć jak
najwięcej w zakresie danej dzie -
dziny. Bardzo często ludzie mają po
kilka zainteresowań, lecz równie
często mamy tak zwany słomiany
zapał, przez parę tygodni coś nam
się podoba,  a później nagle zaczy-
namy się nudzić, często gdy trzeba
poświęcić temu więcej czasu, bądź
przejść z teorii do praktyki. Niestety,
a może stety, należę do tej drugiej
grupy osób, które wciąż szukają
życiowego powołania. Intere-
sowałem się między innymi pro-
gramowaniem, tańcem, parkurem,
gotowaniem, a także elektroniką.

Nie oznacza to jednak, że nic
mnie w życiu tak naprawdę nie
zaciekawiło. Jedną z największych i
najtrwalszych do tej pory pasji w
mym życia była iluzja. Chyba każde-
mu podobało się w dzieciństwie, jak
przedmioty magicznie znikały,
potem zamieniały się w coś innego,
by na koniec znaleźć się w naszej

kieszeni. Dawało to nadzieję i wiarę
w to, że magia istnieje. Postanow-
iłem więc stanąć po drugiej stronie.
Na początku próbowałem prostych
sztuczek karcianych, różnych efek-
tów podczas tasowania, czy też
sztuczek ze znikaniem monety.
Później przyszła pora na bardziej
zaawansowane efekty, jednakże te
wymagały już pewnego nakładu
finansowego, co już nie uśmiechało
mi się aż tak bardzo. Postanowiłem
więc robić własne rekwizyty, chociaż
- jak wiadomo - te ze sklepu za -
zwyczaj są jednak lepsze. Jest to
jedno z tych zainteresowań, do
których zawsze po jakimś czasie
wracam, nauczyło mnie lewitacji,
klonowania, przenikania przed-
miotów i wiele innych rzeczy, ale
niestety zabrało magię. Teraz, kiedy
oglądam pokazy iluzjonistów wciąż
daje mi to radość, jednak  nie
ulegam już czarowi iluzji, gdyż wiem,
że jest to kwestia zręczności, od -
wrócenia uwagi i porządnych rek-
wizytów, a nie sił nadprzyrodzonych.

Drugą zaś, myślę że równie istot-
ną, o ile nie większą, pasją była i
wciąż jest gra na gitarze. Zaczęło się

to dość nietypowo, bo początkowo
nienawidziłem tego instrumentu.
Gdy tylko ktoś zaczynał grać na
gitarze, natychmiast ewakuowałem
się w inne miejsce. Jednak, coraz
więcej osób zaczynało grać, poz-
nałem najlepszy nurt jakim jest mu -
zyka alternatywna, reprezentowana
w Polsce przez Kult i Republikę.
Owe dwa fakty skłoniły mnie i moje
konformistyczne poglądy do spró -
bowania. Po raz pierwszy gitary
dotknąłem na wakacyjnym obozie, a
w dniu jego zakończenia leżała już u
mnie w domu. Przez pierwsze dni
palce miałem wręcz czerwone od
krwi jednak nie dawałem za
wygraną. Stopniowo zaczynało być
coraz lepiej. Od tamtego czasu mi -
nęły już cztery lata,  ja nadal gram.

Trzecią i zarazem ostatnią pasją,
którą wymienię, jest łyżwiarstwo
freestylowe i czego jak czego, ale
tego jestem pewien, że go nie
zaprzestanę nigdy. W zasadzie jazdy
na łyżwach nauczyłem się dopiero w
wieku 10 lat, co nie jest jakimś reko-
rdem. W momencie gdy poczułem
się pewniej na nogach zacząłem
patrzeć jak jeżdżą inni. Jakieś

obroty, przeplatanki, czasem jazda
tyłem i tu raczej był koniec. Z rzadka
pojawiali się ci, którzy wykonywali
trochę bardziej skomplikowane
akrobacje. Nigdy nie patrzyłem na
żadne filmy, wszystko czego się
nauczyłem wynikało z tego co sam
wymyśliłem, albo zobaczyłem na
lodzie. W ciągu trzech lat treningów
zacząłem jeździć na kolanach,
wykonywać piruety oraz  podsta-
wowe ruchy breakdance na łyżwach.
Podczas ubiegłej zimy wraz z
dwoma kolegami prowadziłem zaję-
cia nauki jazdy dla dzieci.

Na tym chciałbym zakończyć.
Opisałem tu zaledwie kilka najwięk-
szych moich zainteresowań. Przy-
puszczam, że jeszcze wiele pól mam
do odkrycia. Pewne pasje zostają ze
mną na dłużej, inne po pewnym
czasie po prostu mijają, albo ja  z
nich wyrastam. Ważne jest, aby
szukać i odkrywać nowe rzeczy, bo
to pozwala się rozwijać. Myślę, że
każdy prędzej czy później znajduje
swoją pasję, a tym którzy jeszcze
poszukują swojej niszy życzę
powodzenia.

Łukasz Bondaruk

Po raz kolejny zapraszam Czytelników do świata pasji moich uczniów. Najpierw Olga opowiedziała o swojej miłości do koni, następnie
Paulina i Noela o wspólnej fascynacji światem mody, Bartłomiej prowadził wirtualną polemikę na temat gier komputerowych, a Piotr przed-
stawił na swoje muzyczne inspiracje.

Nadszedł czas na Bonda… czyli Łukasza Bondaruka, który opowie nam o kilku swoich pasjach, gdyż - jak sam twierdzi - trudno byłoby
mu wskazać tylko jedno ulubione zajęcie. 

Opiekun projektu 
Małgorzata Zapadka 

Jedna pasja 
nie wystarczy

Słowo przez [aktora] wy po wie -
dziane winno stać się jakąś istotą
żyjącą, co pełna uczucia bieży do
widza i tuląc jego duszę w swoje
objęcia unosi ją w sfery[…]praw-
iecznego Logosu.

Franciszek Siedlecki

14 maja 2015 roku odbyły się
rejonowe eliminacje do  XXXIII
Wojewódzkiego Konkursu Recyta-
torskiego „Spotkania z poezją”. W
kategorii  gimnazjum należało
zaprezentować dwa teksty - utwór
poetycki oraz fragment prozy.
Bartłomiej Moroz - uczeń drugiej
klasy Gimnazjum im. Noblistów Pol-
skich zaprezentował „Konia w te -
atrze” Konstantego Ildefonsa Gał -
czyńskiego oraz fragment „Bartka
Zwycięzcy” Henryka Sien kiewicza i
wyszedł z tych eliminacji zwycięsko.

Prawie miesiąc później – 12 czer-
wca odbył się finał wojewódzki w
Olsztynie. Pojawili się nam nim
wszyscy zwycięzcy eliminacji
rejonowych, czyli jak stwierdził prze-

wodniczący jury – Andrzej Fabisiak:
w murach Centrum Edukacji i Inic-
jatyw Kulturalnych w Olsztynie
pojawiła się recytatorska elita
województwa. Trzydziesta trzecia
edycja konkursu okazała się bardzo
szczęśliwa dla naszego miasta,
bowiem Bartłomiej Moroz okazał
się niepokonany  w swojej ka tegorii
wiekowej. Jego ironiczno-satyryczna
interpretacja poezji i prozy zach-
wyciła jurorów dojrzałością oraz ele-
gancką prostotą. 

Bartek szlify aktorskie i recyta-
torskie zdobywał od najmłodszych
lat. Chętnie brał udział w wydarzeni-
ach kulturalnych na terenie szkoły
podstawowej w ramach działań koła
teatralnego i nie tylko. Poznałam go
po ogromnym sukcesie spektaklu
„W biegu po biegun”. Historia Jaśka
Meli została przełożona na język
teatru podczas warsztatów w akcji
„Lato w teatrze”. Koordynatorem
projektu i reżyserem spektaklu była
Justyna Dąbrowska.   Po spektaklu
usłyszałam, że jest genialny, świetny,

doskonale gra emocjami, że wraz
z Łukaszem Bondarukiem stworzyli
niesamowity duet. Pomyślałam so -
bie, czy to możliwe, taki młody chło-
piec? Skąd w jedenastolatku, no
prawie dwunastolatku taka dojrza-
łość? Postanowiłam bliżej przyjrzeć
się naszemu artyście.

Od 2013 roku „spotykamy się”
regularnie, w zasadzie codziennie w
progach gimnazjum. Obecnie
Bartłomiej rozwija swoje róż no rod -
ne talenty podczas działań arty -
stycznych w gimnazjum, jak i poza
nim. Ma na swoim koncie udział w
akcji Ogólnopolskiego Czytania Try-
logii, rolę Henryka Sienkiewicza w
spektaklu złożonym  z fragmentów
powieści noblisty, rolę Zbyszka w
„Moralności pani Dulskiej”, jak też
przygodę z ludową gawędą. 

W każdej roli, historii potrafi się
odnaleźć i wypracować własną inter-
pretację, umie sprostać różnym
zadaniom, a jednocześnie zachować
w tych kreacjach samego siebie.
Jest bardzo pracowity i kiedy w coś
się angażuje to całym sobą, a nie na

„pół gwizdka”. Sami Państwo może-

cie też ocenić jeden z jego talentów -

warsztat pisarski, gdyż jego artykuły

nader często pojawiają się w pro -

wadzonej przez nas rubryce.

Bartłomiej jest także autorem li me -

ryków, które już dwukrotnie przy -

niosły mu zwycięstwo w szkolnym

konkursie „Limerykomanii”. W koń -

cu dedykacja Michała Rusinka –

wie  loletniego sekretarza Wisławy

Szymborskiej - do czegoś zobowią zuje.

Aktualnie Bartek występuje w

najnowszym olsztyneckim projekcie

- spektaklu muzycznym „Nie zapom-

nisz mnie”. Jestem pewna, że pasja

aktorska, ciągły rozwój i ciężka

praca zaowocują jeszcze wieloma

sukcesami naszego olsztyneckiego

młodego artysty. Kto wie, może de -

ski teatrów w Polsce, jak również

światowe sceny staną się kiedyś

chlebem powszednim, codziennoś-

cią Bartłomieja Moroza?

Poczekamy, zobaczymy!

Małgorzata Zapadka

„Koń w teatrze” - wojewódzkim zwycięzcą
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NA WESOŁO

Dlaczego rower jest lepszy 
od mężczyzny?

Panie odkrycie zrobiły zupełnie nowe
Można je nawet nazwać –epokowe
Doszły do wniosku bezspornie takiego
Rower jest lepszy od chłopa niejednego
Robiąc z mężczyznami pobieżne porównanie
To o rowerze mają wyższe mniemanie
Taka filozofia myślenia jest dziwna
Że lepszy jest rower – a gorszy mężczyzna
Kobieta ma  nastroje i  upodobania
Ich nie przewidzisz, są nie do zbadania
Do przewidzenia jest prędzej pogoda
Za kaprysem kobiety nie nadąża i moda
Rower powiedzieć się nie odważy
Tego, że jego partnerka za dużo waży
Dama nie musi pytać  roweru swego
Czy może jechać, jak długo i dlaczego
Po prostu na niego wsiada, jadąc pedałuje 
Rower znosi kaprysy i nie protestuje
Nigdy przez rower nie jest też zaskoczona
Nie powie, że jest zmęczony i jazda skończona
Nie odważy się nigdy, nie zaprotestuje
Nie powie, że się wstydzi - bo ona nim kieruje
Jadąc na nim dama zmienia pozycję do woli
On nie powie, że tak nie chce, że coś go boli
Rower nigdy arogancko się nie odzywa
Słów obraźliwych i brzydkich  nie używa
Rower nie powie – „ to ja tu rządzę”
Nie krzyczy jak na ciuchy wydajesz pieniądze
Rower nie wtrąca się do konwersacji
Nie robi wymówek, że nie jadł kolacji
Nie  wymaga od ciebie do łóżka śniadania
Ani kawy, ani jak króla  traktowania
Nie żąda na paluszkach cichego chodzenia
Po obiedzie „browarka z pianką” postawienia
Możesz na swoim rowerze wieszać zakupy
Nawet wtedy, kiedy niesprawny jest i zepsuty
Jak ci się znudzi  - nowe stoją na wystawie
Bierzesz nowszy model- i jest po sprawie
Podziw nowym wzbudzasz- patrzy otoczenie
Akcje idą w górę, znów masz powodzenie
A radio, telewizja wraz z papierową prasą
Będą cię forowały jako babkę z klasą
Damy skromność jednak na to nie pozwoli
Żeby się zachłystywać brawami idoli
Zgodnie ze swą ideą , ścieżką rowerową
Jedziesz swoim rowerem, by być piękną,
zdrową.

Najlepiej jest u mamy, gdy
smutno ci i źle.”…  – tak śpie -
wały 27 maja dzieci ze Szkoły
Filialnej w Mierkach na uroczys-
tej akademii z okazji  Dnia
Matki. Dla każdego dziecka
matka jest naj piękniejsza, naj -
uko chań sza i najlepsza na
świecie. Niestety w dzisiejszym
świecie często i zapracowana. 

Kochane mamusie licznie
przybyły na naszą uroczystość,
aby podziwiać występy swoich
pociech. Dzieci pięknie recy-
towały wiersze, śpiewały
piosenki, tańczyły,  niejednej
mamie ze wzru szenia zakręciła
się łezka w oku. Na zakończe-
nie uroczystości dzieci złożyły
swoim ma mom naj ser de cz -
niejsze ży cze nia i wręczyły włas-
noręcznie wykonane upominki. 

Jolanta Wieczorek 

30 maja w sobotnie
popołudnie na boisku szkolnym
przy Szkole Fil ialnej w
Mierkach odbył się festyn
rodzinny, w którym uczest-
niczyły dzieci z naszej szkoły
wraz z rodzicami oraz po zo stała
społeczność lokalna.  Na fes-
tynie gościliśmy władze lokalne,
dyrektor Szkoły Podstawowej w
Olsztynku p. Beatę Bukowską,
sołtysa Mie rek p. Halinę
Żydecką oraz członków sady
sołeckiej. 

Główną atrakcją festynu były
występy dzieci.  Śpiewały
piosenki, recytowały wierszyki,
tańczyły,  zaprezentowały też
dwa skecze.  Rodzina Pań s twa
Szelugowskich przygotowała
wiersz Juliana Tuwima „Rzep-
ka”. Wszystko to po dobało się
naszej publiczności. Po wystę-
pach uczestnicy festynu wzięli
udział w rozgrywkach spor to -
wych.        

Wszystkim, i dużym i ma łym,
dopisywały humory, a naszą
wspaniałą zabawę, we soły gwar
i muzykę można było usłyszeć z
daleka.

Pragnę gorąco podzięko wać
wszystkim, którzy czynnie
włączyli się w organizację fes-
tynu, także rodzicom za przygo-
towanie smacznych ciast. 

Szcególne podziękowania
kieruję ku sponsorom naszej
zabawy. Bez ich pomocy
niewiele udałoby się zdziałać.
Nasi Sponsorzy to: Bank Spół -
dzielczy w Olsztynku, AGRO-
VIS - Markajmy, p. Halina
Żydecka, p. Agnieszka Żabińs-
ka. Niektórzy z nich wsparli
nasze działania nie po raz pier -
wszy. Serdecznie dziękujemy.

Jolanta Wieczorek

Jestem asertywny, nie biorę -
to program realizowany przez
Świetlicę w Mier kach już kole-
jny raz. Dzieciom i młodzieży
biorącej udział w programie
oraz ich rodzicom przybliżano
problemy narkomanii i środ-
ków odurzających, tzw.
dopalaczy. Zadanie realizowano
nie tylko formami wizualnymi w
po staci gazetek ściennych. Od -
były się warsztaty terapeuty-
czne. Było duże zaintere-
sowanie spotkaniem z przed-
stawicielką Wojewódzkiej Stacji
Sanitarno-Epidemiologicznej w
Olsztynie p. Krystyną Dziubani.
Program pro pa go wał również
bezpieczne spędzanie czasu
wolnego przez dzieci i młodzież.
Tym razem 17 uczestników
programu odwiedziło Ośrodek
Ga lindia, stylizowany na osadę
pogańskiego plemienia Ga -
lindów. Ośrodek położony jest
nad brzegiem jeziora Bełdany.
Tam przywitali nas przewodni-
cy w oryginalnych stro jach

plemienia. Przedstawili nam
życie tego prus kiego plemienia,
które żyło kiedyś na tych tere-
nach. Część naszej młodzieży
zo stała również przebrana w
stroje Galindów. W samo po -
łudnie z przystani w Mikołaj -
kach, statkiem Żeglugi Ma zur -
skiej, odbyliśmy rejs po je ziorze
Śniardwy. Ładna po goda poz-
woliła na pobyt na górnym
pokładzie i podziwianie krajo-
brazu i pływających po jeziorze
żaglówek. Po rejsie był obiad w
"Przystani", spacer po Mikoła-
jkach i za kup pamiątek. Po
południu pełni wrażeń wrócil-
iśmy do Mierek. To była udana
ma jowa sobota.

H.Ż.

3 czerwca (w środę przed
Bożym Ciałem) w Mierkach
odbyło się spotkanie miesz -
kańców wsi z rodzinami z Don -
basu przebywającymi w Ośrod-
ku Caritas w Rybakach. W miłej
atmosferze wysłuchaliśmy
piosenek w wykonaniu gości:
Hanny i Anżeliki oraz uczennic
ze Szkoły Muzycznej w Olsz-
tynku.

Następnie wszyscy zasiedli
do poczęstunku przygoto wa -
nego przez panie z grupy
,,Podziel się przepisem”. Dzie ci
dostały lody i słodycze, potem
przeszły na plac za baw, gdzie
wspólnie z naszymi ,,małymi”
mieszkańcami bawiły się i grały
w piłkę.

Dorośli opowiadali o swo ich
przeżyciach i planach na przy -
szłość związanych z za miesz -
kaniem w Polsce. Uczestniczyli
w spacerze po Mierkach. m.in.
odwiedzili cmentarz z I wojny
światowej.

Goście zaprosili nas na kon-
cert 7 czerwca o godz. 17.00 do
Rybak.  Życzymy im szybkiej
stabilizacji na ojczystej ziemi.

Co słychać w Mierkach
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Grupa młodych organizatorów ze

Szkoły Podstawowej, Gimnazjum im.

Noblistów Polskich, Gimnazjum

SPSK, Liceum Ogólnokształcącego i

Technikum Hotelarsko – Gastronom-

icznego w Olsztynku wybrała hasło gry

– Apetyt na życie; przygotowali zada-

nia, quizy, krzyżówkę i 7 pun któw w

mieście.

Tak więc organizatorzy weszli w

role bohaterów filmowych: trene rów,

instruktorów tańca, jury konkursu

piosenki, a nawet działaczy i sędziów

sportowych; zadania różne – wymaga-

jące kre atywności, wyobraźni i poczu-

cia humoru. Impreza rozpoczęła się w

Pracowni Filmoteki Szkolnej w Zes-

pole Szkół w Olsztynku obejrze niem

felietonu z jej otwarcia. Następnie

grupy wyruszyły w trasę, tę wyznaczały

zagadki do kolejnych punktów.

Atrakcji nie brakowało, uczestnicy

dawali upust energii pokonując prze -

szkody rowerem (film Dziewczynka w

trampkach), a następnie próbując

wykazać się talentem poligloty, czytali

tekst w języku arabskim. Inspirując się

filmem Nad życie wykonywali rzuty

piłką siatkową i rozwiązywali filmowe

rebusy. Tańczyli w rytm muzyki fil-

mowej (Dir ty  dancing); ćwiczyli

również struny głosowe – każda grupa

wykonała zespołowo, wcześniej

wysłuchaną, piosenkę filmową (oczy-

wiści z polskich filmów); w skateparku

umieszczono punkt z pierwszą

pomocą medyczną – przedstawiciele

grup wykonywali RKO (luźne naw-

iązanie do filmu Ciało). W miejskim

parku ukryli się punktowi z zadaniem

nawiązującym do fi lmu Piłkarski

poker (a także do pokera i futbolu).

Filmowcy chętnie wykorzystują moty-

wy literackie, niż więc dziwnego, że

tropy prowadziły do biblioteki. Tu

grupa (dziewczęta z LO) przygotowała

kilka fragmentów filmowych adaptacji

klasyki, po ich obejrzeniu, odgadnię-

ciu tytułów, trzeba było znaleźć w kata-

logach literackie pierwowzory. W

zaciszu bibliotecznych półek grupy

zmagały się z zadaniem.

Siedem 5 osobowych grup, składa-

jących się z przedstawicieli wszystkich

typów szkół, osiągnęło zbliżone wyniki

– od maksymalnie 40 punktów do 54.

Humory do pisywały, chociaż niektóre

ekipy szybko uporały się z zadaniami i

musiały poczekać na innych w pra-

cowni; tam jednak mieli za pewnioną

rozrywkę – obejrzeli filmy laureatów

olsztyneckiego Młodzieżowego Festi-

walu Filmowego Moja przestrzeń

2014. W obecności dyrektorów szkół:

pani Ewy Orłowskiej (Zespół Szkół),

pana Marka Bartkowskiego - z-cy

dyrektora Gimnazjum im. Noblistów

Polskich, pani Beaty Bukowskiej -

dyrektora Szkoły Podstawowej,

opiekunów grup, wręczono uczest-

nikom dyplomy i nagrody ufun-

dowane przez Stowarzyszenie Filmow-

ców Polskich i Nowe Horyzonty

Edukacji Filmowej. Organizatorzy

odwiedzą Plan filmowy Miasto’44 w

warszawskiej Wytwórni Filmów Doku-

mentalnych i Fabularnych. 

Grę wsparli: Justyna Dąbrowska,

Daria Sępkowska, Ewa Sta niszewska,

Biblioteka Publiczna, Miejski Dom

Kultury w Olsztynku.

Wszyscy uczestnicy i organizatorzy

Filmowej Gry Miejskiej zo stali

zaproszeni na wyśmienitą pizzę ufun-

dowaną przez właściciela Restauracji

Ratuszowa w Olsztynku. Dziękujemy

sponso rowi.

Już czekamy na następna edycję

gry.

Magdalena Rudnicka

Kończymy tegoroczny sezon dzi-
ałalności Dyskusyjnego Klubu Fil-
mowego Zamek, ale już planujemy
następny, równie bogaty w propozycje
dla wszystkich pasjonatów kina. Teraz
czas na podsumowanie.

To było…
A działo się dużo i w różnych wymi-

arach. Nasz mała przestrzeń filmowa
poszerzyła się do sporych rozmiarów,
bo i zainteresowanych filmem jest
coraz więcej - a właściwie to oni na
pewno byli, tylko teraz mieli okazję
ujawnić się ze swoją pasją. Wiek nie
gra roli, bo film to obszar, który mówi
o wszystkim i dla wszystkich, skupia
jak w soczewce nasze mniejsze i więk-
sze dramaty, odbija jak w lustrze naszą
rzeczywistość, kreuje świat marzeń.
DKF, działający w Zespole Szkół w
Pracowni Filmoteki Szkolnej, dał tę
możliwość, prezentując miesięczne
cykle filmowe (dla mieszkańców), real-
izując lekcje w kinie, te przyciągają do
Pracowni Filmoteki Szkolnej szkoły z
okolic Olsztynka (o tym w Albo, maj
2015, na stronach szkoły i Olsztynka,
starostwa).

Ale DKF to nie tylko oglądanie
filmów, skądinąd istotne dla procesu
poznawczego czy edukacyjnego, to
konkursy (np. Wagary w kinie. Kul-
towe komedie polskie), następny etap
to realizacja własnych projektów fil-
mowych. Bo nasze działania są
planowaną i przemyślaną drogą: od
inspiracji do kreacji. Młodzież dostrze-

ga, „przepracowuje” problem, ale naj -
ważniejsze, że daje upust swojej per-
cepcji świata we własnych obrazach.
Stąd wartościowe projekty: Moja mała
ojczyzna (wyróżnione dwa projekty w
powiatowym konkursie), Moje korze-
nie, skąd pochodzę (konkurs Wojew-
ódzkiej Biblioteki Publicznej w Olsz-
tynie), Jeszcze nie jest za późno, no i
oczywiście Moja przestrzeń (do obe-
jrzenia na facebooku: Dyskusyjny Klub
Filmowy Zamek). Projekty wpisują się
w program Innowacji Pedagogicznej
Okiem kamery

Najnowsze inicjatywy
Filmowa Gra Miejska – następny

obszar działania - zgromadziła ponad
60 uczniów z gmin Olsztynek i Staw-
iguda. Wędrówka śladami filmów pols-
kich i zagranicznych, zadania, zagadki
to świetna zabawa, ale też moment
poznawczy i kreacyjny dla młodych
ludzi. Organizatorzy gry jadą na Plan
Filmowy – Miasto 44 w Wytwórni Fil -
mów Dokumentalnych i fabularnych
w Warszawie. Pojawiła się inicjatywa
zorganizowania takiej gry dla miesz -
kańców i turystów – sprawa do prze-
myślenia, a dla nas… dlaczego nie. 

Nasz DKF ściśle współpracuje z
Polskim Instytutem Sztuki Filmowej
(realizujemy działania w ramach Fil-
moteki Szkolnej, jej liderką w naszym
województwie jest niżej podpisana), a
ten wspiera swoim doświadczeniem,
inspiruje, funduje nagrody. Można
wziąć udział w konkursach corocznie

ogłaszanych na stronie Filmoteki.
Zwieńczeniem wszystkich działań jest
Festiwal Filmoteki Szkolnej w Warsza-
wie (w tym roku 11 – 12 czerwca).
Oczy wiście nie zabrakło tam naszych
młodych filmowców. Po całorocznej
pracy, realizacji wielu projektów fil-
mowych zostaliśmy nagrodzeni udzi-
ałem w tak ważnej ogólnokrajowej
imprezie (organizatorem Polski Insty-
tut Sztuki Fi lmowej i  Centrum
Edukacji Obywatelskiej). Wśród 35
trzy osobowych ekip z całego kraju,
nasza zaznaczyła swoją obecność,
szczególnie dzięki sporemu zaintere-
sowaniu naszym jesiennym Mło -
dzieżowym Festiwalem Filmowym
Moja przestrzeń.. W tym roku Festiwal
Filmoteki zmienił formułę, stał się
przestrzenią warsztatów, debaty i oso-
bistych spotkań z artystami (word
cafe) w Centrum KK, Kinie Muranów
i Warszawskiej Szkole Filmowej. Ale
po kolei…

Pierwszy dzień – warsztaty filmowe
od plakatu do pracy z kamerą, dziew-
czyny z technikum hotelarskiego miały
okazję poznać realny plan filmowy
(same zrealizowały już krótkie etiudy).
W Kinie Muranów obejrzeliśmy
dyskusyjny w wymiarze problemu i
sposobu prezentacji, film Przywódcy,
reż. T. Ferdek (wybory do samorządu
w jednej z warszawskich szkół); nie
trzeba zaznaczać, ze aktualność tego
projektu była aż nazbyt czytelna, a
temperatura debaty po projekcji -
prowadzonej przez cenionych kry-
tyków filmowych: Kaję Klimek i Błaże-
ja Chrapkowicza (znanych nam z

ubiegłorocznych warsztatów z krytyki
filmowej podczas inauguracji naszej
Pracowni) – rosła z minuty na minutę.
Krytycyzm młodzieży wydawał się
dojrzalszy niż postawa większości
naszych polityków. Wieczorem w la -
biryncie hotelowej części Centrum KK
Hotelowa Gra Filmowa, temat - a
jakże - horror, duchy, zjawy i wiedźmy.

Drugi dzień to już typowo filmowe
spotkania, warsztaty – omówienie
kilku ciekawych konkursowych projek-
tów filmowych, word cafe, gala, wysyp
nagród i wyróżnień, ale najcenniejszą
wartością były spotkania rówieśników,
dzielenie się pomysłami, nawiązywa -
nie przyjaźni, kontakty na portalach.
Liczę, że w przyszłym roku nasze gim-
nazja i zaprzyjaźnione szkoły (nie stety
oprócz szkół podstawowych) poszerzą
grono uczestników festiwalu o przed-
stawicieli naszego województwa (były
tylko dwie szkoły, nasza z projektami
filmowymi i liceum z Olsztyna – uczeń
wyróżniony za plakat filmo wy).

Podsumowanie filmowego - 2015
roku w Pracowni Filmoteki Szkolnej
odbędzie się w październiku, podczas
III Młodzieżowego Festiwalu Fil -
mowego Moja przestrzeń (w sekcji
warsztaty).

Czekamy na wasze projekty,
wakacje tuż, tuż, miejcie wyostrzone
wszystkie zmysły i kamerę w zasięgu
ręki, a temat znajdzie się w każdej
prze strzeni, przede wszystkim w
człowieku.

Magdalena Rudnicka – DKF, lider
Filmoteki Szkolnej (PISF)

Filmowa Gra Miejska w Olsztynku

W tym roku Olsztynek chłodny, ale gorąco przywitał 9 czerwca
2015 r. uczestników II Filmowej Gry Miejskiej zorganizowanej
przez uczniów wszystkich szkół naszego miasta, przy wsparciu Pol-
skiego Instytutu Sztuki Filmowej i Centrum Edukacji Obywatelskiej.
W grze wzięło udział 60 osób.

Dyskusyjny Klub Filmowy Zamek 
– czas na podsumowanie
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Projekt „Kompetencje kluczowe otworzą twoją głowę” jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Człowiek - najlepsza inwestycja

Na realizację projektu uzyskaliśmy dofinansowanie w
wysokości 597 946,20 zł. Ta kwota pozwoliła na zakup
nowoczesnych pomocy dydaktycznych, jak m.in.: table-
ty, tablice interaktywne, programy komputerowe, gry
edukacyjne. Wszystko to służyło i nadal będzie służyć
uatrakcyjnieniu procesu nauczania. Uczniowie nieod-
płatnie korzystali z popołudniowych warsztatów języka
polskiego, języka angielskiego, informatyki, matematy-
cznych, robotyki, przyrodniczych, plastycznych, instru-
mentalnych. Miały też zapewniony obiad oraz dojazd
do miejsca zamieszkania po zakończonych zajęciach.

Wszystkim tym zajmowały się - koordynatorka i
pomysłodawczyni projektu Katarzyna Hacia oraz jej
zastępczyni Jolanta Witkowska.

Jaki był efekt zajęć? Przede wszystkim nie było nud -
no, wielu uczniów przekonało się, że szkoła nie jest taka
strasz na, a zabawa i nauka mają ze sobą wiele  wspólnego.

Prowadziliśmy zajęcia niekonwencjonalne, innowa-

„Tyle razem dróg przebytych…”

Tyle godzin spędzonych na zajęciach unijnych…
Tyle obiadów zjedzonych dzięki dofinansowaniu ze środków UE…

Tyle nowoczesnych pomocy zakupionych w ramach projektu…
Tyle uśmiechów, miłych chwil, przyjaźni, pomysłów, 

marzeń i umiejętności…
Tyle wysiłku prowadzących zajęcia unijne 

i innych osób zatrudnionych przy realizacji projektu…
Tylu uczniów, którzy lepiej nauczyli się pisać, liczyć, myśleć, 

konstruować, badać, malować, grać i śpiewać…

W czerwcu w Szkole Podstawowej w Olsztynku 
zakończył się projekt „Kompetencje kluczowe

otworzą twoją głowę” współfinansowany przez 
UE ze środków EFS. 

Rozpoczął się we wrześniu 2013 roku i objął ponad 
270 uczniów klas IV-VI. 
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Projekt „Kompetencje kluczowe otworzą twoją głowę” jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Człowiek - najlepsza inwestycja

cyjne, na których wiele się działo.
Uczniowie założyli akwarium (rybki
miewają się dobrze), prowadzili bloga,
stworzyli foldery reklamowe, zbiory
zadań matematycznych, niezliczone
plakaty i rysunki, napisali książkę. 

A kim byli nasi beneficjenci? Najlepiej
odpowiem na to pytanie cytując jedną z
współautorek książki pt. „Za atramen-
towymi drzwiami”, napisanej na za -
jęciach polonistycznych, Colettę Szabło -
wską: „Nie jestem taka jak wszyscy.
Noszę luzackie bluzy, dresy i rurki.
Jestem sobą i to jest najważniejsze. Życie
stoi przede mną otworem…”

Mamy nadzieję, że pod tymi słowami
mogliby się podpisać wszyscy nasi pro-
jektowi uczniowie, bowiem takich
młodych ludzi pragnęliśmy ukształtować
w ciągu dwóch lat naszej pracy w
ramach projektu „Kompetencje klucz -
owe otworzą twoją głowę”.

Specjalista ds. promocji,
monitoringu i ewaluacji 

Anna Ciesielska
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O kobietach nie tylko 8 marca

W programie TV można wyczy-
tać, cytuję: „Kolejna, 11. seria
programu dobiega końca. Magda
Gessler zjeździła wzdłuż i wszerz
całą Polskę, próbując pokazać re -
stauratorom, na czym polega
prowadzenie lokalu i jak osiągnąć
sukces w branży. W ostatnim od -
cinku sezonu restauratorka jedzie
do Olsztynka. Tam, w sąsiedztwie
skansenu, pięć lat temu powstała
restauracja (…). Właścicielka zaj-
muje się  w restauracji wszystkim:
kupuje produkty, gotuje potrawy,
zarządza. Nie daje sobie przetłu-
maczyć, że wzięła na siebie zbyt
dużo obowiązków. Czy Magdzie
Gessler uda się ją przekonać?”( T
i O, nr 21).

Konwencja programu oparta
jest na skandalu, który ma podob-
no pomóc w rozwiązaniu proble-
mu upadającej restauracji i dlat-
ego należy też patrzeć na to z
przymrużeniem oka. Problemem
tej restauracji jest ponoć  sama
właś cicielka, która ( jak wynika z
programu) nie umie zrobić za ku -
pów, nie umie gotować, ma brud-
no w kuchni, a zioła są stare i
pachną kurzem. Remedium na
ten problem ma być nowy szef
kuch ni i zmiana wystroju restau-
racji. Nowy szef kuchni potrafi
zrobić wybornego schabowego.

Kotlet schabowy, w gwarze
kucharskiej, to obiad tzw. „leniwej
gospodyni”. Oczywiście kotlet sch-
abowy można zrobić „na 100
sposobów” i  zapewne wyrafi-
nowane kubki smakowe szefa
kuchni wydobyły niespotykany
smak kotleta, który zachwycił
samą Magdę Gessler.  

Znana jest teoria o kubkach
smakowych mężczyzn, co stawia
ich głównie w roli szefów kuchni.
Kobietom raczej bardziej do twa -
rzy jest ze zlewozmywakiem lub
stertą ziemniaków do obierania.

Szanowne Panie!
Spróbujcie sprawdzić jak dzia -

łają kubki smakowe waszych
mężczyzn w kuchni domowej. Sze-
fem takiej kuchni może być jak
najbardziej kobieta, która nie ma
najczęściej wykształcenia kuli-
narnego, a i ponoć wyrafino -
wanych kubków smakowych do
schabowego, ale może mieć wolę
zarządzania. Przypomnę przy
okaz ji pewien zapomniany już slo-
gan „Ludwiku do rondla!” Nie
wiem czy ten „Ludwik” miał
gotować, czy zmywać naczynia,
ale ważne w tym haśle było to,
żeby mężczyźni pomagali kobi-
etom, a nie t ylko szefowali i
wymagali. Życzę powodzenia w
relacjach damsko- męskich w
kuchni!

Mimo dominacji męskiej w
telewizyjnych programach kuli-
narnych bardzo lubię porady pani
Ewy Wachowicz, czy też kiedyś
pani Bożeny Dykiel, a na naszym
rodzimym rynku medialnym, czyli
w ALBO, cenię „Dobre rady pani
Ewy”, jak i wcześniejsze „Porady
pani Jutty”. Skarbnicą wiedzy kuli-
narnej, mimo upływu czasu, jest
ciągle książka kucharska Ireny
Gumowskiej. Chociaż warto ko -
rzystać z nowszych propozycji
ukazujących się na rynku wy -
dawniczym. Nie mówiąc już o tzw.
przepisach koleżeńskich.

A na zakończenie, to w swojej
wielkiej kobiecej naiwności i tak
nie bardzo wiem czemu miał słu -
żyć ten program. Czy to była pro-

mocja Olsztynka, czy to była pro-
mocja konkretnej restauracji, czy
też promocja ziół, a może miejsca
kobiety w kuchni przy zmywaku?

Każdy zapewne ma swoją wer-
sję. Mimo tych pytań i wątpliwości
należy się cieszyć, że cała Polska
usłyszała po raz kolejny o olszty-
neckim skansenie i o Olsztynku.
Jako miasteczko z sieci „ Citta -
slow” zapewne będzie sobie żyło
spokojnie i raczyło turystów dobrą
kuchnią warmińsko- mazurską. 

SMACZNEGO!
P.S.

Pani Magda Gassler pomaga
restauratorom, a jej brat, Piotr
Ikonowicz, w swojej Kancelarii
Sprawiedliwości Społecznej
pomaga bezdomnym i wyrzu-
canym z domów przejmowanych
przez różnych „ spadkobierców”.
Taka genetyczna przypadłość.               

Stanisława Ziątek

KUCHENNE REWOLUCJE W OLSZTYNKU,
czyli kobieto wyjdź z kuchni.

Olsztynek jest małym miasteczkiem i nikogo nie dziwi, że wszyscy się znają i wszyscy przeżywają
sukcesy i porażki Olsztynka, jak i ludzi tu mieszkających.

Mieliśmy przyjemność oglądania naszych mieszkańców w programie TVP „ Jaka to melodia” i rado-
wania się z ich sukcesów. 28 V 2015 r. zaś został wyemitowany w TVN inny program - „ Kuchenne
rewolucje” z udziałem olsztyneckiej restauracji.

Szpital w Ameryce został laure-
atem konkursu w kategorii – usłu-
ga medyczna – szpitale - za aler-
gologię.

Statuetkę z rąk Marszałka
Województwa Warmińsko-Ma zur -
skiego Gustawa Marka Brzezina
odebrał Roman Lewandowski –
dyrektor szpitala. Towarzyszyli mu
pacjenci oraz personel szpitala.

Ideą konkursu Najlepszy Pro-
dukt i Usługa Warmii i Mazur jest
wyłonienie najlepszych produktów
i usług w regionie, a także ich pro-

mocja na rynkach: lokalnym, kra-

jowym i Unii Europejskiej. 

W  wyborze laureatów czynny

biorą udział czytelnicy „Gazety

Olsztyńskiej” i „Dziennika El blą -

skiego”, słuchacze Polskiego Radia

Olsztyn i widzowie TVP Olsztyn.

Przy dokonywaniu ostatecznego

wer dyktu jury bierze pod uwagę

głosy konsumentów (czytelników,

słuchaczy, widzów).

Alergologia nagrodzona statuetką 

Najlepszy Produkt i
Usługa Warmii i Mazur!

10 czerwca w Warmińsko –Mazurskiej Filharmonii im.
Feliksa Nowowiejskiego w Olsztynie odbyła się Gala Jako-
ści, podczas której ogłoszono wyniki XI edycji konkursu
Najlepszy Produkt i Usługa Warmii i Mazur.



ALBO 6 (229) Lipiec 2015 r. Strona 17

"ROZŚPIEWANY PRZEDSZKOLAK"
Dziecko w wieku przedszkolnym wykazuje nat-

uralną dla swojego wieku i etapu rozwoju potrze-
bę ekspresji twórczej. Mały artysta przeżywa
radość kreacyjną, która pobudza go do dalszej
zabawy. Sztuka dziecka jest piękna w swojej nai-
wności, potrafi nas zachwycić, ująć szczególnym
sposobem postrzegania otaczającego świata. Dla
dziecka jego własna twórczość jest źródłem radoś-
ci i dobrej zabawy. 

22 maja w Przedszkolu Miejskim w Olsztynku
odbył się konkurs piosenki "ROZŚPIEWANY
PRZEDSZKOLAK". Do konkursu przystąpiło 20
dzieci z naszej placówki. Uczestnicy podzieleni
byli na dwie kategorie wiekowe: 3-4 latki oraz 5-6
latki. Dzieci świetnie prezentowały swoje umiejęt-
ności. Wszystkim kibicowali rówieśnicy z grup.
Laureatami zostali:

I kategoria wiekowa dzieci 3-4 letnie:
I miejsce - Zuzia Jeznach "Kaczka Dziwaczka"
II miejsce - Natalka Grzegrzółka "Bal na łące"
III miejsce - Emilka Michalak "Zostań moją przy-
jaciółką”
II kategoria wiekowa dzieci 5-6 letnie:
I miejsce - Franek Balcerczyk "Pieski małe dwa"
II miejsce  - Lenka Kinicka "Jesteśmy Polką i
Polakiem"
III miejsce - Ola Lisowska  "Mam tę moc".

Dzieci, które zajęły I, II i III miejsce w swoich
ka tegoriach otrzymały pamiątkowe statuetki. Do -
datkowo wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali
dyplomy, kolorowanki i słodycze. Specjalne podz-
iękowania składamy naszym gościom – pasto -
rowi Marcinowi Chrząszczowi i młodzieży z Wysp
Brytyjskich „Southpost Masters Commission”,
która w trakcie przerwy śpiewała irlandzkie balla-
dy, uczyła dzieci języka angielskiego oraz przed-
stawiła krótką inscenizację. Wszystkim dzieciom
serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych
sukcesów!!!

Organizatorki: Iwona Grzeszczak, Hanna
Płoska, Bożena Szymańska, Jadwiga Nawracka 

i Lidia Pietrus

Przedszkolaki na Dniu Bajki
25 maja dzieci z Przedszkola Miejskiego w

Olsztynku uczestniczyły w Dniu Bajki. W strojach
bajkowych przeszły ulicami miasta na podzam-

cze, gdzie brały udział w konkursach i zabawie ze
starszymi dziećmi ze szkół i przedszkoli z terenu
gminy.

Dzień Dziecka 
1 czerwca w naszym przedszkolu zgodnie z

wieloletnią tradycją odbyła się uroczystość z
okazji Dnia Dziecka. Niecodzienne spotkanie dla
przedszkolaków  przygotowano w plenerze, na tle
prac wystawy plastycznej "Szczęśliwe dzieci". Na
trawie ustawiono sylwety dzieci aktywnie spędza-
jących czas. Postacie wykonano z dziećmi z grupy
IX w ramach projektu profilaktycznego: "Dbamy
o nasze zdrowie".  Zamierzeniem organizatorów
było podsumowanie działań realizowanych w
ciągu całego roku szkolnego w ramach planu
rocznego: "Żyjmy zdrowo i kolorowo". Do organi-
zacji uroczystości zaproszono rodziców dzieci z
grupy I i grupy IX. Strażacy z Państwowej Straży

Pożarnej w Olsztynie i Ochotniczej Straży
Pożarnej w Olsztynku oraz ratownicy medyczni z
Gminnego Centrum Zdrowia ZPZOZ w Olsztynku
przeprowadzili pokazową akcję gaszenia pożaru i
udzielania pierwszej pomocy. Przedszkolaki
dokładnie obejrzały pojazdy ratownicze, ich
wyposażenie i możliwości. Chętne dzieci prze-
chodziły tor przeszkód pod opieką ratownika i
strażaków. Skła damy serdeczne podziękowania
firmie NUTRIPOL z Olsztynka, – sponsorowi

uroczystości, za ufundowanie soków i słodkich
nie spodzianek dla przedszkolaków, a rodzicom za
ogromne zaangażowanie w organizację święta
dzieci. Szczególne podziękowania składamy Panu
Pawłowi Figielskiemu za koordynowanie prac
służb ratowniczych i prowadzenie uroczystości.

Zespół Ludowy „Pofajdoczki” 
działa od kilku lat w Przedszkolu Miejskim w

Olsztynku.  Jest prowadzony przez Beatę Jas-
trzębowską i Hannę Płoską. Dzieci do tej pory
występowały m.in. na Warmińsko-Mazurskich
Dożynkach Wojewódzkich w olsztyneckim
skansenie,w programie Dnia Seniora w Miejskim
Ośrodku Pomocy Społecznej w Olsztynku, brały
udział w Jarmarku Wielkanocnym oraz w Tar-
gach Chłopskich w Skansenie. Niedawno zostały
zaproszone  do nagrania finałowego odcinka pro-
gramu „Jaka to melodia”, w którym brał udział
mieszkaniec Olsztynka, pan Karol Kijkowski. 

„Pofajdoczki” się zowiemy, 
zatem pięknie tańcujemy!

I śpiewamy na dodatek, tu w Przedszkolu, 
od  dwóch latek.

Ludowe piosenki znamy i tańcem  
imprezy umilamy.

Czy jarmarki, czy Dzień Dziadka 
– występ dla Was, wielka gratka!

Dzień Seniora obtańczymy 
i dla mamuś wystąpimy.

Na Dożynkach Wojewódzkich byliśmy 
i z Panem  Burmistrzem za rączkę szliśmy!

Pani Beatka nas trenuje 
i rytm bębenkiem wystukuje.

Stroje nasze są ludowe, 
takie piękne, kolorowe!

Występować na scenach lubimy 
i wcale się nie boimy.

Choć jesteśmy małe smyki, 
to tańczymy w rytm muzyki!
Aby głośniej, aby mocniej 

– tak najładniej, najradośniej!
Dla Was, nasi goście mili, 
byście głośne brawa bili.

Choć jesteśmy bardzo młodzi, 
wiemy o co w tańcu chodzi.
Chodzi o to, by dać radość 

Wszystkim wokół nas.
I też o to, by nauka Naszej Pani 

już nie poszła w las!

Joanna Malik

Co słychać w Przedszkolu
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Analogia jak ulał do Zakładu Gospodarki
Komunalnej. Na potrzeby informacyjne „ALBO”
jest miesięcznikiem, lecz na potrzeby interwen-
cyjne „ALBO” powinno być co najmniej tygod-
nikiem, a jeszcze lepiej dziennikiem. W poprzed-
nim wydaniu, w artykule „Powód do dumy i co
dalej”, wyraźnie i jasno opisane były zaniedbania
dotyczące  pozatykanych studzienek kanaliza-
cyjnych piaskiem, który nie był w porę usunięty z
jezdni po zimie. Zatkane studzienki uliczne nadal
są nieczynne, być może zdaniem Zakładu Gospo-
darki Komunalnej są one niepotrzebne, ale
dlaczego w ubiegłym miesiącu pan prezes ZGK
informował w gronie wielu osób, w tym komen-
danta straży miejskiej, pana Mirosława Szostka ,
że za trzy dni specjalistyczna firma, bodajże z
Ostródy, wyczyści i udrożni studzienki. Dla czego
nie podjęto próby ręcznego ich oczy szczenia ( tak
się składa, że posiadam minimum wiedzy w tym
temacie, nieprzypadkowo jestem członkiem Pol-
skiego Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sani-
tarnych w oddzia le w Poznaniu nr., legitymacji
482). Niedrożnych studzienek nie należy trak-
tować jak awarię, katastrofę ekologiczną – to
bowiem ewidentne zaniedbanie i brak wyobraźni
kierownika ekip oczyszczania miasta. Brak
wyobraźni to również lokalizacja kontenerów
zbiorczych do plastyku, papieru i szkła na
trawnikach. Z wyrzucanych opakowań wypływają,
lub są wypłukiwane przez deszcz, resztki środków
chemicznych, które degradują trawę i przenikają
do głębszych warstw ziemi, a nawet do wód grun-
towych. Kontenery są traktowane przez Zakład
Gospodarki Komunalnej jako dekoracja i wystrój
miasta. Wystawione na widok publiczny odpady -
śmieci powinny krępować, określają one poziom
i kulturę tych, którzy nimi zarządzają, dlatego

kontenery na śmieci powinny stać w ustronnym
miejscu, pod wiatą, osłonięte, a nie prezen-
towane przed kinem na ulicy Grunwaldzkiej lub
vis a vis przedszkola na ulicy Szkolnej i to właśnie
na trawnikach. 

Chodniki w Olsztynku to ciąg niebezpiecznych
nie równości, są nawet miejsca gdzie na niena pra -
wionych chodnikach doszło do bolesnych upad-
ków, wymagających długotrwałego leczenia
(przykładem wypadek mieszkanki Olsztynka, pani
C.) Naprawą chodnika może zająć się osoba
nawet o przeciętnym poziomie kwalifikacji.
Zapewnienie  prezesa ZGK, że będą naprawione
wskazane przykładowo nierówności okazało się
„czczym zapewnieniem”. Na ulicy Szkolnej przy
gimnazjum trzy jarzębiny zamiast posiadać zabez-
pieczające je opalikowanie, same były wsparciem
dla przegniłych palików. Widząc obojętność na
taki stan rzeczy, sam podjąłem inicjatywę zabez-
pieczenia tych kilkuletnich drzewek przed zła-
maniem. Pani Aldona Maciak zapewniła mi
pomoc osoby z grupy interwencyjnej i dała paliki,
które straż miejska przywiozła na miej sce,
drzewka zostały zabezpieczone. Nie piszę o tym,
żeby się chwalić, ale aby polecić innym takie
rozwiązanie problemu, jeśli widzą potrzebę usu -
nięcia drobnych usterek,  warto wie dzieć, że pani
Aldona Maciak jest otwarta na takie inicjatywy. 

Zaskoczeniem i niepowetowaną stratą jest dla
mieszkańców  rezygnacja z mandatu radnego
przez pana Kazimierza Gąsiorowskiego , który
jest obywatelem naszego miasta w peł nym tego
słowa znaczeniu, wszem i wobec znanym  z bard-
zo dobrej strony, którego pasja  i hobby od
zawsze to bezinteresowna praca społeczna.

Praca społeczna pana Gąsiorowskiego  nie
była nigdy  motywowana jakimikolwiek korzyścia-

mi finansowymi, diety radnego przekazywał na
cele społeczne, finansuje drużynę halowej piłki
nożnej, jest zawsze hojnym, szczerym sponsorem
i  darczyńcą. W związku z nagonką –  że jako
radny dostarcza paliwo ze swojej stacji paliw dla
urzędu miasta, i jakoby było to nadużyciem, pan
Gąsiorowski złożył swój mandat, kierując się hon-
orem. Prywatne stacje paliw swoją egzystencję
ekonomiczną i swoją rentowność opierają na
prowadzonym sklepie, w którym sprzedają części
samochodowe i akcesoria motoryzacyjne. Paliwo
to „ kwiatek do kożucha”, ponieważ stacje naby-
wają  je u monopolisty, który ma też własne stacje
benzynowe i chroni ich interes, dlatego dochód
ze sprzedaży paliwa to zaledwie kilka groszy na
jednym litrze. Na ogłoszony przez UMG w Olsz-
tynku przetarg na dostawę paliwa zgłoszono tylko
jedną ofertę, właśnie pana Kazimierza
Gąsiorowskiego,  z ceną o pięć groszy taniej niż
w sprzedaży detalicznej.  Urząd zyskał – a jaki
interes miał pan Gąsiorowski ( chyba tylko
lokalny patriotyzm), skoro bez przetargu kasował-
by więcej?  Przykro, że nagonkę spowodowała
osoba też prowadząca działalność gospodarczą.
Kierując się zdrowym rozsądkiem i  lokalnym
patriotyzmem, miejscowym  przedsiębiorcom i
kupcom powinno się dawać przywilej pier-
wszeństwa egzystowania na lokalnym rynku. Ile
kapitału z Olsztynka wyprowadzają -  „ Biedron-
ka” „ Netto” i inne firmy z zewnątrz. Radni rady
miejskiej powinni być obsesyjnie przeciwni
zewnętrznej konkurencji. Miejscowy kupiec,
przedsiębiorca, rzemieślnik będzie lokalnie
inwestował uciułany kapitał, jest gwarantem
jakości oferowanego produktu. Dobrze by było,
żeby wakat w radzie po panu Kazimierzu Gą sio -
rowskim nie był traktowany jako żero wisko, jako
okazja do zaspokojenia osobistych ambi cji, bo jak
wróble ćwierkają szykuje się desant „fałszywych
proroków” na wolne miejsce, spoza rejonu osied-
la, którego dotyczy.

Kazimierz Czester

Żadnej reakcji i co dalej?
Pisanie artykułów o zaniedbaniach porządkowych to pisanie „na Berdyczów”. Według

Encyklopedii Tradycji „pisz do mnie na Berdyczów” – wyrażenie oznaczające „daj mi spo-
kój”, „odczep się” również można rozumieć „listy bez odpowiedzi”- żadnej reakcji, równo-
znaczne z żartobliwym „spławieniem”. 

SPRZĘT RTV, SAT, AGD, KOMPUTERY

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

ul. Krótka 2

NAPRAWA

- telewizory

- komputery, laptopy 
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Dzięki temu możliwe było zorganizowanie
czterech konkursów ( ortograficznego dla klas
IV-VI, kaligrafii  dla klas IV-VI i klas II-III oraz
plastycznego ,,Pomyśl, narysuj, zapamiętaj”).
Uczestniczyło w nich 36 laureatów szkolnych
konkursów z 4 szkół podstawowych: Olsztynka,
Elgnówka,  Mielna  i Waplewa. 

Jak zwykle emocji było co niemiara, naj -
więcej przed pisaniem dyktand ,,najeżonych”
trudnymi wyrazami i tekstów kaligraficznych, a
potem podczas oczekiwania na ogłoszenie wy -
ników. Uczestnicy konkursów mogli odprężyć się
, posilić  smacznymi pączkami i wziąć udział w
zabawach prowadzonych przez SU .

Dyplomy, pamiątkowe smycze i cenne na -

grody książkowe  wręczył gość honorowy –
p. Mirosław Obrębki – Dyrektor Zespołu Admin-
istracji Szkół i Przedszkoli w Olsztynku.

A oto najlepsi w konkursie ortograficznym:
kl. VI

I m-ce Paulina Piasecka ( ZS-P Waplewo, n-l
Jolanta Rutkiewicz)
II m-ce Kaja Kapuścińska  ( SP Olsztynek n-l
Magdalena Moroz) 
III m-ce Krzysztof Mierzejewski ( SP Olsztynek n-
l Justyna Dąbrowska)

kl.V
I m-ce )  Oliwia Kucińska ( ZS-P Waplewo, n-l
Jolanta Rutkiewicz)
II m-ce  Adam Świtalski ( SP Elgnówko, n-l Mał-

gorzata Szelugowska)
III m-ce Bartosz Ciesielski (SP Olsztynek n-l
Anna Ciesielska )

kl.IV
I m-ce Zuzanna Zaręba (SP Olsztynek Justyna
Dąbrowska)
II m-ce Nadia Wierszewska  ( SP Olsztynek n-l
Jolanta Petrykowska)
III m-ce Olga Wilczek (SP Olsztynek n-l Anna
Ciesielska)

Jury przyznało także nagrody za kaligrafię w
klasach IV-VI. Były to zestawy piór
i dłu gopisów. Najstaranniej teksty napisali:
Małgorzata Kulwicz kl.IV z Waplewa 
Wiktoria Bryl kl.V z Elgnówka
Aleksandra Obrębka z Olsztynka 

W konkursie kaligrafii w  kategorii klas II-III
zwyciężyli:
I m-ce Julia Ząbek z Elgnówka
II m-ce Aleksander Jakubowski z Waplewa
III m-ce Aleksandra Werner z Olsztynka

Został także rozstrzygnięty konkurs plastyczny
,,Pomyśl, narysuj, zapamiętaj”.

Za oryginalne pomysły i estetykę wykonania
jury nagrodziło ( zestawami do malowania) troje
uczniów:
I m-ce Piotra Króla z Waplewa
II m-ce Dawida Olszewskiego z Mielna
III m-ce Annę Świtalską z Elgnówka
16 uczniów otrzymało wyróżnienia.

Ponadto,  przyznano statuetkę dla najlepszej
szkoły - ZS-P  w Waplewie. Taką samą statuetkę
dla najlepszego nauczyciela ortografii otrzymała
autorka artykułu. Łącznie w projekcie uczest-
niczyło ok. 500 uczniów z 4 szkół. Na zakończe-
nie szkoły zaprezentowały piosenki o tematyce
ortograficznej. 

Był też czas na gratulacje i pamiątkowe zdję-
cia na tle dekoracji – byczka na   łączce , który
od wielu lat stanowi logo ,,Międzygminnej Cor-
ridy Ortograficznej”.

Jolanta Rutkiewicz
Organizatorzy: Stowarzyszenie

na Rzecz Rozwoju i Okolic ,,Bądźmy Razem”

,,Międzygminna Corrida Ortograficzna” 
Waplewo 2015r.

,,Ortografio, zostań moją przyjaciółką…”. To słowa piosenki promującej naukę orto-
grafii. Śpiewali ją uczniowie podczas konkursu, bowiem 3 czerwca w ZS- P w Waplewie
odbyła się ,,Międzygminna Corrida Ortograficzna”, która stanowiła podsumowanie pro-
jektu  ,, Piękno i wyjątkowość języka ojczystego ważne dla każdego Polaka”- warsztaty
dydaktyczno-wokalne finansowanego ze środków Urzędu Miasta w Olsztynku (po raz
czwarty).
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16 V  - Kapela ludowa „Śparogi” grała „do tańca” na zabawie ludowej
podczas Nocy Muzeum w olsztyneckim Skansenie

29 V – Światowe Dni Bajki w Olsztynku tradycyjnie zgromadziły rzesze
poprzebieranych barwnych postaci bajkowych. Dzieci ze szkoły pod-
stawowej i przedszkola spisały się na medal, wykazując dużą znajo-
mość bajek, podczas licznych quizów i konkursów przygotowanych
przez bibliotekę i dom kultury (więcej na str. 24). Rozstrzygnęliśmy
również konkurs plastyczny „Plakat na Światowe dni Bajki”. W kat.
szkoły podstawowej wyróżnieni zostali: J. Haratym, D. Nejman, E.
Płotnikowa. W kat. gimnazjum: W. Lasota, E. Nadolny, K.Czekała, A.
Płoska, L. Tomaszewska i B. Nawacka. Serdecznie gratulujemy!

30 V – Festyn z okazji Dnia Dziecka - osiedle „Kormoran” Olsztyn.
Ekipa domu kultury przygotowała  w tym roku program artystyczny i
obsługę techniczną dziewiętnastego już festynu.  Nasza propozycja
spodobała się organizatorom i już teraz mamy zaproszenie na kole-
jny, jubileuszowy festyn. 

1 VI – Filmowy Dzień Dziecka. Rozpoczęliśmy cykl cotygodniowych
poranków filmowych dla dzieci w kinie „Grunwald”. Zapraszamy w
każdą niedzielę o godz. 13.00. Wstęp wolny!

9 VI – Filmowa Gra Miejska w kinie Grunwald i domu kultury, zorgani-
zowana przez Zespół Szkół w Olsztynku (więcej na str.13)

12 VI – Festyn charytatywny w Elgnówku. Z ogromną przyjemnością
wsparliśmy tę inicjatywę, występami artystycznymi i obsługą tech-
niczną całej imprezy.

13 VI – „Perkusyjne Wariatki” wystąpiły podczas szkolnego festynu
rodzinnego w Szkole Podstawowej nr 10 w Olsztynie

14 VI – Spektakl muzyczny „Nie zapomnisz mnie” - Gimnazjum im.
Noblistów Polskich. W spektaklu wystąpiły solistki: P.Gilarska, J.
Kasprowicz, A. Kowalewska, A.Kucińska, M. Malinowska, przy akom-
paniamencie zespołu muzycznego i poetyckim libretto (J. Dąbrows-
ka) w wykonaniu Ł. Bondaruka, P.Krasowskiego i B. Moroza. W rolę
mima wcielił się R.Kaczmarczyk. Zatańczyła również para taneczna
A. Szulewska i M. Sawicki. Fragmenty spektaklu zobaczymy już
niebawem, podczas Dni Olsztynka. 

19 VI – Popis uczestników zajęć muzycznych MDK. Podopieczni p. W.
Gąsiorowskiego wystąpili dla rodziców i zaproszonych gości, demons -
trując nabyte umiejętności muzyczne i wokalne. 

20 VI – Udział wokalistek ze Studia Wokalnego P. Marii w konkursie
piosenki w Waplewie

WKRÓTCE:
25 VI- Wianki Mazurskie "Noc Kupały z Wikingami”
26 - 28 VI  -  DNI OLSZTYNKA (program w numerze) 
4 VII –Festyn rodzinny „4 lipca w Ameryce” w parku rekreacyjnym

Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego dla Dzieci w Ameryce 
4 VII – Festyn wiejski w Kurkach
10 VII – „SCENA LETNIA NA PODZAMCZU” - koncert bluesowy

zespołu „OBSTAWA PREZYDENTA” godz. 19.00
17 – 18 VII – „Bitwa pod Grunwaldem” - udział Konwentu Św.Piotra

w bitwie oraz występy zespołów „Szarlotka” i „Wariatki’
18 VII – Przegląd  Piosenki Turystycznej i Żeglarskiej - pole na mio -

towe „U Szwagra”
25 VII  - Festyn wiejski w Witramowie
25 VII – IV Turniej Siatkówki Plażowej o Puchar Dyrektora MDK
31 VII - „SCENA LETNIA NA PODZAMCZU” – koncert zespołów

metalowych MY HATE i MASSACRA ENGINEERING

ZAPRASZAMY!

Kronika MDK-u

SOLIDrock w olsztyńskiej SOWIE

Zespół Nomakeup z Lubawy wygrał Olsztyneckie
Konfrontacje Zespołów Rockowych PRO Rock.

„Platynowy Festyn Rodzinny”
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DEZDEZIN FOR MAC JEIN FOR MAC JE OL SZTY NEC KIEOL SZTY NEC KIE
Szatańskie symbole 

na skwerze?
Do szokujących wniosków

doszedł Alfred Świątek, przewod-
niczący rady parafialnej w Olsz-
tynku. Dokonał on dokładnej
analizy układu i geometrii no -
wego skweru w sąsiedztwie koś -
cio ła i uznał, że zawarto tam
ukryty przekaz. - Ścieżka została
wy profilowana w charakterysty-
czny falisty sposób. Jest to jawne
na wiązanie do symboliki sa ta -
nistycznej i ewidentnie przywodzi
na myśl biblijnego węża – mówi
pan Alfred. - Każdy wierny idący
do kościoła przez skwer musi te -
raz przejść ową „wężową” drogą.
Według dawnych wierzeń tego
typu zachowania grożą w skra-
jnych sytuacjach opętaniem i oba -
wiam się, że projektanci skwe ru z
całą świadomością chcieli w ten
sposób wpływać na nie po dej rze -
wa jących niczego miesz kań ców.

Dodatkowym argumentem na
poparcie tej teorii jest dobór roś -
linności, którą posadzono na skw-
erze. Są tam m.in. cmentarne tu -
je i tzw. wilcze ziele, uważane w
czasach pogańskich za źródło
złych mocy. - Sądzę, że za tą in -

we stycją mogą stać ciemne siły,
które chcą sprowadzić spo łecz -
ność parafialną na złą drogę –
uważa Alfred Świątek. – Dlatego
ostrzegam: nie idźcie tą drogą!

Rada parafialna już wysto so -
wała do władz miasta oficjalne
stanowisko o wyprostowanie dróż -
ki, a do tego czasu  za ape lowała
do wiernych, żeby wybierali inną
trasę do kościoła.

Olimpijskie laury 
do zwrotu

Lokalna drużyna piłkarska od -
niosła niedawno ogromny suk ces
zdobywając puchar wojewódz twa.
Wygląda jednak na to, że tro feum
ostatecznie zostanie spor towcom
odebrane. Jedna z działaczek op o -
zycyjnych dopatrzyła się bowiem
w tym przypadku poważnych
uchybień: - Z bólem serca muszę
stwierdzić, że wynik meczu został
wypaczony i po stanowiłam zgło -
sić sprawę do prokuratury. Mimo,
że kibicuję Olimpii, to nie mogę
milczeć w obliczu łamania prze -
pisów – mó wi Filipina Wiesławi -
ak i tłumaczy: - Stroje w których
zagrali olsztyneccy piłkarze były
niezgodne z przepisami FIFA i
UEFA. Dlatego wynik powinien

zostać anulowany i ogłoszony
wal kower na rzecz drużyny prze-
ciwnej.

Według zgłaszającej, nieregu-
laminowe ubiory zostały uszyte z
materiału niespełniającego norm
ekologicznych.

Jako odpowiedzialnego za ten
stan rzeczy Filipina Wiesławiak
wska zała sponsora, który zakupił
feralne ubrania. - Obawiam się że
z premedytacją przekazał on dru -
żynie koszulki z materiału bez
ates tu, dlatego zażądam usunię-
cia go z władz klubu. Dodatkowo
wniosę także o pozbawienie go
wszelkich funkcji publicznych –
zapowiedziała działaczka społeczna.

Warty pod tablicą 
z nazwą 

ul. Świerczewskiego
Towarzystwo Przyjaźni Polsko-

Ra dzieckiej w Olsztynku zdecy-
dowało o wystawieniu cał odo bo -
wych straży obywatelskich pod ta -
bliczkami adresowymi z naz wis -
kiem gen. Świerczewskiego. Ma
to związek z planami zmiany tej
nazwy. - Ta oburzająca inicjatywa
mo że sprowokować do aktów
wan dalizmu. Mieliśmy już syg-
nały, że są grupy gotowe na zry-

wanie i niszczenie tabliczek z naz -
wą tej ulicy – denerwuje się Zdzis -
ła wa Wziątnicka, prezes to wa -
rzystwa.

W patrolach uczestniczy łącz -
nie sześć osób, jednak  mają do -
łączyć wkrótce kolejni ochotnicy i
ochotniczki. Obrońcy generała są
wy  posażeni w pałki milicyjne
oraz krótkofalówki. Na swoim
kon  cie społecznicy mają też pier-
wsze sukcesy. - Pierwszego czerw-
ca we wczesnych godzinach po -
południowych udało nam się za -
trzymać agresywną grupę siedmi-
olatków – opowiada Wziątnicka. -
Jeden z nieletnich udawał, że ba -
wi się w piaskownicy, podczas
gdy jego wspólnik przymierzał się
do odkręcenia tabliczki.  Na
szczęś cie w porę ich zatrzymal-
iśmy i przekazaliśmy pod dozór
policyjny.

Z kolei nocą tabliczkę usiłowali
zerwać złomiarze. Jednak także w
tym wypadku patrole okazały się
skuteczne, a znajdujący się pod
wpływem alkoholu sprawca tego
incydentu został ukarany man-
datem oraz zakazem wjazdu na
teren państw dawnego ZSRR.

22 V Ul. Wodociągowa. Będą-

ca w odwiedzinach u znajomej

Agnieszka P. w pewnym momen-

cie stwierdziła, że z jej torebki

zniknęły pieniądze (800 zł) i kos-

metyki o wartości 450 zł, więc

powiadomiła policję. Trwają tzw.

czynności wyjaśniające.
27 V Nieznani sprawcy wła-

mali się na stronę internetową

firmy Piotra M., zajmującej się

handlem używanymi samo-

chodami. Zaniżyli ceny wystaw-

ionych na aukcjach pojazdów,

próbując w ten sposób zmusić

firmę do niekorzystnego roz-

porządzenia mieniem. W/w

bezprawne działania to prawdo -

po dobnie nieuczciwa konkurencja.
31 V Kunki. Uczestnicy zorga-

nizowanego tu ogniska, gdy wy -
paliło się przygotowane wcześ -
niej drewno, wynieśli z pobliskiej
posesji drewniany wiatrak (700
zł) i także drewniany domek do
dziecięcych zabaw (400 zł), włas-
ność Mo niki P. Zarzuty karne
przedstawiono mie szkańcom
gminy Olsztynek – Patrykowi K.,
Kamilowi W., i Kamilowi Ż.

18 VI Elgnówko. Sebastian O.
usiłował, jak się potem okazało,
zabić sie kierą psa i będąc prze -
konany, że pies już nie żyje za -
kopał go w pobliskim zagajniku.
Po wia domieni o t ym fakcie
policjanci przyjechali na miej sce
i odkopali psa, który dawał znaki
życia. Obec nie pies ma się już
dobrze i jest pod fa chową opieką
weterynarzy z UWM w Olsztynie.
Powodem tak drastycznego za -
chowania się właściciela psa by ło
ponoć zagryzienie królików sąsiada.

19 VI Ul.  Akacjowa. Do
mieszkania wtargnął za mas -
kowany mężczyzna i grożąc uży-
ciem broni zażądał pie niędzy.
Jednak odważna miesz kanka
wszczęła alarm (w mieszkaniu
były też inne osoby). Sprawca

przestraszył się i zbiegł.

W o ma wia nym ok re sie po lic ja

zat rzy ma ła też 4 o so by po szu ki -

wa ne, 10 do  wo dów re jes tra cyj -

nych, 1  prawo jazdy, 2 nie trzeź -

wych kie row ców i  2 osobę do

wy trzeź wie nia.

Psycholog
mgr Kamil Jarmoszuk

Oferuję profesjonalną pomoc osobom zmagającym się  z prob-
lemami natury emocjonalnej, zaburzeniami psychicznymi
(schizofrenia, zaburzenia osobowości, nerwice, depresja i inne),
zaburzeniami odżywiania,uzależnieniem, problemami wychowaw-
czymi  i innymi trudnymi sytuacjami życiowymi. 

Przyjmuję w Olsztynie i Olsztynku.

sesje indywidualne -100 zł
sesje grupowe - 120 zł

tel. 883 047 309 
www.olsztynpsycholog.pl



Jednak wyniki najnowszych
badań nad zdrowym odżywianiem
wskazują, że możemy jeść chleb,
zwłaszcza pełnoziarnisty, z
czystym sumieniem. Dzisiaj już
wszyscy nie mają najmniejszych
wątpliwości co do tego, że pieczy-
wo jest nie tylko smaczne, ale i
zdrowe. A do tego wcale nie tuczy.
Kromka pełnoziarnistego chleba
ma, w zależności od składu,  od 70
do 140 kalorii, więc kaloryczność
naszej kanapki w większości
pochodzi od tego czym ją pos-
marowaliśmy i co na niej
położyliśmy. To co prowadzi do
problemów zdrowotnych, chorób
serca, nadciśnienia, cukrzycy i
otyłości,  to spożywanie nad-
miernych ilości oczyszczonych
węglowodanów ( przetworów
zbożowych z mąki pozbawionej
zarodków i łuski, czyli z białej
mąki), tłuszczów zwierzęcych i
cukru. Na ratunek dla naszego
zdrowia i pięknej sylwetki spieszą
nam natomiast świeże warzywa i
owoce oraz węglowodany nie -
oczyszczone, pełne ziarna wraz z
łuskami nasiennymi i zarodkami.
Dlatego chleby pełnoziarniste są
nie tylko smaczne, ale i zdrowe.
Upieczony w domu chleb z peł -
nego ziarna  to skarbnica wita-
miny z grupy B oraz żelaza,
niemal wcale nie zawiera tłusz -
czów ani cholesterolu, za to wiele
cennego dla naszego organizmu
błonnika. Pełne ziarno zawiera
rów nież białko roślinne, które w
połączeniu z białkiem zwierzęcym naj -
lepiej zaspokaja złożone po trzeby
ludzkiego organizmu (chociaż we -

ge tarianizm nie szkodzi zdrowiu).
Zdrowa zbilansowana dieta to
odpowiednia ilość węglo wodanów
złożonych zawartych w pełnym
ziarnie, ryby, świeże owoce i wa -
rzywa, nie wielkie ilości  chudego
mięsa oraz ograniczenie tłusz -
czów, cukru i produktów wy soko
przetworzonych. Jeśli do chru -
piącego, świeżego chleba pełno -
ziarnistego podamy talerz gorącej
zupy warzywnej lub miskę z
sałatką z sezonowych jarzyn,
nasza dieta będzie nie tylko lekkos-
trawna, ale w połączeniu z od -
powiednią dawką ruchu po może
nam pozbyć się ki lku niech-
cianych, zbędnych kilogramów.
Najwartościowszy jest oczywiście
chleb upieczony w domu, z mąki
żytniej, razowej lub pełnoziarnistej
na zakwasie albo z użyciem
drożdży, z dodatkiem ulubionych
ziół, posypany makiem czy też
czarnuszką, którego zapach i smak
jest nieporównywalnie lepszy niż
chleba kupionego w  najlepszej,
renomowanej piekarni. Taki chleb
sam  może zupełnie wystarczyć za
cały posiłek. Jednak świeżo upiec-
zony, domowy chleb pełnoziar-
nisty może być także podstawą
niedrogiego, a jakże atrakcyjnego
menu na przyjęciu. Chrupiące zło-
cisto – brązowe, cudownie pach-
nące bochenki z dodatkiem owsa,
żyta czy kukurydzy, koniecznie
samodzielnie upieczone w domu,
można podać na deseczkach do
krojenia wraz ze świeżym masłem,
serami, sałatą, pomidorami, ce -
bulą, awokado, piklami, kiełkami i
innymi świeżymi, surowymi warzy-
wami. Zaproponujmy gościom że -
by sami kroili, smarowali i uzupeł-
niali według gustu swoje kanapki.

W zależności od pory  roku uzu-
pełnijmy menu gorącą zupą
jarzynową lub zimnymi napojami
ze świeżych owoców. Zapewniam,
że wszyscy zaproszeni długo będą
wspominali tak przygotowane
spotkanie i chwalili panią domu
nie tylko za umiejętności kuli-
narne, ale też za niezwykłą po -
mysłowość  i oryginalność w przy-
gotowaniu chlebowego przyjęcia.                                                                              

Ewa Łagowska- Okołowicz

Przepis na zakwas:
- 50g (5 łyżek) mąki żytniej
- 50g (5 łyżek) przegotowanej

wody
- litrowy umyty i wyparzony słoik 

Mąkę i wodę wymieszać w
słoiku, zprzykryć gazą lub ście -
reczką i odstawić w ciepłe miejsce
na 24 godziny.

Przez kolejne 5 dni odkładać (i
wyrzucać) ˝powstałego zakwasu, a
do pozostałej reszty dodawać kole-
jne 50g mąki żytniej i 50g przego-
towanej wody, i odstawiać na
następne 24 godziny. Siódmego
dnia z naszego zakwasu można
upiec pierwszy chleb.

Chleb pszenno – żytni 
na zakwasie:

- 80g aktywnego zakwasu
- 130g mąki żytniej
- 500g mąki pszennej
- 1 łyżka soli
- 500g wody
- 100g słonecznika
- 20g otrębów

Wieczorem poprzedniego dnia
za czyn, 0,25 l wody i mąkę żytnią,
wymieszać i odstawić na 12-16 go -
dzin. Następnego dnia dodać
mąkę, otręby, sól, słonecznik, re -

sztę wody i wyrobić wilgotne i
lekko płynne ciasto. Wlać do for -
my wyłożonej papierem do
pieczenia i odstawić na 3-5 godzin
do wyrośnięcia. Piekarnik roz-
grzać do 220 st. C i piec około 10
minut, zmniej  szyć temperaturę do
200 st. C i piec następne 50-60
minut.

Chleb pszenny:
15g świeżych drożdży
1/2 łyżeczki cukru
550g mąki pszennej
1 płaska łyżka soli
50g oleju
300g letniej wody
1 łyżka otrębów do posypania

Drożdże rozpuścić w niewielkiej
ilości ciepłej wody z cukrem, po -
zostawić do wyrośnięcia, a następ-
nie dodać do mąki z olejem solą i
resztą wody. Wyrobić ciasto
miękkie i elastyczne, odstawić na
godzinę do wyrośnięcia w misce
wysmarowanej olejem. Przełożyć
do foremki wyłożonej papierem
do pieczenia, wierzch posypać
otrębami. Piekarnik rozgrzać do
temperatury 220st. C program
(góra+ dół), piec ciasto 10 minut a
następnie obniżyć temperaturę do
200st. C i piec kolejne 40-50 mi -
nut.

Zdrowy chleb 
pełnoziarnisty:

500g maki pełnoziarnistej
25g drożdży
500g ciepłej wody
1 płaska łyżka soli
1 łyżeczka cukru
0,5 szklanki ulubionych dodatków
-  pestki lub zioła

Drożdże rozpuścić w niewielkiej
ilości ciepłej wody z cukrem, jak
podrosną dodać do mąki z solą i
dodatkami. Wyrobić ciasto o
luźnej konsystencji i odstawić na 1
godzinę do wyrośnięcia. Przełożyć
ciasto do dwóch foremek kek-
sowych wyłożonych papierem do
pieczenia, posypać np. makiem i
odstawić na kolejne 0,5 godziny.
Piekarnik rozgrzać do temperatury
220st C i piec chleb 10 minut,
zmniejszyć temperaturę do 200ş C
i piec jeszcze 40-50 minut.
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Dom pachnący chlebem
prawdzie chleb kojarzy nam się ze zdrowym, pożywnym,

domowym jedzeniem, ale też ciągle słyszeliśmy -  chleb  tuczy. Do
niedawna nauka potwierdzała ten pogląd, a wielu z nas z poczu-
ciem głębokiej winy sięgało po kanapkę.



Dobiegają końca sezonu roz-
grywki piłkarskie i nadszedł czas
na podsumowanie osiągnięć
naszych zespołów.

Grająca w III lidze Warmińsko-
Mazursko-Podlaskiej I drużyna
prowadzona przez trenera Mi -
rosława Romanowskiego  zagra w
tej samej l idze w przyszłym
sezonie, ponieważ już na kilka
kolejek przed zakończeniem roz-
grywek zapewniła sobie (ku wiel -
kiej radości kibiców) utrzymanie
statusu trzecioligowca. Drużyna ta
ostatecznie zakończyła rozgrywki
na 11 miejscu ( na 18 drużyn). Po -
nadto zdobyła po raz pierwszy w
historii Klubu MKS „Olimpia”
Olsztynek Wojewódzki Puchar
Polski, pokonując w bardzo zacię-
t ym i emocjonującym meczu
f inałowym rozgrywanym w
Górowie Iławeckim „Finishparkiet”,

„Drwęca” Nowe Miasto Lu baw -
skie. Zwycięstwo w finale daje
nam możliwość gry w Pucharze
Polski na szczeblu centralnym, już
18  lipca 2015 r. zagramy pierw -
szy mecz tej edycji z drugo ligową
„Legionowią” Le gio no wo, na
który serdecznie za praszamy.  

Drugi zespół seniorów pod
wodzą trenera Jana Fi jał kow skie -
go występujący w B klasie wygrał
l igę i  awansował do A klasy.
Życzymy powodzenia na boiskach
„Serie A”. 

Nasze dziewczyny grające w III
lidze kobiet zakończyły rozgrywki
na 4 miejscu. Juniorzy młodsi
trenowani przez trenera Piotra
Kolka zajęli pierwsze miejsce, w
przyszłym sezonie zagrają w lidze
juniorów starszych. 

Młodzicy, trenera Rafała Argal-
skiego, oraz  drużyny „Orlik” i

„Żak” trenujące pod okiem To -
masza Wilka  mają za sobą udane
rozgrywki i dzięki trenerom pod-
noszą swoje umiejętności pił -
karskie, które zaprocentują w
przyszłości.

Gratulujemy wszystkim dru ży -
nom i składamy serdeczne podzię -
kowania Sponsorom i Sympa-
t ykom wspomagających nasz

klub, a także panu Burmistrzowi
Arturowi Wrochnie i  radzie
miejskiej z panem Przewodniczą-
cym Andrzejem Wojdą za wspar-
cie w  osiąganięciu  tak dobrych
wyników.

Prezes Zarządu
MKS „Olimpia” Olsztynek

Kazimierz Borkowski
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Co słychać w Olimpii?

Światowe Dni Bajki 
w Olsztynku

29 maja wspólnie z olszt y-
neckim domem kultury zorgani-
zowaliśmy imprezę dla dzieci z
okazji Światowych Dni Bajki.

Rozpoczęliśmy kolorową pa ra -
dą spod szkoły podstawowej do
Parku Sportu, Kultury i Rozrywki
w Olsztynku. Tam na najmłod-
szych czekały m.in. stoiska przygo-
towane przez olsztyneckie szkoły i
Nadleśnictwo Olsztynek („Las w
Szkatułce”). Nie zabrakło tańców,
zabaw, gier i konkursów. Na sce-
nie zaprezentowały się zespoły
mu zyczne i wokalne z domu kultu-
ry. Tegoroczną akcję zaaranżowaliś -
my w stylu pirackim, więc dzieci

mogły też bawić się w poszukiwa -
czy skarbu ukrytego na terenie
parku.

W imprezę zaangażowały się
też inne instytucje, którym ser -
decznie dziękujemy za udział i
pomoc: Warsztaty Terapii Zaję-
ciowej w Olsztynku, Staż Miejska i
Komisariat Policji w Olsztynku,
Nadleśnictwo Olsztynek, Przed-
szkole Miejskie w Olszt ynku,
Szkoła Podstawowa w Olsztynku,
Gimnazjum SPSK w Olsztynku,
Gimnazjum im. Noblistów Pols-
kich w Olsztynku.

Noc Bibliotek 
W sobotę 30 maja biblioteki

publiczne i szkolne w całej Polsce
zaprosiły na Noc Bibliotek, wieczor -
no-nocną imprezę promującą

czytelnictwo i biblioteki jako miejs-
ca, w których warto bywać. Do tej
ogólnopolskiej akcji przyłączyła
się też nasza biblioteka.

Wieczór zaczęliśmy spotkaniem
z Edwardem Cyfusem - ga wę dzia -
rzem, popularyzatorem gwary i
kultury warmińskiej, pisarzem,
muzykiem. Autorem trzech to -
mów wspomnień „… a życie toczy
się dalej” oraz wielu prac na te -
mat Warmii. 

Podczas naszego spotkania
opo wiadał barwnie, gwarą war -
mińską, o historii Warmii, Zakonu
Krzyżackiego, postaciach niektó -
rych biskupów warmińskich oraz
tragicznych i ciężkich doświad-
czeniach rodowitych Warmiaków
w różnych okresach historycz -

nych. Opowiadał też o tym, jak
doszło do zebrania dokumentacji
oraz wydania pierwszego i kole-
jnych tomów trylogii "A życie
toczy się dalej".

Przybyli na spotkanie mogli
nabyć najnowszą książkę Edwarda
Cyfusa "Warmińska saga, a życie
toczy się dalej...", oczywiście z
auto grafem autora.

Kolejnym punktem naszej

Nocy Bibliotek było otwarcie wys-

tawy malarskiej Anny Rok –

naszej zaprzyjaźnionej bibliotekar-

ki z Barczewa. Z zamiłowania jest

regionalistką. Fascynują ją war -

mińskie krajobrazy, warmińska

kultura i tradycja. Znajduje to od -

bicie w jej twórczości plastycznej i

literackiej. Uprawia ma larstwo,

grafikę, rysunek sa ty rycz ny i ka ry -

katurę. Uczestnicy spotkania mieli

okazję porozmawia nia z autorką, a

wystawę można jeszcze podziwiać

w olsztyneckiej bibliotece do koń -

ca lipca. 

Impreza była dla bibliotek okaz -

ją do atrakcyjnego, niekon-

wencjonalnego zaprezentowania

swoich zbiorów i oferty edukacyj -

no-kulturalnej oraz poszerzenia

grona czytelników. Więcej o

ogólnopolskiej akcji na stronie in -

ter netowej:
http://nocbibliotek.org/

Miej ska Bib lio te ka Pub licz na w Ol sztyn ku
NIE TYLKO LEKTURA
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Roz wią za nia pro si my nad sy łać na kartkach pocztowych do 15 lipca pod ad re sem re dak cji. Spoś ród pra wid ło wych roz wią zań wy lo su je my nagrodę -
obiad dla 2 osób w Restauracji Ratuszowa . Prawidłowym rozwiązaniem ostatniej krzyżówki było hasło: "Trening czyni mistrza". Nagrodę wylosowali
Ewa i Rafał Lewandowscy z Królikowa.

Poziomo: 2) ząb basisty, 6) w kościach, 9) bez pętelki,

10) słabo się tłumaczy, 11) śpiący dramaturg, 12) omen,

13) wicher ciężko pracujący, 14)trzyma z makiem,

15) dodatek do popcornu, 16) przekręt w spodniach,

18) kręci się, 20) okoliczności, 23)przekraczana w PRL-

u, 25) zabytek na nie, 26) unijny pierwiastek, 27) stoi,

28) futro dla Elżbiety, 29) pracuje wśród bałwanów

Pionowo: 1) do koloru, 2) oświatowy, 3) do zdania,

4) plażowy atol, 5) z jest po obiedzie, 7) tłok w stolarni

8) zawiera prawdę, 16) zaloty kury, 17) usypia, 19) od

do do do, 20) słaba unia, 21) zaiks, 22) harcerz w

pokrzywach, 24) po piłce

Krzyżówka sponsorowana 
przez restaurację:
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