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Niestety, wymarzony czas zabaw na śniegu i lodzie skończył się już
w pierwszym tygodniu.  Zaledwie przez parę dni zimowa aura,
śniegiem i mrozem zachęcała do aktywnego wypoczynku na świeżym
powietrzu. Niektórym szczęściarzom udało się nawet poszaleć na zor-
ganizowanym przez MDK kuligu,  czy  pojeździć na lodowisku. Wielu
uczniów szkoły podstawowej  i gimnazjum wyjechało na obozy
zimowe wraz ze swoimi klubami sportowymi.  Na tych, którzy nie
wyjechali na ferie czekało  mnóstwo atrakcyj nych zajęć. Dom kultury,
biblioteka, olsztyneckie szkoły i kluby sportowe, skanseni świetlice
wiejskie uraczyły milusińskich urozmaiconym programem. Znalazły
się wśród nich  m.in. warsztaty plastyczne, taneczne, wokalne,
perkusyjne,  zajęcia ekologiczne i ornitologiczne, treningi sportowe,
kino, teatr, bal przebierańców, parkour, aikido, wyjazdy na basen i
wiele innych. Wiele atrakcji dofinansowano z funduszu profilaktyki
przeciwalkoholowej.  Ferie kojarzą się dzieciom z wolnością, rodzicom
raczej z koniecznością zapewnienia – przynajmniej tym młodszym  –

opieki i jakichś ciekawych zajęć. Nawet jeśli nie planowaliśmy w tym
roku posyłać swej pociechy na żaden zorganizowany wyjazd, ani nie
zamierzaliśmy  nigdzie wyjeżdżać całą rodziną, można było  tak
zaplanować dziecku ferie w mieście, by nie miało czasu na nudę.
Cieszy fakt, ze coraz większa  liczba rodziców myśli o tym jak zorgani-
zować dziecku czas, by smyk się nie nudził i aktywnie spędził te dwa
tygodnie. Dowodem na to jest fakt, że np. lista uczestników na zajęcia
w bibliotece była zapełniona już  tydzień przed feriami, a w warsztat-
ach artystycznych domu kultury  uczestniczyło dziennie  ok. 100
dzieci i młodzieży! Jednak wszystko co dobre szybko się kończy.
Tradycyjnie, na zakończenie wypoczynku zimowego Miejski Dom Kul-
tury zaprasza  wszystkich na festiwal piosenki „Zimowe skowronki”
oraz na „Wybory Małej Miss Ferii”-  tym razem barwne show w stylu
boolywood!  Zresztą... drodzy czytelnicy, do aktywnego spędzania
czasu zapraszamy i namawiamy, nie tylko podczas ferii! 

FERIE 2016

Trwają ferie zimowe. Śniegu wprawdzie już nie ma,
ale i tak na nudę dzieci narzekać nie mogą.
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Rada Miejska w Olsztynku uchwaliła budżet na 2016 rok. Dochody

wynoszą 41  971  986,00 zł przy planowanych wydatkach

43 763 480,84 zł. Deficyt budżetu to 1 791 494,84 zł. 

Budżet, po pozytywnym zaopiniowaniu przez Regionalną Izbę Obra-

chunkową oraz komisje rady miejskiej, został przyjęty 13 głosami za,

przy 1 głosie przeciwnym, radnej Wiesławy Filipkowskiej. Paradoksalnie,

jedna z większych inwestycji, które będą realizowane w br. dotyczy

budowy ulic: Grabowej, Sosnowej, Leszczynowej i Dębowej, czyli okręgu

wyborczego radnej. Tegoroczny budżet zakłada dalszy rozwój gminy

przy stosunkowo niedużym deficycie. Te środki będą przeznaczone na

inwestycje, a nie na wydatki bieżące. 

Większość zadań podporządkowana jest pozyskaniu funduszy uni-

jnych. Ze względu na duże opóźnienie w ogłaszaniu konkursów na

poszczególne działania przez Urząd Marszałkowski, musimy posiadać

niezbędne projekty, tak aby być przygotowanym na „wysyp” konkursów

i dużą ilość pieniędzy unijnych, których uruchomienie nastąpi w tym

roku i kolejnych latach (w krótkim przedziale czasowym).

Wiele działań planowanych jest na terenach wiejskich. Chodzi o

drogi, wodociągi i  kanalizację. Czeka nas tez budowa kilku kolejnych

świetlic wiejskich oraz poprawa oświetlenia na terenie gminy. Część

niezbędnych działań zostanie wykonana w ramach własnego budżetu,

m.in. wodociąg do Świerkocina i  odwodnienie terenów przylegających

do szosy w Mierkach.

W poprzednim roku, w ramach programu tzw. „schetynówek”, oddal-

iśmy kilka ulic na osiedlu przy ulicy Jemiołowskiej. W roku 2017

ruszymy z remontem odcinka ulicy Pionierów wraz z ulicami przyległy-

mi. W ciągu kilku miesięcy przygotowany będzie projekt.

W tym roku chcemy także zrealizować wspomnianą budowę ulic przy

Skansenie.

Razem z powiatem otrzymaliśmy dofinansowanie (przy tzw. udziale

własnym) na odbudowę nawierzchni i poboczy w Jemiołowie i na trasie

do Kunek. 

W ciągu ostatnich dwóch lat powstał chodnik do wiaduktu i została

wyremontowana ulica Jemiołowska oraz odcinek drogi przez Kunki.

Projektujemy i uzgadniamy przebudowę w obrębie ulicy Grun-

waldzkiej, Inwalidów, przystanku autobusowego i przyległych.

Rozpoczynają się prace projektowe w ramach Cittaslow. W wyniku

działań burmistrza, do 2020 roku udało się zabezpieczyć kwotę ponad

20 mln złotych na tzw. „rewitalizację społeczną”. Kwota pochodzi ze

środków Unii Europejskiej. Nasza gmina posiada zdolności zainwest-

owania „wkładu własnego” i spełnia nałożone wskaźniki.

Do końca stycznia składamy wniosek o dofinansowanie do budowy

żłobka miejskiego na 40 miejsc. Kolejna zmiana ustawy, umożliwiająca

pozostawienie 6-latków w przedszkolu, zmusza nas do działań, tak by

można było przyjąć do przedszkola najmłodsze dzieci. Konieczne jest

utworzenie nowej grupy lub nawet grup. W tym celu musimy pilnie

przystosować bazę przedszkola. To zadanie nie ma w tej chwili odbicia

w budżecie. Zostaną jednak wprowadzone niezbędne korekty.

Placówki oświatowe zmieniają swoje oblicze. Zostaną wykonane

niezbędne prace przy zagospodarowaniu placu przed szkołą podsta-

wową oraz wymiana okien w starej części gimnazjum. Priorytetem w

Waplewie jest termomodernizacja sali gimnastycznej.

Powiat uzgodnił i przygotował koncepcję budowy hali sportowej

u zbiegu ulic Olsztyńskiej i  Emila Von Behringa (projekt na str.6)

W bieżącym roku budżet powiatu przewiduje wykonanie projektu

wraz z uzyskaniem  pozwolenia na budowę. Mamy nadzieję, że w roku

2017 będzie można przystąpić do budowy.

Poniżej przedstawiamy Państwu listę inwestycji rozpoczętych

lub zakończonych w 2015 roku oraz inwestycje zapisane w budżecie na

2016 rok. Działania jednoroczne jak i wieloletnie.

Informacja o stopniu zaawansowania inwestycji 
gminnych w 2015 roku na dzień 31.12.2015 r.

1. Opracowanie projektu sieci wodociągowej dla miejsco-
wości Gębiny, Zezuty, Witułty

18 czerwca 2014 roku podpisano umowę z firmą Inwestycje

Ochrony Środowiska na wykonanie projektu. Został on opracowany i

złożony w starostwie powiatowym do zatwierdzenia i uzyskania pozwole-

nia na budowę, które otrzymaliśmy 26 marca 2015r.

2. Opracowanie projektu sieci kanalizacyjnej dla miejsco-
wości Witramowo 

WIEŚCI Z MAGISTRATU

Inwestycje i budżet w 2016 roku

Szanowni Państwo, czytelnicy „Albo”
W poprzednim numerze, w tym miejscu, miałem zostać wyrokiem sądu 

przeproszony przez Panią Filipkowską. 
W zamian czytelnicy zobaczyli kolejną nikczemną próbę obrażenia mnie,

a co gorsze wymiaru sprawiedliwości, w postaci niewidocznego tekstu przeprosin. 
Wielu czytelników pomyślało, że to czysta strona lub błąd w druku.

Większość przyzwyczaiła się do takiego zachowania tej pani. 
Nie pozwolę na takie traktowanie urzędu burmistrza oraz obrazę sądu. 

Wyrok zostanie wykonany, zapewniam.

z poważaniem    

Artur Wrochna
Burmistrz Olsztynka
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Zadanie jest częściowo finansowane z funduszu sołectwa Witramowo.

Przeprowadzono również rozmowy o partycypacji, w kosztach opracow-

ania dokumentacji z właścicielem Stacji Paliw w Witramowie, na  co

wyraził zgodę. W 2015 roku zostały wykonane mapy do celów projek-

towych. Inwestycja będzie kontynuowana w 2016 roku.

3. Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Królikowo 
Ogólny koszt inwestycjii: 1 792 671,46 zł.

Dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich -

558 349,00 zł.

Środki własne - 1 234 322,46 zł.

Wybudowano ok. 4 503 mb sieci kanalizacji sanitarnej, z której

będzie  korzystało ok. 240 osób. Uruchomiono również dwie przepom-

pownie ścieków.

4. Opracowanie projektu sieci wodociągowej dla miejsco-
wości Mierki 

Wykonawcą projektu technicznego jest biuro projektowe Pryzmat,

koszt to 30 000,00 zł. Do końca 2015 roku wykonano projekt oraz

uzyskano pozwolenie na budowę.

5. Opracowanie projektu sieci wodno-kanalizacyjnej dla
miejscowości Maróz 

Została podpisana umowa z firmą Inwestycje Ochrony Środowiska

na kwotę 44 280,00 zł. Zadanie zostało już wykonane oraz rozliczone, a

dokumentacja projektowa została złożona w starostwie powiatowym dla

uzyskania pozwolenia na budowę.

6. Budowa wodociągu dla miejscowości Świerkocin 
Gmina podpisała z biurem projektowym umowę na sporządzenie

projektu odcinka wodociągu, od Swaderek do Świerkocina. Zadanie jest

w trakcie realizacji i zostanie wykonane do końca lutego 2016 r.

7. Budowa ulic (wraz z ich oświetleniem) Jeziornej, Żeglar-
skiej i Wędkarskiej w Olsztynku  

Inwestycja była realizowana w kilku etapach, w roku 2014 udało się

wykonać część zadania – odwodnienie wzdłuż ulicy Jemiołowskiej wraz

z separatorem. Przetarg na  dokończenie tego zadania został ogłoszony

11 września 2015 r.

Wpłynęły 4 oferty, z których najkorzystniejszą, na kwotę 844 017,25

zł, złożyło konsorcjum firm Zakład Handlowy „KASIA” oraz Firma

Handlowo-Usługowa „HYDROL”. Inwestycja została zakończona

i rozliczona przed końcem 2015 roku. 

Zadanie było dofinansowane z tzw. „schetynówek”. Powstało ok. 650

mb ulic z kostki typu „polbruk”, a także chodniki i odwodnienie ulic.

8. Modernizacja drogi w miejscowości Waplewo
1 czerwca 2015 r. zawarliśmy umowę na wykonanie projektu wykon-

awczego drogi w Waplewie wraz z nadzorem inwestorskim nad

planowaną inwestycją.

13 sierpnia 2015 r. ogłosiliśmy przetarg na wykonanie modernizacji

drogi, w którym wzięły udział trzy firmy. Najkorzystniejszą ofertę złożyło

Przedsiębiorstwo Transportowo-Handlowe WAPNOPOL, z którym

14 września 2015 r. podpisaliśmy umowę opiewającą na kwotę

181 359,27 zł. Inwestycja została zakończona i rozliczona. Na zadanie

to uzyskaliśmy dofinansowanie z `Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych

.9. Budowa chodnika w  Królikowo 
Zadanie zostało zrealizowane z funduszu  sołectwa Królikowo. 19

października 2015 r. podpisaliśmy umowę z  firmą EUROBET Sp. z o.

o. na wykonanie zadania, 2 grudnia 2015 r. inwestycja została ode-

brana.

10. Modernizacja pobocza drogi 
w miejscowości Sudwa 
Zadanie zrealizowano z funduszu sołectwa Sudwa. Umowę z wykon-

awcą, t.j. firmą EUROBET Sp. z o. o. podpisaliśmy 19 października

2015 r., a  2 grudnia 2015 r. odebraliśmy ukończoną inwestycję.

11. Wykonanie zjazdu z ulicy Mierkowskiej na działkę 17/5  
W 2015 roku został wykonany tymczasowy zjazd z ulicy Mierkowskiej

na działkę numer 17/5 stanowiącą drogę gminną.

12. Budowa strażnicy dla OSP Olsztynek
Po rozesłaniu zapytań ofertowych oraz wyborze najkorzystniejszej

oferty, 21 maja 2015 roku, zawarto umowę na wykonanie programu

funkcjonalno-użytkowego w ramach zadania pn. „Budowa strażnicy dla

OSP”, który został sporządzony.

31 lipca 2015 roku został ogłoszony przetarg na wykonanie zadania

z  zastrzeżeniem, że realizacja zadania nastąpi jedynie w przypadku,

gdy uzyskamy dofinansowanie z budżetu państwa.

W związku z przedłużająca się procedurą otrzymania dofinansowania

(Zarządzenie Prezesa Rady Ministrów z  dnia 24 września 2015 r.)

oraz  brakiem zgody na zmianę istotnych warunków zamówienia przez

Urząd Zamówień Publicznych w Warszawie, wykonanie zadania do

końca 2015 roku było nierealne. W związku z powyższym 12 październi-

ka 2015 roku przetarg na wykonanie zadania został unieważniony.

13. Zakup samochodu do przewozu osób. 
19 lutego 2015 roku, po wyłonieniu wykonawcy z zapytania ofer-

towego, podpisano umowę z  firmą BENEPOL sp. z o.o., na kwotę

137 145,00 zł z terminem wykonania na 19 marca 2015r. Samochód

został już kupiony.

14. Wykonanie projektu budowy infrastruktury wodno-
kanalizacyjnej i burzowej ul. Grabowej w Olsztynku. 

Został wykonany projekt oraz uzyskaliśmy pozwolenie na budowę,

dzięki temu w 2016 roku zostanie wykonana kanalizacja w ulicy

Grabowej.

15. Zagospodarowanie placu przy ul. Świerczewskiego.
Ogólny koszt inwestycji opiewał na 153 441,92 zł, przy czym dofi-

nansowanie z Europejskiego Funduszu Rybackiego wyniosło 103

203,77 zł, a środki własne to 50 238,15 zł. Wykonano alejki spacerowe

z oświetleniem parkowym, ustawiono ławki oraz kosze na śmieci.

Zagospodarowana została również zieleń na terenie objętym inwestycją.

Klomb centralny został obsadzony różami oraz płożącymi krzewami

iglastymi. Zagospodarowano także 5 innych klombów na terenie działki,

i posadzono tuje.

16. Doposażenie placu zabaw i boiska w ramach funduszu
sołeckiego (sołectwo Zawady).  

Zgodnie z oczekiwaniami mieszkańców wsi oraz sołtysa wsi Zawady

wykonano niwelację terenu pod boisko oraz zamontowano bramki. 

17. Urządzenie parku sportu, rekreacji i kultury w miejsco-
wości Waplewo. 

Ogólny koszt inwestycji: 321 793,82 zł. 

Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rybackiego: 166 640,77 zł.

Środki własne: 155 153,05 zł.

Efektem końcowym inwestycji są wybudowane: scena, ścianka

wspinaczkowa, ogrodzony plac zabaw, siłownia zewnętrzna, boisko do

siatkówki plażowej oraz miejsce na ognisko. 

Na działce objętej inwestycją Została urządzona zieleń – posiano

trawę i wykonano nasadzenia. Wykonano alejki spacerowe z oświetle-

niem parkowym,  ustawiono ławki i kosze na śmieci.

18. Rozbudowa i modernizacja oświetlenia w ramach fun-
duszu sołeckiego  sołectw: Maróz, Łutynowo, Sitno, Samogo-
wo, Zezuty.

Inwestycje w Marózie, Samagowie, Zezutach oraz Sitnie zostały

zakończone. W  Łutynowie inwestycja jest w trakcie realizacji – zostanie

zakończona do 31 stycznia 2016 roku.

19. Rozbudowa i modernizacja oświetlenia w gminie Olsz-
tynek. 

WIEŚCI Z MAGISTRATU
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Kupiono trzy lampy solarne, które zostały umiejscowione przy ulicy

Złotej, Srebrnej i Rubinowej.

20. Multimedialne Muzeum Obozu Jenieckiego Stalag 1B i
Historii Olsztynka 

W roku 2015, do 30 czerwca, wydano 912 983,00zł na wyposażenie,

zgodnie z koncepcją urządzenia multimedialnego muzeum, oraz

10 500,00zł na film promocyjny. 29 maja 2015 r. złożyliśmy wniosek o

płatność na kwotę 231 505,73 zł. 

21. Budowa świetlicy wiejskiej w Ameryce
Zadanie realizowane jest z funduszu  sołectwa Ameryka. Do końca

2015 roku została sporządzona część dokumentacji projektowej.

Zadanie będzie kontynuowane w 2016 roku.

22. Budowa świetlicy wiejskiej w Nadrowie. 
Ogólna wartość inwestycji to około 383 278,00 zł. (wartość robót

budowlanych ok. 348 790,00 zł oraz wartość wyposażenia ok. 34

488,00 zł). Inwestycja współfinasowana była przez Unię Europejską ze

środków finansowych Europejskiego Funduszu Rybackiego, gminie

udało się uzyskać dofinansowanie w wysokości 255 255,00 zł.

Powstał jednokondygnacyjny budynek świetlicy o powierzchni

użytkowej 115,41 m2. W budynku znajduje się sala, pomieszczenie

porządkowe, toalety (przystosowane dla osób niepełnosprawnych),

kuchnia oraz wiatrołap. Teren świetlicy został ogrodzony oraz zagospo-

darowany – wykonano podjazdy oraz chodniki z polbruku.

Kuchnia w świetlicy została w pełni wyposażona: meble kuchenne,

zlew, lodówka, grill elektryczny, kuchenka mikrofalowa oraz okap.

W ramach wyposażenia dostarczono meble do sali: stoły, krzesła,

biurko z fotelem biurowym, witrynę szklaną, regał, a także karnisze,

żaluzje, firanki i zasłony. Świetlica została wyposażona w sprzęt RTV tj.

telewizor, antenę i odtwarzacz DVD. Użytkownicy świetlicy będą mogli

korzystać także ze sprzętu komputerowego oraz multimedialnego tj.

komputera, urządzenia wielofunkcyjnego, projektora wraz z ekranem

oraz stanowiska do gier zręcznościowych (Xbox). 

Kupione zostały również stoły do gier:  stół do tenisa, bilard oraz

piłkarzyki.  Wykonawca dostarczył mobilną scenę do użytku

wewnętrznego oraz zewnętrznego.

Planowane zadania inwestycyjne na rok 2016
1. Budowa sieci wodociągowej dla miejscowości Gębiny, Zezuty,

Witułty, Cichogrąd - jest to zadanie wieloletnie, w ramach którego w lat-

ach 2014 - 2017 planuje się wybudowanie sieci wodociągowej o długoś-

ci około 9 180 mb i przyłączy o łącznej długości 749 mb. 

2. Opracowanie projektu sieci kanalizacyjnej dla miejscowości

Witramowo.

3. Wykonanie sieci wodociągowej od stacji uzdatniania wody w

Swaderkach do Świerkocina (około 2200 mb).

4. Opracowanie projektu sieci kanalizacyjnej dla m. Ząbie.

5. Opracowanie dokumentacji na budowę kanalizacji w Nowej Wsi

Ostródzkiej.

6. Modernizacja sieci wodociągowych do potrzeb ppoż. Zostaną

wymienione uszkodzone hydranty oraz umiejscowione nowe hydranty

na terenie gminy Olsztynek.

7. Budowa sieci wodociągowej i  wodno-kanalizacyjnej na koloniach

Królikowa. Planuje się opracowanie projektów i budowę sieci  do

kolonii wsi Królikowo od istniejącej na kolonii Jemiołowo oraz sieci do

kolonii od wsi Królikowo w stronę masarni. Jest to zadanie wieloletnie,

zaplanowane na lata 2016-2017. 

8. Budowa sieci wodociągowej dla wsi Kunki i Lutek - I etap. Zakres

rzeczowy wykonania całego zadania to 9180 mb sieci oraz przyłącza o

łącznej długości 1540 mb. Jest to zadanie wieloletnie zaplanowane na

lata 2009-2018.

9. Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej dla kolonii wsi Mierki. W

ramach zadania wykonane zostanie ok 1500 mb kanalizacji sanitarnej,

ok 190 mb przyłączy oraz zbiorcza przepompownia ścieków. Wykonane

zostanie także ok 1300 mb sieci wodociągowej wraz z przyłączami o

łącznej długości ok 200 mb. Zadanie wieloletnie – 2014-2017.

10. Wykonanie nawierzchni ul. Leszczynowej, Sosnowej, Brzozowej i

Dębowej  w Olsztynku – zadanie wieloletnie zaplanowane na lata 2013

– 2016. Część zadania została zrealizowana w 2014 roku – wykonano

nawierzchnię ulicy Leszczynowej oraz Dębowej. Do wykonania zostały

nawierzchnie ulic Sosnowej, Brzozowej oraz Grabowej.

30 października 2015 r. został złożony wniosek o dofinansowanie

inwestycji z tzw. „schetynówek”. Gmina Olsztynek jest drugą w kolejnoś-

ci oczekujacą na pojawienie się dodatkowych środków na dofinan-

sowanie zadania, pojawiają się one po rozstrzygnięciu przetargów w

innych gminach.

11. Budowa chodnika od miejscowości Ameryka do Szpitala Rehabil-

itacyjnego dla Dzieci w Ameryce – zadanie wieloletnie zaplanowane na

lata 2015-2016. W 2015 roku został wykonany projekt budowy chodni-

ka oraz zostało uzyskane pozwolenie na budowę.

12. Modernizacja chodników  przy ul. Chopina, Ostród zkiej, Pio-

nierów, Żeromskiego, Kamiennej, Świerczewskiego i Mrongowiusza.

Jest to zadanie wieloletnie realizowane od 2013 roku. Zakończenie

planowane jest na 2016 rok – do wykonania została modernizacja

chodnika przy ulicy Mrongowiusza.

13. Wykonanie projektu włączenia  drogi gminnej stanowiącej dz.

17/5 do drogi krajowej nr 58 (ul. Mierkowska). 

14. Przebudowa progów zwalniających. Zostaną przebudowane progi

na ulicy Ostródzkiej i Szkolnej.

15. Modernizacja nawierzchni ulic: Grunwaldzkiej, Inwa lidów,

Mazurskiej, Jagiełły, Staromiejskiej i Strażackiej.

Jest to zadanie wieloletnie zaplanowane na lata 2015-2018. W 2015

roku został wykonany program funkcjonalno-użytkowy, w 2016 roku

zostanie sporządzony projekt budowlany i uzyskane pozwolenie na

budowę. 

16. Modernizacja chodnika oraz budowa parkingu przy skrzyżowaniu

ul. Chopina i Krzywej. Planowane jest dokończenie chodnika przy ulicy

Chopina, a także wybudowanie parkingu na skrzyżowaniu ulicy

Chopina z ulicą Krzywą. 

17. Wykonanie projektu budowy ulic: Złotej, Srebrnej, Platynowej,

Diamentowej, Rubinowej, Perłowej, Szmaragdowej. 

18. W ramach funduszy sołeckich będą budowane przystanki

w Łutynówku oraz Mycynach.

19. Budowa chodnika we wsi Królikowo z funduszu sołeckiego. Jest

to kontynuacja zadania z 2015 roku. 

20. Zakup i montaż barier przy drodze we wsi Świerkocin (fundusz

sołecki).

21. Budowa ścieżki edukacyjno- rekreacyjnej we wsi Waplewo  (fun-

dusz sołecki).

22. Projekt ścieżki pieszo-rowerowej w Olsztynku. Jest to jedno

z  zadań, które znajduje się w Ponadlokalnym Programie Rewitalizacji

Sieci Miast Cittaslow województwa warmińsko-mazurskiego, w części

dotyczącej miasta Olsztynek. Do przygotowania wniosku o przyznanie

dofinansowania z funduszy europejskich na preferencyjnych warunkach

niezbędna jest dokumentacja projektowa. 
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23. Termomodernizacja sali gimnastycznej Zespołu Szkolno-Przed-

szkolnego w Waplewie. Pierwszym etapem inwestycji jest przygotowanie

audytu energetycznego oraz projektu przebudowy sali. 

24. Budowa miasteczka ruchu drogowego przed szkołą oraz zagospo-

darowanie dziedzińca Szkoły Podstawowej w Olsztynku. Jest to zadanie

wieloletnie, zaplanowane na lata 2015-2018. W 2015 roku rozpoczęto

prace nad przygotowaniem projektu.

25. Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w El gnów ku. Zostanie

wymieniona instalacja centralnego ogrzewania.

26. Zakup kotła centralnego ogrzewania dla szkoły fil ialnej

w Mierkach.

27. Dostosowanie Przedszkola Miejskiego w Olsztynku do wymogów

ppoż.

28. Dostosowanie Przedszkola Miejskiego w Olsztynku do wymogów

przepisów sanitarnych.

29. Zakup kuchenki specjalistycznej elektrycznej - ZSP w Waplewie.

30. Zakup elementów placu zabaw – przedszkole w Olsztynku.

31. Termomodernizacja budynku Gimnazjum im Nob lis tów Polskich

w Olsztynku - wymiana okien.

32. Dostosowanie  budynku Gimnazjum im Noblistów Polskich

w Olsztynku do wymogów ppoż.

33. Zakup centrali telefonicznej dla Miejskiego Ośrodka Pomocy

Społecznej w Olsztynku.

34. Budowa żłobka w Olsztynku. Zadanie wieloletnie, zaplanowane

na lata 2015-2016. W 2015 roku przystąpiono do wykonania projektu

budowlanego. Żłobek planowany jest jako rozbudowa istniejącego

budynku Przedszkola Miejskiego w Olsztynku. Do końca stycznia 2016

roku zostanie złożony wniosek o dofinansowanie budowy z programu

„Maluch – edycja 2016”. 

35. Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej ul. Grabowej. Wybudowane

zostanie ok 300 mb sieci kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej

oraz sieci wodociągowej. 

36. Wykonanie projektu odwodnienia wsi Mierki.

37. Budowa wiaty rekreacyjnej w ramach funduszu sołectwa Drwęck.

38. Wykonanie projektów placów zabaw w Gaju, Wigwałdzie

i Marózie z funduszu sołeckiego.

39. Budowa grzybka-altany we wsi Jemiołowo (fundusz sołecki).

40. Zakup kosiarki ciągnikowej dla sołectwa Dąb (fundusz sołecki).

41. Zakup urządzeń do siłowni zewnętrznej z funduszu sołectwa

Sitno.

42. Wykonanie przyłącza energetycznego z funduszu sołectwa

Lipowo Kurkowskie.

43. Modernizacja oświetlenia w Gminie Olsztynek - zakup lamp

solarnych.

44. Przebudowa sieci elektroenergetycznej w Platynach. Przebudowa

jest jednym z etapów przygotowania działki pod budowę świetlicy

wiejskiej w Platynach.

45. Budowa świetlic wiejskich w m. Platyny, Ameryka, Waplewo.

W   ramach tego zadania zostaną wykonane projekty budowlane oraz

zostaną uzyskane pozwolenia na budowę. Jest to zadanie wieloletnie,

planowane na lata 2016-2018.

46. Modernizacja świetlicy wiejskiej w Jemiołowie. Jest to zadanie

wieloletnie, na lata 2016-2017. W roku 2016 zostanie wykonany pro-

jekt modernizacji wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę, która

będzie realizowana w 2017 roku.

47. Doposażenie świetlicy Wiejskiej w Elgnówku (fundusz sołecki). 

48. Budowa trybuny na stadionie miejskim w Olsztynku. W grę

wchodzi ewentualna poprawa ogrodzenia na obiekcie. W tym celu musi-

ałaby zostać dokonana przez radę korekta budżetu.

Koncepcja budowy hali sportowej u zbiegu ulic Olsztyńskiej i  Emila Von Behringa
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Ważnym punktem konferencji
było przyjęcie do grona miast
spod znaku śl imaka nowego
człon ka – miasta Sępopol. To już
piąty samorząd, który dołączył do
sieci krajowej w bieżącym roku
(Prudnik, Lidzbark, Działdowo,
Orneta oraz Sępopol).

Koordynator Krajowy miast
Cittaslow, Artur Wrochna, przed -

sta wił plany sieci na najbliższy
rok. Spotkaniu współprzewod-
niczył także Jacek Kostka, prezes
powołanego w marcu tego roku
Stowarzyszenia Polskie Miasta
Cittaslow, które zajmie się wspar-
ciem miast przy prowadzeniu
Ponadlokalnego Programu Re wi -
talizacji Sieci Miast Cittaslow. Na
ten cel miejscowości mają zagwa -

ran towane ponad 50 mln euro w
Regionalnym Programie Opera-
cyjnym Warmia i Mazury na lata
2014-2020.

Stowarzyszenie wspólnie z
siecią Cittaslow podejmować bę -
dzie różnorodne inicjatywy. W
przyszłym roku miasta Cittaslow
planują m.in. udział w targach,
organizację corocznego festiwalu
Cittaslow oraz przygotowanie
szeregu akcji w ramach Niedzieli
Cittaslow. W związku z rozwojem
sieci, aktualizacji wymagają mate-
riały promocyjne. Na początku ro -
ku ruszy także nowa strona sieci i
akcje w mediach spo łecz noś cio wych.

W dniu konferencji goście mieli
okazję zapoznać się z historią na -
szego miasta i okolic, zwiedzając
Multimedialne Mu ze um Obozu
Je nieckiego Stalag IB i Historii
Olsztynka. Po wizycie w muzeum
goście odwiedzili Park Sportu,
Kultury i Rozrywki oraz lodowisko
„Biały Orlik” przy szkole podsta-
wowej.

Ruch Cittaslow liczy obecnie w
Polsce 24 miejscowości, w tym 19
oś rodków z Warmii i Mazur.  Mię -
dzy narodowe Stowarzyszenie Cit-
taslow skupia 209 miast na sześ-
ciu kontynentach. Polska sieć jest
największym po włoskim zrzesze-
niem miast, które zobowiązały się
dbać o dobrą jakości życia swoich
mieszkańców.

Ideą ruchu jest szerzenie tzw.
kultury dobrego życia oraz gościn-
ności, stanowiących alternatywę
wobec wielkomiejskiego pośpie -
chu. Zrzeszenie w Cittaslow oz na -
cza także szczególne pie lę gno -
 wanie regionalnej kuchni i wy -
twórczości, rozwijanie kontaktów
między miejscowymi producenta-
mi, ale również zabieganie o
zdobycze nowoczesności wpisu-
jące się cele ruchu tj. rozwój sieci
internetowych, powstawanie tras
rowerowych, likwidowanie barier
architektonicznych czy używanie
w miastach materiałów bu dow -
lanych przyjaznych środowisku.
Członkowie sieci dzielą się między
sobą pomysłami i dobrymi prak-
tykami dotyczącymi funkcjonowa-
nia miast.

Członkowie ruchu Cittaslow spotkali się
w Olsztynku

5 grudnia w olsztyneckim ratuszu odbyła się konferencja pol-
skich miast zrzeszonych w Stowarzyszeniu Cittaslow. Podczas kon-
ferencji podsumowano roczną działalność sieci.

Od marca 2015 przekazano
86 rowerów.

Rowery otrzymują bezpłatnie
osoby niepełnosprawne z trudnoś-
ciami w poruszaniu się, chodzące
o kulach, z kłopotami w utrzyma-
niu równowagi.

Największą zaletą rowerów jest
bezpieczeństwo. Dzięki trzem
kołom są stabilne, pozwalają po -
ru szać się samodzielnie, zapewni-
ają też rehabilitację.

Rowery rehabilitacyjne są ku -

po wane m.in. dzięki zbiórkom
odzie ży i tekstyliów do pojem-
ników PCK. Pojemniki są roz mie -
szczone na terenie całego woj.
warmińsko – mazurskiego i jest
ich obecnie ponad 600.

Uroczyste przekazanie, w asyś-
cie Św Mikołaja, 6 rowerów przez
PCK członkom Stowarzyszenia
Na Rzecz Osób Nie pełno spraw -
nych i Ich Rodzin w Olsztynku od -
było się 20 grudnia 2015r.  w trak-
cie Jarmarku Wigilijnego.

W uroczystości wzięli udział
m.in: Burmistrz Gminy Olsztynek
Artur Wrochna, Dyrektor Okre-

gowy PCK  Andrzej Karski,

Prezes SNRONiIR w Olsztynku
- Radosław Juszczyk,

ROWERY REHABILITACYJNE  OD PCK

W ramach trwającej współpracy z Fundacją Eco-Textil Polski
Czerwony Krzyż w Olsztynie obdarowuje niepełnosprawnych
mieszkańców woj. warmińsko – mazurskiego rehabilitacyjnymi
rowerkami trójkołowymi.

Udział w zakupie sa -
mochodu, który zastąpi
ponad 30-letniego doty-
chczasowego „Stara”,
miał także Powszechny
Zakład Ubezpieczeń
oraz Zarząd Główny
OSP i Wojewódzki Fun-

dusz Ochrony Śro do -
wis ka i Gospodarki
Wodnej w Olsztynie.

Uroczyste prze ka -
zanie nastąpi w styczniu
2016 roku.

PREZENT DLA WAPLEWSKICH 
STRAŻAKÓW

Po wielomiesięcznych staraniach burmistrza i
przychylności rady miejskiej strażacy z Waple-
wa otrzymali na gwiazdkę długo oczekiwany
średni wóz bojowy o wartości ponad 650 tys.
złotych.

WIEŚCI Z MAGISTRATU
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W Uroczystość Objawienia
Pańskiego, 6 stycznia 2016 r., w
Hali „Urania” w Olsztynie odbył
się, organizowany przez Caritas
Archidiecezji Warmińskiej, Sto-
warzyszenie Forum Prorodzinne
oraz Radio Olsztyn, świąteczny
koncert charytatywny „Rodziny -
Rodzinom”, w czasie którego
wysłuchaliśmy kolęd i pastorałek
w znakomitym wykonaniu
Rodziny Pospieszalskich.

Ale przed t ym koncer tem
zaprezentowane zostały trady-
cyjne jasełka bożonarodzeniowe,
które przedstawili kolędnicy z
Waplewa. Rodzice, wśród nich
wielu nauczycieli ze szkoły podsta-
wowej oraz dzieci i  młodzież
waplewskiej parafii, w trzydziesto-
osobowej grupie przedstawili
opowieść o trudnym czasie dla
Świętej Rodziny, jaki spędziła
szukając miejsca dla przy-
chodzącego na świat Jezusa -
Syna Bożego.

Jasełka wcześniej zaprezen-
towane zostały w kościele pw. św.
Stanisława w Waplewie i tam były
robione liczne próby.  Docenili to
widzowie w hali „Urania” brawa-

mi nagradzając naszych artystów,
a bili brawo m.in. ks. arcybiskup
Józef Górzyński,  wojewoda Artur
Chojecki,  senator Lidia Staroń.
Ks. arcybiskup odwołał się do
końcowego przekazu jasełek
wskazując wierność przykazan-
iom, dbałość o trzymanie się
życiowych wartości i troskę o
Rodzinę!

Ofiary zebrane w czasie
imprezy przeznaczone będą na
organizację wypoczynku
zimowego dla dzieci i młodzieży
ewakuowanych z Mariupola i
przebywających obecnie w Ośrod-
ku Caritas w Rybakach. Kolędy
Pospieszalskich to nie tylko orygi-
nalna muzyka w wykonaniu
zespołu złożonego z 14 osób o
tym samym nazwisku, to także
świadectwo. Dwa pokolenia artys-
tów na scenie są przykładem
patriotyzmu i wierności chrześci-
jańskiej kulturze oraz wartości
jaką jest katolicka rodzina, którą
łączy wiara, wspólna pasja i
umiłowanie polskiej tradycji. 

ks. Marian Midura

Kolędnicy z Waplewa 
na jasełkach w Uranii

Orszak Trzech Króli przeszedł 
ulicami Olsztynka

6 stycznia po raz kolejny ulica-
mi Olsztynka przeszedł Orszak
Trzech Króli. Wydarzenie to w
Polsce i na świecie odbyło się już
po raz siódmy, a hasłem przewod-
nim tegorocznego Orszaku było
„Nade wszystko miłosierdzie”.
Orszak Trzech Króli stanowi bez -
poś rednie nawiązanie do tradycji
wystawiania jasełek ulicznych,
sprzyjających świętowaniu wy -
jątko wego, bożonarodzeniowego
czasu między 25 grudnia a 6 sty-
cznia, nazywanego po staropol-
sku „godami”. Zwieńczeniem tego
okresu jest Święto Epifanii, Ob ja -
wie nia Pańskiego, potocznie ok reś -
 lane jako święto Trzech Króli.

Orszak rozpoczął się po mszy
św. w Kościele pw. Najświętszego
Ser ca Pana Jezusa w Olsztynku i
przeszedł ulicami miasta zatrzy-

mując się przy specjalnie przygo-
towanych w tym celu stacjach.
Pro wadzili go Trzej Królowie,
symbolizujący trzy kontynenty –
Europę, Azję i Afrykę,  ich świty
stanowił korowód dzieci i mło -
dzie ży ubranych w stroje histo-
ryczne.

Orszak wyruszył ulicami Świer-
czewskiego i Szkolną, by następ-
nie przejść ulicą Kościuszki pod
„Dwór Heroda”, przygotowany
przez rodziców uczniów Szkoły
Podstawowej w Olsztynku. 

Na skrzyżowaniu ulicy Krzywej
z Warszawską czekała biało-
czarna brama oraz anioły i diabły
(uczniowie Gimnazjum im. Nob -

listów Polskich w Olsztynku )
toczące  „Walkę dobra ze złem”.
Żeby dostać się do „Gospody”,
na le żało przejść przez „bramę do
nieba”, aby kolejny rok przyniósł
pomyślność.

Święta Rodzina szukająca miej -
sca znalazła je w stajence us ta -
wionej przez Miejski Dom Kultury
w Olsztynku. Tu trzej królowie
wykonali tradycyjny pok łon wraz z
pa sterzami, przy anielskim wtó -
rze, a Zespół Swojska Nut ka i
wszys cy zgromadzeni zaś piewali
kolędy. 

Na zakończenie ks. dziekan
Sta  nisław Pietkiewicz podzię ko -
wał wszystkim organizatorom i
uczestnikom Orszaku.

Głównym organizatorem Or -
sza ku była Fundacja Orszak

Trzech Króli. Inicjatorem Orszaku
w Olsztynku jest ks. dziekan Sta -
nisław Pietkiewicz, a koordyna-
torem działań związanych z orga-
nizacją  Gimnazjum SPSK w Olsz-
tynku z panią Izabelą Nawacką na
czele. Udział wzięli olsztyneccy
uczniowie, nauczyciele i rodzice
uczniów Szkoły Podstawowej,
Gimnazjum im. Noblistów Pols-
kich, Gimnazjum Stowarzyszenia
Przyjaciół Szkół Katolickich oraz
Warsztaty Terapii Zajęciowej w
Olsztynku,  a także inni mieszkań-
cy naszej gminy. Orszak zorgani-
zowano dzięki pomocy Miejskiego
Domu Kultury w Olsztynku.

16 grudnia 2015 r. w szkole
Filial nej w Mierkach dzieci za pre -
zentowały jasełka bożonaro-
dzeniowe pod hasłem ,,Bóg się
rodzi", na które zaprosiły rodzi -
ców oraz władze lokalne. Frek-
wencja dopisała. W przepięknych
strojach, w pięknej scenerii, przy
dźwiękach kolęd na scenie wys-

tąpili aniołowie, pastuszkowie,
Trzej Królowie oraz Święta Rodzina.

Wszyscy prezentowali się zna -
komicie. Jasełka wprowadziły nas
w prawdziwie świąteczny nastrój. 

Zaprezentujemy je jeszcze na
XVI gminnym  Przeglądzie Grup
Kolędujących w Stawigudzie.

W drugiej połowie grudnia w
gminie miały miejsce tradycyjne
spotkania opłatkowe z udziałem
duchowieństwa władz miejskich i
przedstawicieli organizacji spo -
łecznych. Organizowały je, m.in.

MOPS, PSON oraz Koło Kom-
batantów w Olszt ynku. Na
imprezę w MOPS zaproszenie
przyjął sam arcybiskup Edmund
Piszcz.

Gminny Opłatek
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Historia jest świadkiem czasów,
światłem prawdy, życiem pamięci,
nauczycielką życia (Cycero), dzięki

czemu nieustannie odkrywa przed

nami nowe fakty, zapomniane

miejsca i niezliczone biografie zas -

łu żonych osób. Powstałe w czerw-

cu br. Multimedialne Muzeum

Obozu Jenieckiego Stalag IB i

Historii Olsztynka dba o kulty-

wowanie dziejów his torii lokalnej.

Ze względu na  szeroki zakres dzi-

ałań militarnych I i II wojny świa-

towej w naszym regionie, prze -

kazywane są informacje i pub-

likacje, udostępnione różnego

rodzaju eksponaty. Podczas wizyt

mię dzynarodowych mamy możli-

wość konfrontowania wiedzy, wiz-

erunku osób oraz wydarzeń. Goś-

ciliśmy m.in. delegacje samorzą-

dowo – na ukowe, organizacje

pozarządowe, administrację i dzi-

ennikarzy m.in. z Obwodu

Rówieńskiego (Ukraina) oraz

powiatu Osnabrück (Niemcy).

Ciekawym wydarzeniem była

także wizyta amerykańskiej histo-

ryk polskiego pochodzenia –

Krystyny Piórkowskiej, której

towarzyszył były ambasador RP w

Macedonii - Przemysław Czyż.

Autorka książki Anglojęzyczni

świadkowie Katynia. Najnowsze

badania, podczas  obchodów 75.

rocznicy zbrodni katyńskiej zo sta -

ła uhonorowana przez Prezydenta

RP Bronisława Ko mo row skiego

Złotym Krzyżem Zasługi. Podczas

spotkania zostały podjęte tematy

funkcjonowania niemieckich

obozów jenieckich w Polsce. Pani

Krystyna Piórkowska zaanga żo -

wana  jest w projekt utworzenia w

Szubinie (kujawsko-pomorskie)

muzeum Oflagu 64 Altburgund,

gdzie przetrzymywani byli am er y -

kańscy oficerowie w czasie wojny.

Podczas spotkania z Burmistrzem

Olsztynka po ruszona została pro -

ble matyka tworzenia takiej pla -

cówki oraz korzyści wynikające z

jej powstania. To spotkanie pot -

wierdza jak ważna jest pamięć i

próba dokładnego zbadania życio-

rysów jeńców wojennych. 

Multimedialne Muzeum Obozu

Jenieckiego Stalag IB i Historii

Olsztynka  płaszczyznach dokonu-

je analiz na różnych oraz doku-

mentuje no we odkrycia. Ważnym

wydarzeniem było znalezienie

mogiły i prze pro wadzenie badań

na terenie oddziału leśnego 158

Leśnictwa Tarda należącego do

Nadleśnictwa Miłomłyn. Opiera-

jąc się na przeprowadzonych ba -

daniach,  Rada Ochrony Pa mięci

Walk i Męczeństwa wyrazi ła sta -

nowisko, że szczątki należy uznać

za ciała  francuskich jeńców wo -

jennych Stalagu IB Hohenstein.

W porozumieniu Wo jewody War -

miń sko – Ma zur skiego z Bur-

mistrzem Olsztynka oraz za pozy-

tywną  opinią  Rady Ochrony Pa -

mięci Walk i Męczeństwa,  zadecy-

dowano o prze niesieniu szcząt -

ków na cmentarz wojenny w Sud-

wie. Jest to miej sce spoczynku

tragicznie zmar łych jeńców wojen-

nych ze Stalagu IB. Odnalezione

ciała zostały przetransportowane i

pochowane w paź dzierniku br. na

cmen tarzu wojennym Ofiar

Faszyzmu w Sudwie. Podczas ce -

re monii pochówku  obecni byli

m.in. przedstawiciele Urzędu

Miej  skiego w Olsztynku, Nad leś -

nictwa Miłomłyn oraz Multimedi-

alnego Muzeum Obozu Jenieck-

iego Stalag IB i Historii Olsztyn-

ka. Ciała poc howano w jednej

mo gile i upamiętniono granitową

płytą z napisem TU SPOCZYWA-

JĄ SZCZĄTKI DWÓCH NIEZ-

NANYCH JEŃCÓW FRANCUS-

KICH /ZE STALAGU IBW KRÓ-

LIKOWIE/ STALAG IB

N.F.12458; STALAB IB N.F.

56715  ODNALEZIONYCH NA

TERENIE LASU W GMINIE

MIŁOMŁYN.

Obozy jenieckie to   pełna wą t -

pli wości, wymagająca wielu badań

i ana liz niewiadoma w dziejach II

wojny światowej. Dzięki osobom

za  angażo wanym w odkrywanie

historii mamy możliwość pozna-

nia i upa miętnienia faktów tam-

tych lat. 

Multimedialne Muzeum 
Obozu Jenieckiego Stalag IB i Historii Olsztynka UWAGA!!!

POZBĄDŹ SIĘ AZBESTU
Możesz uzyskać dotację na demontaż i utylizację

wyrobów zawierających azbest.
Wystarczy złożyć odpowiedni wniosek wraz z

wymaga nymi załącznikami w Urzędzie Miejskim w
Olsztynku.

Wniosek dostępny jest na stronie internetowej
www.olsztynek.pl, na stronie BIP Olsztynka oraz w
tutejszym Urzędzie.

Wszelkie informacje w tej sprawie można uzyskać w
Urzędzie Miejskim w Olsztynku, po kój nr 18 lub pod
numerem tel. 89 519 54 75.

Z wielkim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci  

Stanisława Rungo, 
członka Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów 

Politycznych. Syn Adama i Wiktorii. Urodzony w Ołonie
(ówczesne województwo wileńskie) w 1923 r. 

Walczył w II wojnie światowej w stopniu starszego strzelca, 
później otrzymał awans do stopnia porucznika. 

Odznaczony Kombatanckim Krzyżem Zasługi, Krzyżem
Semper Fidelis, Odznaką za Zasługi dla Związku 
Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych 

oraz Krzyżem Weterana.
Odchodzą przedstawiciele pokolenia, które walczyło 

za naszą ojczyznę w tej najstraszniejszej z wojen. 
Coraz mniej osób może przekazać nam naoczne 

świadectwo z tego okresu. Na nas spoczywa obowiązek
dbania o pamięć o nich.

Rodzinie zmarłego przekazujemy głębokie wyrazy
współczucia.

Przewodniczący Rady Miejskiej       Burmistrz Olsztynka

/-/ Andrzej Wojda                     /-/ Artur Wrochna

Teatr w Mierkach
14. 01. 2016 r. uczniowie Szkoły Filialnej w Mierkach obejrzeli

spektakl teatralny pt. „Królewna Śnieżka i siedmiu krasnoludków” w
wykonaniu aktorów Studia Artystycznego „MAGIK” z Białegostoku.
Teatrzyk finansowany był ze środków Gminnego Programu Profilak-
tyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta i Gminy
Olsztynek.                             

Jolanta Wieczorek                                                                      

Dzień Babci i Dziadka w Mierkach
20 stycznia na uroczystej akademii z okazji Dnia Babci i Dziadka

dzieci śpiewały piosenki, recytowały wiersze, tańczyły oraz zaprezen-
towały scenkę "Prezenty dla babci". Poza tym, z pomocą mam i pań
przygotowały poczęstunek oraz  udekorowały salę. Na zakończenie
występów każde dziecko wręczyło swojej babci i dziadkowi włas-
noręcznie wykonany kwiatek oraz laurkę.    



Warunki lokalowe były tutaj
bardzo dobre – 28 pomieszczeń
mie sz kalnych, centralne ogrze-
wanie, zaplecze kuchenne, sto -
łówka, świetlica, wokół domu dużo
wolnego miejsca. Działania wo -
jenne i kilkumiesięczna okupacja
sowiecka zostawiły po sobie
ogrom zniszczeń. Całe wyposaże-
nie zo sta ło wyrabowane lub zde-
wastowane. Wszystko trzeba było
organizować od po cząt ku. Pierwsi
kierownicy wy trzy mywali po kilka

miesięcy i odchodzili do innych
placówek. Ste fania Oleszkiewicz
pełniła fun kcję kierownika przez
trzy mie siące, Jakubowski, który
przyjechał z Nidzicy, przepracował
dwa miesiące, Marian Dudzik
wytrzymał jedenaście miesięcy,
Klotylda Pittera spędziła w Olsz-
tynku pół roku, a Kazimiera
Suchan tylko cztery miesiące. Do -
piero Karol Lubieniec przepraco -
wał na sta nowisku kierownika
ponad  rok, od sierpnia 1949 do

września 1950. Kolejny kierownik,
Marian Mamczyński, pełnił  fun -
kcję przez cztery miesiące. Tak
duża rotacja na stanowisku kie -
rownika miała negatywny wpływ
na normalne działanie placówki,
co szczególnie odbijało się na
wychowankach. Kolejna kierown-
iczka, Janina Silny, w ciągu rocz -
nej pracy wpro wadziła wiele pozy-
tywnych zmian i unormo wała nie -
co sytuację dzieci i pra  cowników.
Ona też zaczęła pro wadzić kronikę
placówki. W tym czasie w Domu
Dziecka przebywało 83 wy cho -

wanków w wieku od czterech do
szesnastu lat. Sy tu acja materialna
była nadal bardzo trudna –
brakowało żyw ności i odzieży, po -
mie sz cze nia wymagały remontu.
Kierowniczka potrafiła, mimo tylu
trudności, dobrze zorganizować
pra cę, dba ła o dzieci i pracown-
ików. Za jej kadencji powstał m.in.
ogród kwia towy i warzywny oraz
prze prowadzono najpotrzebniej -
sze re mon ty w pomieszczeniach
mieszkalnych i gospodarczych.
Kolejni kierownicy – Andrzej
Peszke i  Katarzyna Szejnoch,
trafili na ciężki okres załamania
gospodarczego krajów „de mo lu -
du”. Powszechne zubożenie dot -
knęło również domy dziecka. Na
kartach kroniki z tego okresu nie
widać problemów, tylko radosne
wydarzenia i nieustanną walkę o
realizację szczytnych celów socjal-
izmu i planu 6-letniego. Pod datą
22 lipca 1953 roku zapisano: „W
pobliżu Olsztynka leży wioska
Mierki, za tą wioską rozciąga się

piękna polana, obok urocze je zio -
ro mazurskie. Na tej polanie stanęły
namioty. Był to obóz oficerski Kor-
pusu Bezpieczeństwa We wnęt -
rznego. Nasi obrońcy przy  byli tu,
aby wypocząć i na b rać sił do dal-
szej pracy. W święto 22 lipca wy -
chowankowie na szego Domu
Dziecka pojechali tam aby uroz-
maicić czas oficerom. Nasze ko -
leżanki popisywały się bardzo ład-
nie, za co otrzy mały niezliczoną ilość
oklasków. Po skończonej częś ci
artystycznej robiliśmy wspól ne zdjęcia”.

Maria Drozdowicz pełniła
funkcję kierownika w latach 1953
– 1956, czyli w końcowym okresie
czasów stalinowskich w Pol sce.
Mimo, że Józef Stalin zmarł w
marcu 1953 roku, szaleństwo

trwało nadal. Kronika podaje, że
w październiku 1953 roku wy cho -
wankowie Domu Dziecka pracow-
ali w spółdzielni produkcyjnej w
Platynach przy wykopkach ziemni-
aków. W listopadzie zorgani-
zowano wielką akademię z okazji
rocznicy rewolucji paź dzier ni ko -
wej. W grudniu odbyły się narady
produkcyjne w sprawie wyników
nauczania pod has łem: „Razem
re alizujemy plan 6-letni”. Na nowy
1954 rok dziadek Mróz rozdał
dzieciom paczki. Z okazji święta 1
Maja dzieci dały występ artysty-
czny w spółdzielni produkcyjnej w
Platynach, póź niej odbyła się
uroczysta akademia i tzw. wesoła
zabawa. Z ciekawszych wy darzeń
zanotowano, że 14 czerwca 1954
roku odbył się kolejny etap III
Ogólnopolskiego Wyścigu Ko lar -
skiego Dookoła War mii i Mazur.
Przez Olsztynek przejechał m.in.
Stanisław Królak w żółtej koszulce
lidera. W kwietniu 1955 roku w
świetlicy Domu Dziecka urząd-
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COŚ Z HISTORIICOŚ Z HISTORII

Państwowy Dom Dziecka 
Nr 2 w Olsztynku

Państwowy Dom Dziecka Nr 2 w Olsztynku powstał w lipcu 1947 roku. Władze oświatowe podjęły
decyzję aby Dom Dziecka Nr 1 przekształcić w Państwowy Dom Młodzieży dla dziewcząt starszych.
Młodsze dzieci w liczbie 50 przeniesiono do dawnego schroniska młodzieżowego z czasów niemiec-
kich, położonego na brzegu jeziora Jemiołowskiego. 
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zono lokal,  w którym
mieszkańcy Olsztynka i
okolic skła dali podpisy pod
petycją wzywającą do
zachowania pokoju.

Kolejny kierownik, Jerzy
Skibiński, mógł działać w
znacznie spokojniejszych
czasach, po tzw. odwilży
październikowej w 1956
roku. Wychowankowie
mog li rozwijać swoje zain-
teresowania w różnych
kołach: fotograficznym,
dzie  wiarskim, technicznym,
pszczelarskim. Członkowie
ostatniego z kółek zaintere-
sowań sami robili ule dla
pszczół kupionej pasieki.
Rozpiętość wieku wy cho -
wan ków wynosiła od sied-
miu do osiemnastu lat i dla -
tego starsze dzieci mogły
opiekować się młodszymi,
co dawało korzystne efekty.
W 1958 roku wy cho wanek
Domu Dziecka, Stefan
Szulc, jako pierwszy został
studentem, na po li tech nice
w Częstochowie.

Niezwykle ważną rolę w
historii Domu Dziecka Nr 2
w Olsztynku odegrał Mie -
czysław Jackiewicz, który
pełnił funkcję kie row nika

przez jedenaście lat (1958-
1969). Urodzony w 1931
roku w Bo ksz y szkach, mie sz -
kał z rodzicami w Wilnie. W
1938 roku zmarł ojciec i
zaczęły się bardzo ciężkie
czasy, szczególnie po wy -
buchu wojny. W 1944 roku
matka Mieczysława wyszła
pow tór nie za mąż i cała
rodzina przeniosła się do
Kie mie liszek w powiecie
święciańskim. Tutaj do cze -
kali końca wojny. Mietek
Ja c kie wicz uczy się i pracu-
je, w wieku 19 lat zostaje
na uczycielem w miejscowej
szkole. Rok później został
wcielony do armii radzieck-
iej i wysłany do Turkmenii
w pobliże granicy z Afgan-
istanem. Po odbyciu służby
wojskowej nadal pracował
jako nauczyciel w wiejskich
szko łach na terenie ra dziec -
kiej Litwy.

W 1956 roku, w ramach
tzw. drugiej repatriacji, po -
jawiła się możliwość wyjaz-
du do Polski. Po załatwie-
niu mnóstwa formalności,
razem z żoną przekroczyli
granicę i trafili do Lublina.
Po wielu perypetiach, cał -
kiem przypadkowo znaleźli

pracę w Olsztynku, w
Domu Dziecka Nr 2. Mie -
czysław Jackiewicz pełnił
funkcję kie rownika, a jego
żona była wychowawczynią
i do dat kowo uczyła języka
ro syj skiego w szkole podsta-
wowej. Zamieszkali na tere-
nie Domu Dziecka w miesz -
kaniu służbowym. Jack-
iewicz był wybitnym kier ow -
nikiem i wspaniałym
człowiekiem. Całkowicie
po ś więcił się pracy na rzecz
dzieci. Potrafił do sko nale
zorganizować życie w Do -
mu Dziecka. Dbał o wy -
chowanków, ale także i pra-
cowników. Stworzył praw -
dziwie rodzinny  klimat, co
nie było łatwe ma jąc dzieci
w różnym wieku i z różnym
doświadczeniem życiowym.
Sporo informacji o waż -
niejszych wy da rze niach w
dziejach Domu Dziecka z
lat 1961-1965 znajdziemy
w za cho wa nych kronikach,
prowadzo nych z inicjatywy
kierownika Mieczysława
Jackiewicza.

Na podstawie kronik
PDDz Nr 2 w Olsztynku

opracował:
Bogumił Kuźniewski

autor 
Czesław 

Kazimierz 
Bandzwołek

NA WESOŁO
ZASKOCZENIE

Budowlana fucha – dom zawalony
Cegła, piasek i cement jest oskarżony

Jestem niewinna- cegła zaręcza
Ja nie będę „sypał” – piasek się wykręca

Cement mówi oskarżenie, że go zaskoczyło
Bo go na  tej budowie w ogóle nie było.

POWÓD

Sędzia się pyta z jakiego powodu
Złożył pan wniosek w sprawie rozwodu?

Żona jest złośliwa, niewyrozumiała
W kwietniu choinkę wyrzucić mi kazała

Wtedy, gdy koledzy mnie odwiedzili
Jak żeśmy spokojnie „browarka” pili.

PORÓWNANIE

Prawo porównują do sprężyny
Prawo ma cechy też plasteliny

Prawo w definicji powiedzenia starego
Porównać  można do płotu zwykłego
Żmija przepełznie się nie ukrywając
Przeskoczy przez płot tygrys i zając

A najważniejsze – po to płot się zbiło
By bydło, gdzie nie powinno się nie rozchodziło.

RYZYKO

Z analizy zawodów wszystkich wynika
Że w każdym istnieje namiastka ryzyka

Profesja prawnika też ryzykiem stoi
O egzystencję swoją także się on boi

Wśród samych uczciwych i za ich przyczyną
Umarłby z głodu wraz z całą rodziną.

WYBÓR

Pacjent ma wybór – to zależy od niego
Przeszczep ma mieć serca- od dawcy jakiego

Spośród dawców wielu, z oferty to wynika
Wybrał choć stare, lecz serce prawnika

Pytany czym stanowisko było podyktowane
Powiedział -  chciałem mieć serce nieużywane.
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O kobietach nie tylko 8 marca

Otóż, drgnęło na najwyższych
szczeblach władzy i  jest to pewna
nadzieja na stabilizację udziału
kobiet w gremiach ustawodaw-
czych. W Sejmie RP zwiększyła się
ich liczba tak: w roku 2007 było
kobiet  20%, w 2011 – 24%, a w
2015 – 27%. W  Senacie RP nato-
miast nastąpił wzrost  z 8% w
2007 roku, na 12 % w 2011 a w
tym roku jest 13 %. Pożyjemy,
zobaczymy. Uważam, że bardzo
dużo zależy od samych kobiet. Czy
chcą być aktywne i wnosić swój
głos, swój udział w rządzeniu kra-
jem? Powyższa statystyka jednak
świadczy o tym, że jest wielki po -
ten cjał w kobietach. Zapewne
pomógł im w podwyższeniu udzi-
ału tzw. parytet, czyli 30% kobiet
na listach wyborczych. Panowie,
„to se ne wrati”- jak by powiedział
Szwejk. Kobiety mają swoją świa -

domość i zapewne będą ją reali-
zować. Podam jeszcze trochę sta -
tystyki. W okręgach jednomanda-
towych  do senatu (co jest bardzo
trudne) weszło 13 kobiet z czego;
z PiS – 7, z PO- 5 i z niezależnych
– 1. Tutaj podkreślam, że z na sze -
go województwa na czterech kan -
dy datów wygrały trzy kobiety. W
sejmie natomiast znalazło się 125
kobiet,  z czego najwięcej, bo
43%, z Nowoczesnej. pl z PO –
36%, PiS – 23% , PSL – 19%  i
Kukiz`15 - 14%. Jak z powyższego
wynika, parytet jednak pomógł,
bo panowie musieli się trochę
„przesunąć na ławce” i ustąpić
miejsca kilku kobietom. Gdyby nie
parytet, to zapewne znalazłyby
się na „ozdobę” jakieś panie, żeby
nie użyć dawnego określenia udzi-
ału kobiet w ważnych kręgach de -
cy zyjnych - „paprotki”.  Zrządze-

niem losu, a raczej wyborców ,
dzieje się tak, że Polacy powoli
zaczynają ufać kobietom i chcą na
nie głosować. Teraz ważne jest to,
żeby kobiety umiały (a wierzę ,że
tak) uczyć się trudnej sztuki sta no -
wienia prawa jednocześnie za cho -
wując  tzw. „kobiece rozumo wa -
nie”, mimo że w dalszym ciągu
określenie to jest  traktowane jako
pe joratywne,  czyli gorsze.  Innym
„zrządzeniem losu” jest fakt nie
wejścia do sejmu (choć o
przysłowiowy włos) partii, która w
swoim programie ma jako jedno z
ważnych haseł - pozbawienie kobi-
et prawa głosu. Z litości przemil-
czę nazwę tej partii. Tutaj jednak
przypomnę, że polskie kobiety
uzy skały takowe prawo w 1918
roku, wcześniej np. od kobiet we
Francji (1945 rok). Ewenementem
jest  uzyskanie wysokiego wyniku

w wyborach przez kobiety z partii
Nowoczesna. pl. Zapewne tutaj
kobietom pomógł nie tylko pary-
tet, ale ich profesjonalizm, oso bo -
wość i, co rzadko się zauważa u
po lityków, poczucie humoru w
przedstawianiu swoich wizerun -
ków  wyborczych, a głównie umie -
jętność korzystania z najnowszych
technologii, jak na nowoczesne
kobiety przystało. Ja już jestem z
innej bajki, ale szczerze doceniam
nowe sposoby komunikacji, które
służą dobrej sprawie. Ale, żeby nie
było tak wesoło, pojawiają się już
głosy, że Nowoczesna. pl  może
mieć kłopoty przez jakiś pechowy
pokój, który ma służyć  jej do  pra -
cy sejmowej. Innym zgrzytem w
męskiej dominacji parlamentarnej
jest fakt powołania prezydium klu -
bu Nowoczesnej. pl, w którym
duży udział mają właśnie panie.
Jedznemu z redaktorów popular -
ne go programu komentującego
naszą polską rzeczywistość nie
spo dobało się, że za szefem No -
wo  czesnej. pl stoją same posłanki.
Jakoś nie był oburzony, gdy inni
szefowie na prawo i lewo otaczali
się wianuszkiem młodych i ład-
nych statystek. Nie byłam wybor-
cą Nowoczesnej. pl  , ale nad fak-
tami się nie dyskutuje.  Zauważam
jednak, że w  wyborze kobiet na
ważne stanowiska nastąpił mały
postęp.

P.S. Obserwując wybory  czy
też nominacje na najważniejsze
stanowiska w kraju, nieodparcie
nasuwa mi się powiedzenie :
„Gdzie diabeł nie może, tam babę
pośle”. Cóż... skoro tak jest, może
należy wszystkim Paniom  pograt-
ulować odwagi.         

Stanisława Ziątek

Gdzie diabeł nie może...

Kurz bitewny już opadł po najważniejszych wyborach politycznych, czyli parlamentarnych. Można
by powiedzieć: wybory,wybory i po wyborach. Teraz pozostaje tylko spokojnie zrobić jakąś analizę
i czekać co czas przyniesie, czyli co pozostanie po obietnicach przedwyborczych. Jak na rubrykę
kobiecą przystało, pokuszę się o mały komentarz dotyczący uczestnictwa kobiet w tych zmaganiach
politycznych.

Wyrazy głębokiego współczucia
Koledze 

Andrzejowi Rungo 
i Koleżance 

Magdalenie Rungo
z powodu śmierci ojca i teścia

składają pracownicy
Gminnego Centrum Zdrowia w Olsztynku.

Podziękowanie
Wszystkim, którzy w tak bolesnych dla nas chwilach dzielili z nami smutek, okazali

wiele życzliwości I uczestniczyli w uroczystościach pogrzebowych

Śp. Stanisława Rungo
A szczególności ks. Proboszczowi Parafii NSPJ, Przedstawicielom władz Olsztynka,

Przedstawicielom ZBoWiD, Delegacjom, panu Jerzemu, Przyjaciołom, Sąsiadom, 

Znajomym oraz Zakładowi Pogrzebowemu „Arka”

Serdeczne podziękowania składa Rodzina
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SPRZĘT RTV, SAT, AGD, KOMPUTERY

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

ul. Krótka 2

NAPRAWA

- telewizory

- komputery, laptopy 

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

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

tel. 883 047 309,  www.olsztynpsycholog.pl

mgr Kamil Jarmoszuk



Strona 14 ALBO 7 (230) Sierpień 2015 r.

Szanowni mieszkańcy Gminy Olsztynek

Minął rok od wyborów samorządowych, a ja jako osoba prywatna
nie wypowiadałem się publicznie na temat tego, co przez ten czas dzi-
ało się w naszej gminie, chociaż byłem wielokrotnie imiennie dotykany
różnymi komentarzami. Od tej pory pod egidą stowarzyszenia będę
wypowiadał swoją ocenę procesów społecznych w gminie Olsztynek.
Ponieważ  mniej  więcej połowa wyborców obdarzyła mnie swoim zau-
faniem,  zobowiązany jestem być zwierciadłem nastrojów społecznych.
Już wkrótce dokonam oceny minionego roku i pewne fakty upub-
licznię. Nie uniknę też powrotu do przeszłości, jako że moje przewidy-
wania z kampanii wyborczej już teraz się sprawdzają.

Jerzy Tytz
Stowarzyszenie Aktywna Gmina

Z przyjemnością informujemy mieszkańców  gminy Olsztynek, że w
Krajowym Rejestrze Sądowym zostało zarejestrowane stowarzyszenie
Aktywna Gmina.

Na zebraniu założycielskim  25. lutego 2015 r. członkowie założy-
ciele wybrali 5-osobowy zarząd w składzie: prezes - Jerzy Tytz, v-ce
prezes - Ewa Perzanowska, sekretarz - Ryszard Lachowicz, skarbnik -
Adrian Jaroczyński, członek zarządu  - Dariusz Jaszczanin.

Stowarzyszenie powstało na bazie komitetu wyborczego „Nasza
Gmina Olsztynek” i nie ukrywamy, że myślimy już o przyszłych wybo-
rach samorządowych, że poprzez działalność  społeczną wypromujemy
kandydatów do rady miejskiej.

Jest nas spora grupa członków założycieli, ale stowarzyszenie ma

formułę otwartą i zapraszamy wszystkich chętnych do wstąpienia. 

W/g statutu, do reprezentowania stowarzyszenia na zewnątrz

upoważnieni są Prezes i V-ceprezes jednoosobowo. 

Procedura rejestracji w sądzie trwała ponad 9 miesięcy i mamy

wrażenie, że jakaś niewidzialna ręka opóźniała tę rejestrację. Już w

czerwcu organ nadzorczy, czyli starosta olsztyński, bez uwag zatwierdził

statut stowarzyszenia, ale urzędnik w sądzie rejestrowym postanowił

pokazać nam swoją władzę i jeszcze dwukrotnie wymuszał pod swoje

dyktando zmiany w statucie, które w efekcie okazały się nonsensowne -

ale cóż, z koniem kopać się nie da rady. Koniecznością stało się więc

zwołanie dodatkowo 2 walnych zebrań w celu dokonania wymuszonych

przez sąd zmian. Logicznym jest, że jeżeli zostały zauważone usterki w

statucie, to wszystkie one powinny być wskazane do uzupełnienia już

przy pierwszym złożeniu dokumentów, a nie poprzez rozkładanie pro-

cedury na raty, co wydłużyło rejestrację o 5 m-cy. Jesteśmy szczęśliwi,

że ostatecznie stowarzyszenie Aktywna Gmina zostało  zarejestrowane i

jest gotowe  do prowadzenia działalności statutowej.

Zarząd Stowarzyszenia 

Aktywna Gmina

TEKST SPONSOROWANY

Apel Janusza Majewskiego do młodych reży-
serów, wygłoszony podczas Festiwalu w Gdyni,
zabrzmiał może zuchwale - szczególnie dla tych
wychowanych na klasyce filmowej Wajdy, Hasa,
Hofmana czy Kawalerowicza – żeby nie z sa -
mego bólu i cierpienia robić sztukę. Zróbmy
trochę miejsca dla drobnych, śmiesznych spraw,
pozornie nieważnych, nienależących ani do sfery
walki, ani do sfery metafizyki, bo jak mówi krytyk
Tadeusz Sobolewski „również sprawy życia i
śmierci stały się w naszym kinie przedmiotem
natrętnej wyprzedaży (Żyć, nie umierać)”. 

Festiwal Filmów Polskich w Gdyni w 2015
roku obchodził okrągłą rocznicę swego istnienia.
Jak na takie wydarzenie przystało, nie zabrakło
gości, ale też dobrych produkcji, które określają
kondycję naszej kinematografii w 2015 roku. A
nie jest ona zła. To właśnie oryginalność, kreaty-
wność realizacyjna, różnorodność gatunkowa czy
po ziom aktorstwa znajdują w polskim kinie od -
biorców.

Również filmy nominowane do nagrody Pol-
skie Orły 2016 (rozdanie nagród 2 marca 2016)
świadczą o tym, że tym razem krytyka i widzowie
płyną tym samym nurtem. Znamienne okazało
się docenienie tych samych filmów - Moje córki,
krowy w reż. Kingi Dębskiej, Ekscentrycy…,
Body/Ciało Małgorzaty Szumowskiej czy Córki
dancingu debiutantki Agnieszki Smoczyńskiej.
Wszystkie powyższe tytuły są, według mojej
opinii, strawą dla naszych oczekiwań duchowych
i artystycznych, zajmę się nimi, bo jeszcze można
zobaczyć niektóre na ekranach kin.

Wspaniały i dowcipny film Kingi Dębskiej
pokazuje relacje rodzinne jako fascynującą grę
między osobami, a raczej osobowościami, która

to gra powinna doprowadzić do rozpadu czy też
do trwania w przymusowym tzw. piekiełku rodzin-
nym. Jednak tak się nie dzieje. Spoiwem rodziny
jest najpierw, mimo choroby, matka, a po jej
śmier ci ojciec (również chory). Marian Dzięgiel,
wcielający się w postać głowy rodziny, wydaje się
być najbardziej racjonalny, wewnętrznie pogod-
zony ze swoim stanem. Każda ingerencje córek w
ten status quo staje się zarzewiem skrajnych
emocji u bohaterek. W tej komedii o umieraniu
udało się Dębskiej osiągnąć na poziomie popu-
larnym coś z kina Szumowskiej -  spojrzenie na
samych siebie krytycznie, ale bez pogardy. To
ważna cecha na szego nowego kina: ironizować,
dystansować się, ale nie gardzić sobą.

Małgorzata Szumowska wniosła do polskiego
kina nowe spojrzenie na człowieka, ta jej swoista
kinoterapia opiera się na śmiechu i nie jest to chi-
chot czy rechot, ale nadzieja zrodzona z pot-
worności życia. Taka rolę widzę dla polskiego
filmu. W jej zwycięskim filmie Body/Ciało ludzie z
lęku przed śmiercią sięgają po różne rytuały czy
też sami je tworzą. A że są śmieszne, oszukane?
Ważne, że pomagają. Wszystko dzieje się przecież
między ludźmi. Nadzieja, którą wskrzesza Szu-
mowska, tworzy się w momencie przekroczenia
pewnej granicy, np. gdy załamany, zrozpaczony
ojciec stawia się na seansie spirytystycznym, żeby
pomóc córce, ale też sobie.

A czy rzeczywistość z czasów odwilży po
1956r. w filmie Janusza Majewskiego Ekscen-
trycy, czyli  po słonecznej  stronie ulicy nie
przynosi nadziei? Ależ tak. Tytuł wydaje się lekko
ironiczny, ale to tylko pozór; odsłania nostalgię za
pierwszą miłością autora filmu i jego pokolenia –
jazzem lat 40 i 50. Oczywiście jest fabuła, Fabian,

muzyk jazzowy, po powrocie z Anglii próbuje
stworzyć band z przedwojennych muzyków.
Wszystko to okraszone lekkim humorem – autor
zdaje się mówić: czasy były ciężkie, ale miłośnik
swingu nie zmuszał się do grania modnie i na
czasie. Pokrzepiające.

Inny film muzyczny to nie tylko debiut artysty-
czny autorki – Agnieszki Smoczyńskiej, ale nowa
jakość w polskim kinie. Bo oto właśnie na ekrany
wszedł nagrodzony za debiut w Gdyni film Córki
dancingu. Ten musical, ograniczony niemalże do
jednego miejsca, słynnego lokalu w czasach PRL
Adria, nie jest na szczęście sentymentalnym
powrotem do tamtych czasów. Dancing to tylko
punkt wyjścia do realizacji opowieści wykorzystu-
jącej zgrane motywy, ale w niebanalnej odsłonie.
Mamy tu dwie syreny (?) zatrudnione w lokalu
rozrywkowym, mające ambicje stać się jego
gwiazdami. Grane na kontraście, zróżnicowane
według klasycznego wzorca: naiwna i świadoma,
konwencją nie są, przecież to postaci rodem z
bajek, więc ten świat dancingu to hermetyczna
przestrzeń dla eksperymentu językowego. Czy to
wystarczy do realizacji dalszych pomysłów, skąd-
inąd ciekawej reżyserki, zobaczymy.

Warto wspomnieć jeszcze film Panie Dulskie w
reż. Filipa Bajona – ciekawy pomysł rozciągnię-
cia w czasie dziejów Dulskich wydaje się nieco
sztuczny, chociaż wspaniała kreacja Krystyny
Jandy nobilituje ten projekt. Głośny, chociaż
szkoda, że również z przyczyn pozafilmowych,
film Marcina Wrony Demon daje szczególne
wyzwanie tym, którzy z upiorami przeszłości nie
potrafią się rozliczyć. Poza tym trochę komercji w
politycznej (Anatomia zła, Karbala), społecznej
(Obce niebo, Żyć nie umierać) odsłonie, z niezły-
mi kreacjami aktorskim, ale zachowawcze, a
nawet dość konwencjonalne artystycznie.

Czy przywołana przez znakomitą krytyk fil-
mową Bożenę Janicką rewolucja w polskim kinie
będzie miała swoje następne odsłony, czas
pokaże.

Magdalena Rudnicka
Lider Filmoteki Szkolnej (PISF)

Po słonecznej stronie…kina. 
O filmie polskim 2015

Parafrazując tytuł właśnie wchodzącego na ekrany filmu „Ekscentrycy”, czyli po słonecz-
nej stronie ulicy w reż. Janusza Majewskiego, dostrzegam (nie tylko ja), że kino polskie w
2015 roku wzbogaciło nasze doświadczenia o „nowe smaki i odcienie”, nową perspekty-
wę oglądu, ale przede wszystkim dało nadzieję, że polskie produkcje, te ambitniejsze,
znajdują odbiorcę.
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W tym czasie organizm potrzebu-
je, a tym samym  domaga się,
bardziej ka lorycznego pożywienia i
większej jego ilości dla utrzymania
wyż szej ciepłoty ciała. Musimy też
dbać  o codzienne spożywanie ta -
kich posiłków, które dostarczą nam
odpowiedniej ilości witamin i skład-
ników mineralnych, korzystnie wpły-
wających na stan naszego zdro wia.
Odpowiednia dieta po winna być
naszym  sposobem na życie i nie ma
tu miejsca na przypadkowe jej
stosowanie. Naj waż niejsze w dobrej
diecie zawsze jest śniadanie- zastrzyk
energii na cały dzień.  Szczególnie
zimą, przy mi nusowych temperatu-
rach, najcenniejsze dla naszego
organizmu są zupy, ale, broń Panie
Boże nie te na zasmażkach i mocno
zabielane.  Natomiast zupy warzy-
wne go to wane na wszelakim mięsie,
to syte i zdrowe obiadowe jednogar-
nkowe dania. Zimą zupa musi mieć
właściwości energetyczne, warzywa
moż na (jest to wręcz polecane) mik-
sować – powstała w ten sposób
zupa krem jest  lepiej przyswajana
przez nasz organizm, łatwiej traw-
iona. Taka zupa to świetne danie
nie tylko na obiad, ale też na śni-
adanie czy  ciepłą kolację Jakość
zup w dużej mierze warunkują użyte
do nich przyprawy podnoszące
walory smakowe, zapachowe i, co
najważniejsze, odżywcze. Używanie
przypraw to „święte przykazanie”,
bowiem mają  one działanie roz-
grzewające, poprawiające trawienie
oraz powodują rozpad tłuszczów.
Powinniśmy pamiętać, że przyprawy
to lekarstwo jakie daje nam natura –
lekarstwo znacz nie zdrowsze i
tańsze od tych ku po wanych w
aptece. W okresie zimowym jedze-
nie cebuli i  czosnku to, ponad
wszelką wątpliwość, konieczność.
Jak wiadomo są  to naturalne anty-
biotyki, a niemiły dla niektórych
zapach łatwo  zneutralizujemy aro-
matycznymi goździkami, które trak-
tujemy jak gumę do żucia,
dodatkowa korzyść to świeży odd-
ech i dezynfekcja jamy ustnej.
Podobnym środkiem na neutraliza-
cję zapachu cebuli i czosnku jest
kawałek kory cynamonu zawierający

aldehyd cynamonowy, który
zmniejsza i lość bakterii  bez t le -
nowych obecnych w jamie ustnej.
Cynamon zmniejsza roz przes -
trzenianie się komórek nowot-
worowych. Udowodniono, że pół
łyżeczki cynamonu z łyżką miodu
spożywane codziennie rano przy -
nosi ulgę w bólach stawów już po
tygodniu kuracji. Aromat cynamonu
ponadto poprawia funkcje poznaw-
cze i pamięć. Wprawdzie najczęściej
stosowane rozgrzewające przyprawy
do zup to majeranek, cebula i czos-
nek, ale  nie za po minajmy, że
warto jak  najczęściej sięgać też po
takie przyprawy jak:

IMBIR – rozgrzewa, poprawia
krążenie, chroni przed infekcjami,

CHILI – oczyszcza drogi odde-
chowe, łagodzi przekrwienia, silnie
rozgrzewa,

PIEPRZ CZARNY – poprawia
trawienie, łagodzi nudności i wzdę-
cia, działa dezynfekcyjnie i lekko
przeczyszczająco,

PIEPRZ CAYENNE – doskonale
rozgrzewa, oczyszcza organizm z
toksyn, obniża poziom cholesterolu,
pomocny przy chorobach reumaty-
cznych,

KMINEK – wspomaga trawienie,
działa leczniczo przy dolegliwościach
żołądkowych i ze strony wątroby,

MAJERANEK – poprawia
przemianę materii, działa wiat-
ropędnie, zastępuje z powodzeniem
sól,

KOLENDRA – pobudza soki żo -
łąd kowe, wzmaga łaknienie, obniża
poziom cholesterolu, poprawia krą -
żenie krwi i tym samym rozgrzewa,
działa jak afrodyzjak,

KURKUMA – przyspiesza goje-
nie się ran, działa kojąco przy nies -
traw ności, niszczy wirusy, grzyby i
bakterie, działa ochronnie na serce i
wątrobę, zawiera „antyoksydanty”,
niszczy wolne rodniki,

SZAFRAN – ma właściwości
lecznicze dzięki obecności krocety ny
oraz karotenoidów związ ków sp o -
walniających choroby serca i  choro-
by nowotworowe,

CYNAMON – jest przyprawą
rozgrzewającą, ma właściwości prze-
ciwbakteryjne i przeciwzapalne,

GOŹDZIKI – zawierają eugenol
zapobiegający chorobom serca, nie
dopuszczają do zakrzepów krwi,
zwalczają bakterie ESCHERICHIA
COLI, która może być przyczyną
zatruć, odświeżają oddech,

BAZYLIA – zawiera olejki ete -
rycz ne i garbniki, ma właściwości
antyseptyczne, poprawia trawienie,
ułatwia przyswajanie pokarmów.

W okresie zimowym nie mniejsze
znaczenie w naszej codziennej
diecie ma to, co pijemy. Najlepsze
dla naszego zdrowia są w tym okre-
sie herbatki rozgrzewające, przygo-
towywane samodzielnie w domu,
bez zbędnych dodatków smakowych
i aromatyzujących. Jeśli jednak
kupujemy herbaty w sklepie, wybier-
ajmy te liściaste rezygnując z herbat
ekspresowych. Herbatki z do dat -
kiem cynamonu, imbiru, miodu,
goździków, to lekarstwo antysepty-
czne, rozgrzewające i obniżające
ciśnienie. Do herbatek zimowych
zamiast cukru czy słodziku  można
dodać sok malinowy lub wiśniowy
czy inne soki, najlepiej przygo-
towywane domowym sposobem.
Szczególnie godny polecenia do
herbatek zimowych jest dodatek
cynamonu, zawarte w nim antyoksy-
danty spowalniają procesy starzenia
się komórek, zapobiegają też cho ro -
bom  nowotworowym. Przyprawy,
jak wszystko,  należy stosować z
umiarem,  na  każdej torebce
przyprawy jest dokładnie napisane
do jakich potraw ją stosować i w
jakiej i lości.  Umiar to również
odniesienie do ilości jedzonego
pokarmu, czasami bowiem ”niebo w
gębie” jest zapowiedzią piekła w
żołądku. Mikołaj Rej dowodził w
swojej filozofii ludzkich  zachowań:
„Bo zawżdy ci więcej jedzą, którzy
bliżej misy siedzą” Nadmierne
objadanie się  było zawsze
grzechem, dlatego warto pamiętać o
ostrzegawczej informacji, że Pan
Bóg stworzył jedzenie, a diabeł
kucharzy.                           

Rozgrzewająca zupa 
ziemniaczana

250g ziemniaków, 1 litr mięs-
nego bulionu, 0,5 kg swojskiej

kiełbasy, sól, majeranek, imbir,
pieprz, czosnek, cebula.

Obrane i pokrojone ziemniaki
zalać bulionem z dodatkiem
czosnku, majeranku, pieprzu i
imbiru. Po ugotowaniu posolić do
smaku, dodać podsmażoną cebulę i
całość zmiksować.

Podawać z pokrojoną w kostkę
lub plasterki kiełbasą swojską.

Zimowa zupa rozgrzewająca

1,5 litra wywaru mięsnego, 3
pory,1/2 kg dyni, 250g ziemniaków,
150g soczewicy, 2 ząbki czosnku,
1/2  łyżeczki kolendry,1 łyżeczka
imbiru, 1,5 łyżeczki kurkumy, 1,5
łyżeczki curry, szczypta chili, sól,
oliwa.

Pora poszatkować, dynię i ziem-
niaki obrać i pokroić w kostkę. Pora
i czosnek poddusić na oliwie z
kolendrą,  imbirem, kurkumą,  chili i
curry. Następnie dodać pozostałe
warzywa oraz soczewicę i zalać 1,5
litra wywaru mięsnego. Gotować do
miękkości około 25 minut. Całość
zmiksować. Można podawać z
pokrojonym mięsem z wcześnie
ugotowanego wywaru, lub w wersji
wegetariańskiej.

Kapuśniak z fasolą
250g kolorowej fasoli ,  300g

kiszonej kapusty, 200g wędzonego
boczku lub golonka, 2 marchewki,
1/2  selera, liść laurowy, majeranek,
czosnek, cebula, cząber, pieprz, sól.

Fasolę na noc namoczyć i ugo-
tować następnego dnia w tej samej
wodzie. Oczyszczone warzywa
pokroić. Po godzinie gotowania
dodać do fasoli boczek lub golonkę,
kiszoną kapustę, warzywa, liść lau-
rowy, pieprz i sól. Gotować do
miękkości. Pod koniec gotowania
dodać roztarty czosnek, cząber,
majeranek.

Herbatki rozgrzewające
50 g ziela macierzanki i garść

pokruszonych liści geranium zalać
wrzątkiem i zaparzyć pod przy kry -
ciem około 15 minut. Dodać kilka
goździków, 2 plasterki świeżego
imbiru, kawałek kory cynamonu.
Osłodzić do smaku miodem.

Pełną łyżeczkę czarnej herbaty
parzyć przez 3 minuty w dzbanku.
Dodać 2 plasterki świeżego imbiru,
plasterek cytryny, 4 goździki, ka wa -
łek kory cynamonu i 2 łyżki mio du.
Podawać po kilku minutach. 

Herbatki są przyjemnie rozgrze-
wające i orzeźwiające.

Życzę  smacznego
Ewa Łagowska-Okołowicz

DObRE RADY PANi EWY

PRZYPRAWY NIE TYLKO DLA LEPSZEGO SMAKU

ALE TAKŻE DLA ZDROWIA

Pokarm jest niezbędnym warunkiem  ludzkiego życia, a ilość i
jakość pożywienia ma znaczący wpływ na jego długość. Zmie-
niające się pory roku wpływają z kolei na naszą odporność i
samopoczucie. Okres zimowy i wczesna wiosna to szok termiczny
dla organizmu, a krótki dzień i brak słońca są  powodem obniże-
nia odporności.



Strona 16 Nr 1 (235) Styczeń  2016 r.

DEZDEZIN FOR MAC JEIN FOR MAC JE OL SZTY NEC KIEOL SZTY NEC KIE
Tajny pakt Stowarzyszenia

Miłośników Miasta
Stowarzyszenie Miłośników

Mias ta przyjęło w tym miesiącu
plany działalności na następnych
pięć lat. Zakładają one m.in. popu-
laryzację wiedzy o mieście, organi-
zowanie prac społecznych na rzecz
utrzymania estetyki oraz organizo -
wanie imprez kulturalnych.

Nasi współpracownicy dotarli
jed nak do tajnego protokołu z po -
siedzenia zarządu tej organizacji. -
Musiałem podzielić się swoją wie -
dzą z opinią publiczną, bo są to
szokujące ustalenia – mówi nasz
informator. Według niego, na zeb -
raniu stowarzyszenia byli obecni
przedstawiciele rodziny Hohen-
steinów, czyli założycieli miasta. -
Przedstawiciele organizacji w tajnej
umowie zapewnili przedstawiciela
niemieckiego rodu, że będą wspier-
ali jego dążenia do odzyskania ma -
jąt ku, w tym działek o powierzchni
ponad 13 hektarów w mieście i
ponad 800 hektarów w okolicach
Olsztynka – relacjonuje anonimowy
świadek tych wydarzeń. - Potem w
jednym z  pensjonatów, przy akom-
paniamencie orkiestry odgrywającej
utwory Ryszarda Wagnera, pod-
pisali dokument o współpracy.
Przed stawiciele stowarzyszenia
mają na jego mocy zostać pełno -
moc nikami niemieckiego rodu, już
po odzyskaniu majątku w Olsz-
tynku. 

Najbardziej bulwersujące są jed-
nak ustalenia dotyczące działań już
po przejęciu terenów w mieście.
Stro na niemiecka oraz zarząd sto-
warzyszenia ustalili, że władze mias-
ta będą w przyszłości urzędowały
na zamku, a flaga miejska będzie
przed stawiała czarny krzyż na bia -

łym tle oraz krzyżackiego orła.
Zmienić się mają także nazwy więk-
szości ulic. 

Dotarliśmy do szczegółowych
pla nów. I tak ulica Jana Pawła II
ma być nazwana ulicą Benedykta
XVI, a Karola Świerczewskiego
zmieniona na ul. komtura von Ho -
hen stein.. Ulica Mrongowiusza ma
natomiast  zmienić się w aleję Paula
von Hindenburga. Niezmieniona
pozostanie natomiast ulica Emila
von Behringa.

Jeszcze bardziej mogą jednak
niektórych oburzyć plany odbudo -
wy Mauzoleum Hindenburga oraz
wprowadzenia dwujęzycznych (pols-
kich oraz niemieckich) napisów na
sklepach oraz instytucjach pub-
licznych. Nauka języka niemieckie -
go będzie obowiązkowa już od
zerówki. Także ALBO będzie
ukazywa ło się w dwóch wersjach:
polskiej i niemieckiej.

Oficjalnie przedstawiciele Stowa -
rzy szenia Miłośników Miasta
zaprzeczają tym informacjom. Jed-
nak już teraz kilku działaczy klubu
„Nie będzie Niemiec pluł nam w
twarz...” złożyło do prokuratury
wniosek o zbadanie sprawy za ma -
chu na polskość Olsztynka przez
zorganizowaną grupę wpływu.

Tajemnicze obchody
Nowego Roku

Służby specjalne zajęły się olszty-
neckimi obchodami związanymi z
Sylwestrem i przywitaniem roku
2016. Okazuje się, że obok jednej z
posesji korki od szampana oraz
sztuczne ognie wystrzeliły w niebo
już o godz 22. O tym fakcie od po -
wiednie organy zostały po wia do -
mione przez czujnych sąsiadów. -

Wydało mi się bardzo zastanawia-
jące, że ktoś świętuje Nowy Rok
według czasu moskiewskiego. Od
razu skojarzyłem niektóre fakty i
uzna łem, że mógł być to ktoś zwią -
zany z obcym, wschodnim  mocarst-
wem – mówi Jeremi Zapiewajło.

Niestety, w ciemności trudno
było rozpoznać świętujących w ten
sposób osobników.

Śledztwo w tej sprawie jest tajne,
nam jednak udało się dowiedzieć,
że rozważane są różne hipotezy, a
jedna z nich mówi, że szpieg działa-
jący w Olsztynku i na co dzień
wiodący życie spokojnego obywa-
tela,  tego dnia siłą przyzwyczajenia
rozpoczął świętowanie. Inna z wer-
sji mówi, że bawiła się w ten sposób
grupa działaczy społecznych, którzy
w młodości studiowali w ZSRR i
nadal utrzymują kontakty z centralą
na Kremlu. 

Faktem jest, że pozostawione na
miejscu butelki świadczą, że pito tu
szampana pochodzącego z krajów
byłego ZSRR. 

Prowadzone dochodzenie ma
potwierdzić czy w Olsztynku mamy
do czynienia działalnością przed-
stawicieli obcego wywiadu wywiadu
i czego ona dotyczy.

Wypijemy za zdrowie 
Mrongowiusza

Dzięki inicjatywie grupy lo -
kalnych historyków rada gminy
wpro wadziła zmiany do regulaminu
dotyczącego spożywania alkoholu
na terenie miasta. W myśl uchwały,
w okolicy Domu Mrongowiusza
dopuszczalne będzie picie trunków
o zawartości nie przekraczających
50 proc. alkoholu. 

Wszystko to w imię dobrze rozu-

mianego kultywowania pamięci po
wybitnym mieszkańcu Olsztynka. -
Kilka razy widziałam jak strażnicy
miejscy oraz policjanci karali man-
datami młodych ludzi pijących na -
po je wyskokowe pod domem
Mron gowiusza. Młodzież, która się
tu gromadzi nie ma jednak złych za -
mia rów. Przeciwnie, demonstruje w
ten sposób swój patriotyzm. Sama
sły szałam jak wznoszono tutaj to as -
ty za Krzysztofa Celestyna Mrog-
nowiusza i wiwatowano na jego
cześć używając staropolskiego słow -
nictwa – mówi przewodnicząca klu -
bu, pomysłodawczyni uchwały. -
Dlatego uznałam, że w tym szcze -
gól nym miejscu każdy powinien
mieć prawo do wypicia przy sło wio -
wej lampki wódki i nie powinno się
to wiązać z żadnymi represjami ze
strony służb mundurowych. Po wej -
ściu tych zmian przepisów ja także
chęt nie przyjdę tutaj, by wypić kie li -
szeczek na cześć naszego bohatera.

Jak się dowiadujemy, pomysło-
dawcy chcą pójść także krok dalej i
zaproponowali, by parter Domu
Mron gowiusza przekształcić na sza-
let miejski. - Osoby spożywające tu
alkohol miały do tej pory niekom-
fortową sytuację, musiały korzystać
z kącika przy murze miejskim.
Ekspo zycja poświęcona Mrongowi -
uszowi została przeniesiona do ra -
tu sza, więc nic nie stoi na prze -
szkodzie, żeby teraz wykorzystać
budynek jako komfortową toaletę
– wyjaśnia szefowa klubu Budowni -
czych Polski Ludowej.

W planach jest też wypuszczenie
li mi towanej serii alkoholu pod naz -
wą „Pan Mrongwiusz”, który będzie
można kupić w lokalnych sklepach.

30 XI Ul. Kochanowskiego. Krys-
tianowi S. przedstawiony został za -
rzut posiadania, oczywiście nielegal-
nego, marihuany.

27XI-2XII Okolice Jemiołowa.
Mirosław E. próbował łapać zwie -
rzynę leśną przy pomocy tzw.
wnyków, jednak sam został przyła-
pany. Przedstawiono mu zarzut kłu-
sownictwa.

2 XII  J . Maróz -  Swadwerki.
Podobny zarzut usłyszał Lech K.
za nielegalne odłowienie ryb za 101
zł (własność Gosp. Ryb. Swaderki)

29 XII Ul. Jagiełły. Włamanie do
obiektu firmy samochodowej Piotra
M. i kradzież dokumentacji oraz ko -
mputera o łącznej wartości 1000 zł.

4 XII Elgnówko. Ustalono tu
nielegalne korzystanie z energii elek-
trycznej (z pominięciem licznika) na
kwotę ok. 3 tys. zł.

29 XI ul. Kolejowa. Piotrowi F.
przedstawiono, po raz kolejny już,
zarzut znieważenie i naruszenia
nietykalności cielesnej interweniu-
jącego policjanta. Nosił wilk ...!

1I 2016 Noworoczne, mał żeń -
skie postanowienia bywają, jak się
okazało w Olsztynku, wręcz tragicz -
ne. W noc sylwestrową jedna z
miesz kanek naszego miasteczka w
desperacji, powody wyjaśni śledzt-
wo, pchnęła męża nożem. Na
szczęście, będzie żył!

4I Ul. Wędkarska. Kradzież z
osiedlowego parkingu samochodu

Skoda Superb o wartości 80 tys. zł
(własność Macieja W).

9 I Platyny. Piotr S. i Daniel P.
przyznali się do utopienia w jeziorze
szczenięcia. Przypominamy, że je dy -
nym zgodnym z prawem za cho wa -
niem się w przypadku braku możli-
wości opiekowania się zwierzęciem

jest zgłoszenie się do straży
miejskiej.

W omawianym okresie policja za -
trzy mała też 2 osoby poszukiwane,
55 dowodów rejestracyjnych, 5 pra -
w jazdy, 1 pijanego kierowcę  i  3
osoby do wy trzeź wie nia.
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Noworoczne spotkanie
z czytelnikami

4 stycznia zorganizowaliśmy
noworoczne spotkanie dla czytel-
ników. W programie był występ
artystyczny Studia Wokalnego
Pani Marii oraz śpiewanie kolęd.
Serdecznie dziękujemy  Miej skie -
mu Domowi Kultury w Olsztynku
za tzw. technikę oraz Cukierni
"Jagodzianka" Emilii Witowicz za
ufundowanie poczęstunku dla
uczestników spotkania.

Za nami kolejne 
szkolenie komputerowe 
19 stycznia zakończyliśmy kole-

jny turnus bezpłatnych zajęć kom-
puterowych dla seniorów (paź -
dziernik 2015 – styczeń 2016 r.).
Uczestnicy uczyli się obsługi kom-
putera osobistego, praktycznego
posługiwania się programami
(m.in. do pisania), wykorzystania
treści dostępnych w internecie,
komunikacji z innymi osobami za
pomocą internetu. Chętnych na
kolejne szkolenia prosimy o zgło -
szenie się do biblioteki.

Szkolenia prowadzone są w
ramach ogólnopolskiego projektu

„Polska Cyfrowa Równych
Szans”, realizowanego przez Sto-
warzyszenie „Miasta w Internecie”
i Ministerstwo Administracji i
Cyfryzacji. 

O finansach 
w bibliotece

Olsztynecka biblioteka bierze
udział w kolejnym projekcie
szkoleń skierowanych dla osób z
kategorii tzw. 50+. Tym razem
będzie to cykl spotkań eduka-
cyjnych i kurs internetowy z zakre-
su finansów.

W programie kursu znajdziemy
takie zagadnienia jak zarządzanie
budżetem domowym, osz czę dza -
nie, zakupy i przelewy przez inter-
net, wybór banku, zakładanie
lokat, ubezpieczanie mieszkania,
wyliczanie rat. Pracownicy naszej
biblioteki już się szkolą w tym
zakresie i niebawem ruszy rekru-
tacja uczestników. Informacje w
bibliotece. 

Projekt jest realizowany z Naro-
dowym Bankiem Polskim w ra -
mach edukacji ekonomicznej.
Realizatorem jest Fundacja Roz-
woju Społeczeństwa Informa-

cy jnego, a jego założenia są
zgodne z celami Programu Roz-
woju Bibliotek.

Biblioteka zaprasza
Przypominamy, że biblioteka to

nie tylko lektura i zapraszamy do
zapoznania się z naszą ofertą. W
wypożyczalni dla dorosłych znaj-
duje się stanowisko komputerowe
z darmowym dostępem do inter-
netu. Odpłatnie oferujemy wydru-
ki,  kserowanie, skanowanie i
laminowanie. W czytelni  znajdują
się najnowsze wydania różnych
czasopism i prasy codziennej.
Egzemplarze archiwalne wypoży-
czamy również do domu. W każdy
wtorek od 17:00 odbywają się
warsztaty rękodzielnicze dla do -
ros łych. 

Natomiast w oddziale dla dzieci
w każdy poniedziałek i czwartek
od godz. 16:00 organizowane są
bezpłatne zajęcia plastyczne dla
dzieci. Najmłodsi mają okazję
bawić się podczas spotkań Klubu
Malucha - wtorki od 15:00 i środy
od 11:00. Tutaj również znajduje
się stanowisko komputerowe z
darmowym dostępem do interne-
tu. Przy bibliotece funkcjonują też
trzy dyskusyjne kluby książki - dla
dzieci,  młodzieży i  dorosłych.

Szczegóły na stronie interne-
towej http://www.olsztynek.nasz-
abiblioteka.com i facebook’owym
profilu biblioteki. 

MBP w Olsztynku
www.olsztynek.naszabiblioteka.com

Mie j  s ka B ib  l io  t e  ka 

Pub l i cz  na  w Ol  sz t yn  ku

NIE TYLKO LEKTURA



Strona 18 Nr 1 (235) Styczeń  2016 r.

Biuletyn redaguje zespół w składzie: Wydawca - MDK, redaktor wydania - Katarzyna Waluk, redaktorzy: Wiesław Gąsiorowski, Tomasz Kurs,
Bogumił Kuźniewski, Andrzej Waluk (skład komputerowy), Henryka Żebrowska, Marta Żebrowska, Zygmunt Puszczewicz, Kazimierz Czesław
Bandzwołek, Ewa Okołowicz-Łagowska, Robert Waraksa, Magdalena Rudnicka, Stanisława Ziątek. Adres redakcji: 11-015 Olsztynek, ul. Chopina
29, MDK, tel. 89 519-22-01, woj. warmińsko-mazurskie. Zgłoszenia reklam w siedzibie redakcji. Redakcja zastrzega sobie prawo skracania i
adiustacji tekstów i listów oraz nie odpowiada za treść reklam, ogłoszeń i artykułów sponsorowanych. Miesięcznik zrzeszony jest w Polskim
Stowarzyszeniu Prasy Lokalnej z siedzibą w Krakowie. e-mail: alboolsztynek@wp.pl. Materiałów nie zamawianych redakcja nie zwraca.

Roz wią za nia pro si my nad sy łać na kartkach pocztowych do  18 lutego 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: "Czy tutaj mieszka panna Agnieszka”. Nagro-
dę wylosowała Jadwiga Woźniakowska z Olsztyna.

Poziomo: 1) materiał na popa, 5) i i, 9) z nie ba,

10) lecą na nogach, 11) wejście Anglika, 12) żół ty,

13), swojskie negocjacje, 14) po miesz czenie ze

złotem, 15) argument nie do pobicia, 16) płacze,

18) nagi z jabłkiem, 19) wnosi w sądzie, 21) wyś-

cigowy, 22) lepszy wolny, 24) po parcie z tyłu,

25) do wydania, 26) solo w operze, 27) do

wieszania siekiery

Pionowo: 1) układa się, 2)teatr w szkole, 3) t, 4) to -

lerancja Urbana, 6) plac na sprzedaż, 7) piąty pies,

8) do przybijania, 16) szkolny wybór, 17) czas na

spóźnienie, 19) dziennikarstwo dla bezzębnych,

20) bez sternika, 23) od do do do

Krzyżówka sponsorowana 
przez restaurację:
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19 grudnia – W sali widowiskowej Gimnazjum im.

Noblistów Polskich Wspaniały Teatr Bez Nazwy wys-

tawił „Wesele”. Organizatorem tego wydarzenia było

Sołectwo Nowa Wieś Ostródzka.

20 grudnia – Wraz z Burmistrzem Olsztynka oraz

Muzeum Budownictwa Ludowego zorganizowaliśmy

Jarmark Bożonarodzeniowy. Świąteczną atmosferę

tworzyły kolędy wykonywane przez dzieci i młodzież z

olsztyneckich szkół, warsztaty ozdób świątecznych,

parada z Mikołajem i bajkowymi postaciami, stoiska

z tradycyjnymi smakołykami i wiele innych. Wraz z

dziećmi pisaliśmy listy do Świętego Mikołaja. Po wys-

tępach ubraliśmy olsztynecką choinkę w łańcuch zro-

biony przez dzieci podczas warsztatów. O zmroku w

niebo uniosły się świąteczne lampiony.

31 grudnia – 1 stycznia – Hucznie pożegnaliśmy

stary i przywitaliśmy nowy rok. Do tańca zachęcał

wszystkich zgromadzonych na rynku zespół FUN-

TOM. O północy noworoczną noc rozświetliły

sztuczne ognie.

6 stycznia –  Orszak Trzech Króli (więcej na str.8)

8 stycznia – Po świątecznej przerwie wróciliśmy

do zrozgrywek Olsztyneckiej Ligi Futsalu. Zmagania

drużyn można oglądać w każdy piątek od godziny

18:00 w sali sportowej gimnazjum. Zapraszamy!

8 – 10 stycznia – W tych dniach, przy współ u dzia -

le Biblioteki Miejskiej i Zespołu Szkolno-Przedszkol-

nego w Waplewie dumnie uczestniczyliśmy w zbiórce

na rzecz Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.

Piątek to spektakl teatralny w wykonaniu uczniów

gimnazjum.  W Kinie Grunwald kwestowaliśmy na

koncercie heavy metalowym. Zagrali My Hate, Good

Days Ahead i Eyewash. Równolegle w Waplewie

odbywało się „Orkiestrowe Granie”. W sobotę s

MDK mieliśmy „Wielkie Świąteczne Kolędowanie”,

podczas którego można było wziąć udział w aukcji.

Całą niedzielę nasi wolontariusze długimi godzinami

przemierzali miasto, żeby każdy chętny miał okazję

wrzucić coś do puszki. Sztab przy Miejskim Domem

Kultury uzbierał kwotę w wysokości 12 988,26 zł.  

16 stycznia – W Kinie Grunwald niesamowicie

energetyczny koncert dała coraz bardziej rozpoz-

nawalna grupa muzyków rodem z Olsztynka - „Agy-

ness B.Marry”.

25 stycznia – Rozpoczęliśmy Ferie 2016

Wkrótce:

29 stycznia – 7lutego – Ferie 2016, część 2. W

programie m.in. bal przebierańców (29.01), Wieczór

Horrorów w Kinie Grunwald (29.01 i 5.02), Bal w

Krainie Lodu (30.01), spektakl „Wilk i Zając” (31.01,

Kino Grunwald, bil. 5zł), Festiwal Piosenki „Zimowe

Skowronki” (6.02, zapisy uczestników w MDK) oraz

zajęcia plastyczne taneczne, wokalne i perkusyjne dla

najmłodszych.

Wszelkie informacje na temat organizowanych

przez nas imprez i warsztatów dostępne są na naszej

stronie www.mdkolsztynek.pl oraz na naszym face-

book’owym profilu. Zapraszamy!

Kronika MDK-u




