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Biogazownia w Olsztynku
Mieszkańcy – społeczność – władza. Trudno jest obejść ten łańcuch zależności jeżeli funkcjonuje

się we wspólnocie. Najlepszym rozwiązaniem byłoby współpracować, a nie walczyć. Tylko ciężko 
o współpracę, kiedy brak podstawowych informacji. Równie ciężko o obiektywizm, gdy na każdym
kroku potykamy się o błędy. I choć wiara w dobre intencje czasem może zostać nazwana naiwnością,
wierzmy w ludzi, bo cóż nam pozostało? Przecież wszystko zostało zrobione zgodnie z prawem.
Tylko czy czegoś tu jednak nie brakuje…

Brakuje mi początku… rozpoczęcia sprawy
biogazowni. 

Po rozmowie z zastępcą burmistrza Krzyszto-
fem Wieczorkiem dowiedziałam się, że 8 wrze-
śnia 2010 firma EnergoEko-Inwest z Gdańska
złożyła wniosek do Burmistrza Olsztynka Miro-
sława Stegienko. Wniosek zawierał prośbę 
o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunko-
waniach. Przedsięwzięcie miało polegać na
budowie instalacji wytwarzania biogazu do silni-
ków samochodowych. Jak wynika z dokumen-
tów inwestycja miała się znajdować na dział-
kach nr 4, 5, 6/1, 6/2 i 10 na terenie Sudwy. To

teren byłej fermy drobiu – wyjaśnia mi Krzysz-
tof Wieczorek. Ich łączna powierzchnia to 10
hektarów.  Danych na temat mocy biogazowni
nie mogę znaleźć w dokumentach przekazanych
burmistrzowi.

Do wniosku dołączono wszystkie potrzebne
dokumenty: kartę informacyjną przedsięwzięcia,
mapę ewidencyjną, wypis z rejestru gruntów,
zaświadczenie o braku miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego i opłatę skarbową.
I ruszyła procedura wydania pierwszego i najwa-
żniejszego pozwolenia. 

c.d. na str. 12 

Dni Olsztynka 2011

08.07 - 10.07.2011r.

Tegoroczne Dni Olsztynka
zapowiadają się szczególnie
atrakcyjnie. Jako gwiazdy
wystąpią tym razem Bracia 
i Jose Torres Salsa Tropical. 

Będą oczywiście - parada 
z orkiestrą dętą, pokaz ogni
sztucznych oraz I Olsztyne-
cki Zlot Motocykli i inne.

Szczegółowy program 
w numerze na stronie 19.
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Towarzyski mecz samorządowców Olsztynek - Reszel (4:6) Kapela „Śparogi”

Drużyna Olsztynka Zespół „Farma” z Reszla

Zielone świątki w obiektywie

reklama



W ramach czynności operacyjno-
prewencyjnych ujawniła 1800
wykroczeń, co w przeliczeniu  daje
około siedmiu dziennie. Za wykro-
czenia oraz inne rażące przewinie-
nia strażnicy miejscy wystawili 
w ciągu roku mandatów karnych na
kwotę ponad 90 tysięcy złotych.
Gdyby fakty te nie były udokumen-
towane, to trudno byłoby uwierzyć,
że cztery osoby na terenie miasta 
i całej gminy wykonały aż tyle
pracy. Nie należy  przez to rozu-

mieć, że Straż zrobiła
wszystko. Tak na-
prawdę, zdaniem nie
tylko moim, ale także niektórych
radnych, a także mieszkańców mia-
sta, strażników miejskich jest za

mało, jako że muszą oni nie tylko
patrolować podległy im teren, ale 
i podejmować działania interwen-
cyjne w całej gminie Olsztynek.
Cieszy natomiast  fakt, że jej sytu-
acja lokalowa w najbliższym czasie
znacząco się poprawi. Straż otrzyma
bowiem dodatkowe pomieszczenia
po Informacji Turystycznej, która
przeniesie się do pomieszczeń użyt-
kowanych dotychczas przez zakład
fotograficzny. Jak wynika z roczne-
go sprawozdania, straż miejska nie

tylko reaguje w sytu-
acjach wymagających
natychmiastowej inter-
wencji, ale działa  pro-
filaktycznie, zwracając
uwagę na zagrożenia
porządkowe, komuni-
kacyjne czy budowla-
ne. Podejmuje też za-
wsze działania w sytu-

acjach  zagraża-
jących zdrowiu,
a nawet życiu
mieszkańców.
W swojej pracy
współdziała ze
w s z y s t k i m i
organizacjami
samorządowy-
mi, społeczny-
mi, placówkami

oświatowymi, a także z policją.
Zwraca  również uwagę na ochronę
środowiska, zobowiązana jest też do

zabezpieczania imprez masowych.
Należy zauważyć, że w ramach
wykonywanych obowiązków straż-
nicy często podejmują działania nie-
należące do czynności przyjem-
nych, choćby w środowisku patolo-
gicznym, gdzie niepoprawność
zachowań wynika z nadużywania
alkoholu. Bardzo dużym kłopotem
dla strażników są bezpańskie psy,
chociaż niemałe  problemy mają
także z niektórymi właścicielami
czworonogów, szczególnie tymi,
którzy przekraczają wszelkie grani-
ce norm współżycia społecznego,
nie kontrolując zachowań swoich
pupili. Zbyt często widzimy psy
biegające luzem, bez kagańców, że
o sprzątaniu po nich nie wspomnę.
Straż będzie zwracała szczególną
uwagę na dbałość o czystość nasze-
go miasta, także Pan Burmistrz jest
zdecydowanym przeciwnikiem
bałaganu i brudu. Nie będzie się jak
dotychczas, pouczać – za bałagan
będzie się bezwzględnie karać man-
datem. Nie można bowiem tolero-
wać takich zjawisk, jak chociażby
(zobacz zdjęcie) na Szkolnej 12.
Zarząd wspólnoty w ogóle nie inte-
resuje się tu śmieciami zalegający-
mi wokół kontenerów. Otwarty kon-
tener to środowisko idealne dla
much i innych insektów, nie 
mówiąc o wydobywającym się 
z niego fetorze. Trzeba też być po-
zbawionym wyobraźni, żeby przy

kontenerze na śmieci (szczególnie
latem) organizować żerowisko
kotom i wystawiać im jedzenie, jest
to bowiem znakomita przynęta dla
szczurów i, w konsekwencji, poten-
cjalne źródło epidemii. 

Mieszkańcy ulic Pionierów 
i Kościuszki skarżą się na szale-
jących motocyklistów, nie tylko po
ulicach, ale także w przylegającym
do ulicy parku. Przerażenie budzi
nie tylko  przesadna  szybkość, ale
i ryk maszyn, często nawet po
godzinie 22. Jest to uwaga informa-
cyjna, jako że sami mieszkańcy boją
się informować o zachowaniu mło-
dych właścicieli motocykli, zarów-
no straż miejską  jak i policję.  

Straż mimo trudności, jakich się
nie da uniknąć, jak mówi jej komen-
dant Pan Mirosław Szostek, będzie
się starała sprostać wszystkim sta-
wianym wyzwaniom. Mieszkańcy
Olsztynka sami też powinni się
mobilizować w celu utrzymania
porządku w mieście, w myśl zasady
”lepiej być chwalonym niż ganio-
nym”. Natomiast w sprawach
wszelkich zagrożeń,  kiedy potrzeb-
na jest  natychmiastowa interwen-
cja, wszyscy mogą zwracać się do
oddanych swojej służbie funkcjona-
riuszy Straży Miejskiej w Olsztyn-
ku.

- komendant Mirosław Szostek  
tel. 607 074 702

- inspektor Jan Mędrzycki  
tel. 601 995 013

- st. strażnik Leszek Gątkowski  
tel. 721 004 401

- strażnik Łukasz Fijałkowski
tel. stacjonarny 89 519 54 63;
89 519 27 99 w. 463   
fax.  89 519 54 60

e-mail: strazmiejska@olsztynek.pl

Kazimierz Czester
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Aby zdobyć tytuł Super Samorządu 2011
należy wykonać 4 zadania. Specjalna komisja
będzie oceniać sposób ich realizacji oraz efekty.
W ramach pierwszego należy opracować sposób
komunikacji pomiędzy władzami lokalnymi 
a mieszkańcami, zapewniający dogodny dostęp
do informacji. Kolejne zadanie „Przestrzeń
publiczna – wspólna sprawa” dotyczące opraco-
wania założeń prowadzenia konsultacji społecz-
nych w gminie, ze szczególnym uwzględnie-
niem działań w przestrzeni publicznej. Zadanie
trzecie, czyli „Otwarta gmina”, polega na zorga-
nizowaniu posiedzenia komisji lub rady z udzia-
łem mieszkańców dla rozwiązania konkretnego

problemu lokalnej wspólnoty. Celem ostatniego
zadania jest zaangażowanie mieszkańców 
w proces realizacji planów gminy na 2012 rok.
Każdy uczestnik publicznych spotkań będzie
miał możliwość zapoznania się z mechanizmem
konstruowania i wdrażania budżetu gminnego,
przedstawiciele lokalnej władzy zaprezentują tu
założenia na 2012 rok.

Pragnę zaznaczyć, że nie chodzi o to, aby
stworzyć procedury, zasady, regulaminy czy ko-
lejne dokumenty, które mogą okazać się zupeł-
nie niepotrzebne. Celem podjęcia tych działań
jest zainicjowanie rzeczowej dyskusji nad przy-
szłością Olsztynka, zarówno w kwestiach strate-

gicznych, jak i bardziej przyziemnych, doty-
czących inwestycji oraz zagospodarowania
przestrzeni publicznej w gminie. Dla lokalnych
władz jest to korzystne rozwiązanie, ponieważ
na bieżąco będą mogły badać opinie, potrzeby,
ale także oczekiwania mieszkańców. Rozwiąza-
nia te sprawią, że mieszkańcy będą mieli bezpo-
średni wpływ na podejmowane działania i będą
mogli zgłaszać swoje propozycje lub sugestie
już na etapie wstępnych ustaleń, a nie jak to
bywało do tej pory- po zakończeniu inwestycji. 

Pod koniec czerwca planujemy zorganizować
spotkanie w celu realizacji pierwszego zadania.
Na terenie gminy pojawią się naklejki oraz spe-
cjalne plakaty z informacją o miejscu i terminie.
Informację umieścimy również w internecie na
portalach społecznościowych oraz na stronach
internetowych lokalnych instytucji. Zapraszam 
i zachęcam do udziału w tym spotkaniu, gdyż
będzie to jeden z kluczowych etapów w całej
akcji. Zaangażujmy się na tyle, na ile jest to
możliwe i zacznijmy działać wspólnie na rzecz
Olsztynka. Zróbmy w końcu coś RAZEM!

Robert Waraksa

Olsztynek Super Samorządem?
Możliwe, bowiem wystartował konkurs Super Samorząd 2011, realizowany w ramach akcji

„Masz Głos, Masz Wybór”. Do udziału zgłosiły się 153 partnerstwa samorządów i organizacji
pozarządowych, w tym Gmina Olsztynek wspólnie ze Stowarzyszeniem Edukacji Nieformal-
nej SEN. Konkurs organizuje Fundacja im. Stefana Batorego oraz Stowarzyszenie Szkoła
Liderów, a patronat nad akcją objął marszałek Senatu Bogdan Borusewicz. 

Straż miejska w 2010 roku
Obowiązkiem i powinnością każdej jednostki budżetowej, i nie tylko, jest sporządzenie sprawozdania

rocznego, tzw. bilansu całorocznej swojej działalności. Olsztynecka Straż Miejska w czteroosobowym skła-
dzie (moim zdaniem zdecydowanie zbyt małym) w 2010 roku przyjęła ponad 1000 zgłoszeń interwencyjnych
od mieszkańców miasta i gminy Olsztynek, tj. około czterech zgłoszeń dziennie. 
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WIEŚCI Z MAGISTRATU

30 maja odbył się marsz
przedszkolaków przez mia-
sto, by zwrócić uwagę doro-
słych na prawo dzieci do
oddychania czystym powie-
trzem. Niestety dorośli
często zapominają, że paląc
w pobliżu dzieci narażają je
na toksyczny dym papiero-
sów, tym bardziej szkodli-
wy, bo atakujący młode,
mało odporne organizmy. 
A przecież maluchy oddy-
chają szybciej, więc wdy-
chają o wiele więcej dymu
niż osoba dorosła, paląca
obok. Usłyszmy apel naszych małych mieszkańców i zadbajmy o ich potrzebę oddychania
czystym powietrzem.

Wasze dzieci

Apel „Nie palcie przy dzieciach!”

Kanalizacja i wodociąg dla 7 olsztyne-
ckich miejscowości!

8 czerwca została podpisana przez Burmistrza Olsz-
tynka umowa na ochronę krajobrazu doliny rzeki Pasłęki.
Dotyczy ona budowy kanalizacji sanitarnej i sieci wodo-
ciągowej dla miejscowości: Mycyny, Kąpity, Mańki,
Makruty, Ameryka, Wilkowo, Łęciny. Z całych kosz-
tów  projektu 34% (około 2 mln. zł) zostanie dofinanso-
wane ze środków unijnych. 

Nowe meble dla Informacji Turystycznej

Informacja Turystyczna, która znajdzie swoją nową
siedzibę w pomieszczeniach po zakładzie fotograficz-
nym, zostanie wyposażone w meble, na które otrzymamy
60% dofinansowania.

Łutynowo i Drwęck – rosną szanse na
budowę i wyposażenie w meble Wiejskiego
Centrum Kultury i Rekreacji 

Złożone wnioski o dofinansowanie budowy i wyposa-
żenia Wiejskiego Centrum Kultury i Rekreacji 
w Drwęcku i Łutynowie wraz z zagospodarowaniem
terenu przechodzą kolejne etapy oceny. Wysokość dofi-
nansowania może wynieść nawet 300 tysięcy złotych, to
jest około 65% wartości całej inwestycji.

Plac zabaw w Ameryce coraz bardziej
realny

Złożono wniosek o dofinansowanie budowy placu
zabaw w Ameryce. Możliwa wysokość dofinansowania
to nawet 50% wydatków kwalifikowalnych (ok. 10 tys.),
o ile wniosek przejdzie pozytywną ocenę. Trzymamy
mocno kciuki.

Milion dla przedszkola w Olsztynku?

Projekt pod nazwą „Dobre przedszkole – z myślą 
o przyszłości” ma na celu zmniejszenie nierówności 
w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej. Pla-
nuje się utworzenie 2 dodatkowych oddziałów przed-
szkolnych, plus zajęcia dodatkowe – od 01.08.2011 r. do
31.07.2012 r. Planowana wartość projektu – 976.964,45
zł (100% dofinansowania) – złożony wniosek przeszedł
pozytywnie ocenę formalną. Oby się udało, a przedszko-
le będzie miało szansę stać się jeszcze lepsze!

Projekt wyrówna szanse uczniów

Projekt pod nazwą „Indywidualizacja nauczania
uczniów klas I-III w gminie Olsztynek” ma na celu
wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup 
o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie
różnic w jakości usług edukacyjnych. W ramach projektu
przewiduje się dodatkowe zajęcia dla uczniów z klas I-III
szkół podstawowych od 01.09.2011 r. do 30.06.2012 r.
Planowana wartość projektu to 176.951,40 zł z czego
dofinansowanie ma objąć100% projektu. Złożony wnio-
sek przeszedł już pozytywnie ocenę formalną.

Dobra wiadomość! Kolejny Orlik w Olsz-
tynku!

Przyznano dofinansowanie na budowę Orlika 2012 
w wysokości: 333 tys. zł ze środków Ministerstwa Sportu
i Turystyki, 333 tys. zł ze środków Samorządu Woje-
wództwa Warmińsko Mazurskiego oraz 350 tys. zł ze
środków Powiatu Olsztyńskiego. Całkowity koszt inwe-
stycji to ok. 1,5 mln zł. Nowe boisko ma powstać przy
Szkole Podstawowej w Olsztynku. Ma być dodatkowo
wyposażone w bieżnię i inne urządzenia lekkoatletyczne.

Zespół Redakcyjny UM w Olsztynku

30 maja br. w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Olsztynie Burmistrz Olsztynka Artur Wrochna podpisał uroczyście umowę

dofinansowania zakupu pojazdu dla
jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej
w Olsztynku. Całkowity koszt inwesty-
cji to około 900 tysięcy zł., z czego aż
720 tys. zł. to dofinansowanie. Nasza
gmina wraz z innymi 8 samorządami
zostanie doposażona w specjalistyczny
wóz typu ciężkiego do ratownictwa
techniczno - chemiczno – ekologiczne-
go, który zastąpi w jednostce wiekowe-
go już Jelcza. Umowa realizowana
będzie ze wsparciem unijnym w
ramach Regionalnego Programu Opera-
cyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-
2013. 

Mamy dofinansowanie zakupu samochodu dla
OSP w Olsztynku w wysokości aż 720 000 zł!
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Gmina Olsztynek oficjalnie przystąpiła do konkursu organizowanego przez firmę
NIVEA, która z okazji swojego jubileuszu chce obdarzyć spółdzielnie mieszkaniowe 
i gminy z całej Polski 100 placami zabaw. Zwycięzców
wybiorą Państwo, w ramach internetowego głosowania.

Gmina Olsztynek wyznaczyła już teren pod budowę
placu, przy ulicy Wiśniowej w Olsztynku. Zgodnie 
z regulaminem teren musi mieć powierzchnię co naj-
mniej 250 metrów kwadratowych, a gmina musi przy-
gotować go pod budowę.

Organizator zapewnia, że wszystkie urządzenia placu
zabaw są certyfikowane, zgodnie z obowiązującymi
przepisami prawa, a w jego skład wchodzą: 2 wieloele-
mentowe zestawy zabawowe, 1 element sprawnościo-
wy, 2 huśtawki, 2 bujaki sprężynowe, karuzela, piaskownica, kosz na śmieci, ławka i regu-
lamin placu zabaw.

Konkurs trwa od 6 czerwca do 31 października i przebiegać będzie w 4 etapach. Po
każdym z nich wyłonionych zostanie 25 zwycięzców. Aby oddać głos należy się zalogo-
wać na stronie www.nivea.pl . Dziennie z 1 komputera można oddać 1 głos.

Do istniejących już w gminie placów zabaw może dołączyć kolejny.
Dzięki udziałowi w konkursie „100 placów zabaw na 100 lat NIVEA”
mamy szansę zostać jego laureatami. Gra jest warta świeczki, a sukces
zależy od Państwa.

RODZICE! NIE PALCIE PRZY NAS!
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Przy Zmarłym były zorga-
nizowane dobowe czuwania.
Ksiądz Prałat pochowany zo-
stał 10 czerwca w grobowcu
na przykościelnym cmentarzu.

Był to Duchowy Pasterz
wielu pokoleń Polaków litew-
skich, których kochał i przez
których był mocno kochany.
Łączymy się w ogromnym
smutku i bólu z całą Wileń-
szczyzną i Jego przyjaciółmi 
z całego świata, modląc się za
Wielkiego Kapłana.

W niedzielę Zesłania
Ducha Świętego miał obcho-
dzić 79 rocznicę swoich świę-
ceń kapłańskich. Przygotowy-
wała się do obchodów tej uro-
czystości nie tylko Mejszagoła

i cała Wileńszczyzna, ale też
wielu gości z Polski, Rosji 
i Białorusi. 

Ksiądz Prałat urodził się 19
marca 1906 roku na Ziemi
Łomżyńskiej. Gimnazjum
ukończył w Ostrowi Mazo-
wieckiej.

W 1925 roku przybył do
Wilna i wstąpił do seminarium
duchownego. Święcenia
kapłańskie otrzymał z rąk
biskupa Romualda Jałbrzy-
kowskiego 12 czerwca 1932
roku.

Jako kapłan miał bardzo
bogaty życiorys. Los na Jego
drodze ciągle stawiał nowe
wyzwania i ludzi potrzebu-
jących wsparcia. Do każdego

zawsze wyciągał pomocną
dłoń. Sprawował posługę
kapłańską w parafii Turgiele
(mała wieś na Wileńszczy-
źnie), a od 1950 roku pełnił
posługę kapłańską w Mejsza-
gole. 

Jako jeden z nielicznych
przedwojennych kapłanów,
przez 85 lat był związany 
z Ziemią Wileńską. Oddał jej
79 lat kapłaństwa, pozostając
tam do końca swoich dni. 

Zmarł 105-letni Ksiądz Prałat Józef Obrembski

12 czerwca 2011r. samorządowcy, w tym burmistrzowie - z naszego miasta oraz Reszla, spo-
tkali się na boisku podczas towarzyskiego meczu piłki nożnej. Wynik meczu 6:4 dla Reszla. 
Po południu Turniej Miast prze-
niósł się do Skansenu, gdzie 
w zawodach zręcznościowych
znowu wygrał Reszel. Spotkanie
pokazało, że wiele nas łączy, ma-
my podobną ilość zabytków i pa-
sji, którymi warto się dzielić. 
W programie artystycznym wy-
stąpili adepci Studia Wokalnego
MOK Reszel, grupa „Farma” oraz
bluesowy zespół „Mahoń Blues
Cafe”.

26 czerwca w Reszlu zagramy
mecz rewanżowy. Zaprezentujemy
się również w Reszlu artystycznie.  

Spotkanie samorządowców - Olsztynek kontra Reszel

WIEŚCI Z MAGISTRATU

Tegoroczny Integracyjny Rajd Rowerowy Gościńcem Niborskim zorganizowaliśmy w sobotę
11 czerwca. Uczestnicy wystartowali z Nidzicy, Olsztynka, Stawigudy, Olsztyna, Rusi i Bartąga.

Wszyscy spotkali się o godzinie 12-tej w ośrodku
Rybaczówka nad jeziorem Łańskim, gdzie czeka-
ło już ognisko z kiełbaskami i dobra zabawa. 

Gościniec Niborski jest fragmentem starego
szlaku Warszawa – Królewiec, a jego historia
sięga średniowiecza. Rajd jest pretekstem do
poznania tej niezwykle interesującej trasy. 

Impreza miała też ważny społeczny cel inte-
gracyjny, bowiem wzięły w niej udział osoby 
z Gimnazjum im. Noblistów Polskich, mieszkań-
cy Olsztynka oraz pracownicy Urzędu Miejskie-
go w Olsztynku.

Serdecznie dziękujemy wszystkim uczestnikom i zapraszamy już dzisiaj na Gościniec Nibor-
ski za rok!

Po raz kolejny Gościńcem Niborskim

Festiwal im. Feliksa Nowowiej-
skiego dotarł do Olsztynka

W kościele NSPJ w Olsztynku 3 czerwca
odbył się koncert muzyki chóralnej. Wystąpił
chór Uniwersytetu Śląskiego „Harmonia” 
z Cieszyna (dyrygent Izabella Zielecka-
Panek), zakwalifikowany do X Międzynaro-
dowego Festiwalu Muzyki Chóralnej im.
Feliksa Nowowiejskiego w Barczewie. Orga-
nizatorzy tego festiwalu dążą do tego, by kon-
certy były nie tylko okazją do przeżywania
niepowtarzalnych chwil wspólnego śpiewania,
lecz stały się trwałym kultywowaniem najcen-
niejszych, najpiękniejszych wartości, umiło-
wania piękna i sztuki oraz popularyzacji tego
typu muzyki.

Wernisaż „Las bliżej nas”- zapra-
szamy do obejrzenia wystawy!

Do końca czerwca będzie można zwiedzać
wystawę w Salonie Wystawowym w Olsztyn-
ku (ul. Zamkowa 1). W dniu 21 maja w Mu-
zeum Budownictwa Ludowego w Olsztynku
odbył się wernisaż pt. „Las bliżej nas” zorga-
nizowany z okazji Międzynarodowego Roku
Lasów. Organizatorami wystawy były trzy
nadleśnictwa: Nowe Ramuki, Olsztynek 
i Jagiełek. W uroczystym otwarciu wystawy
uczestniczyli: Burmistrz Olsztynka, dyrekto-
rzy, nauczyciele oraz uczniowie olsztyneckich
szkół. Wręczono również nagrody dla laure-
atów konkursu plastycznego pt. „Niezwykłe
zwierzęta naszych lasów”, w którym wzięły
udział dzieci ze szkół gminy Olsztynek. 

Współorganizatorami wystawy byli: War-
mińskie Stowarzyszenie Historyczno-Kolek-
cjonerskie, Ogólnopolskie Towarzystwo
Ochrony Ptaków, Zakład Stolarski Majewski
Henryk i PHU DJ Jacek Drelich. 

Jeszcze raz zapraszamy do obejrzenia
wystawy!

Nowi Sołtysi i Przewodniczący
Rad Osiedlowych  w naszych miej-
scowościach

9 czerwca 2011r., podczas uroczystej VII
Sesji Rady Miejskiej, udzielono absolutorium
Burmistrzowi Olsztynka. Po raz pierwszy
uczestniczyli w sesji nowo wybrani sołtysi 
i przewodniczący rad osiedlowych. Burmistrz
Olsztynka oraz przewodniczący rady miejskiej
złożyli gratulacje nowym sołtysom oraz prze-
wodniczącym rad osiedlowych Olsztynka.

Bohaterowie są wśród nas!

Składając wyrazy szacunku pragniemy oka-
zać wdzięczność za bohaterski czyn, ofiarność
i obywatelską postawę przy ratowaniu czwór-
ki topiących się dzieci w miejscowości Kunki
Panom Piotrowi Draszkowi i Piotrowi Wysoc-
kiemu, którzy bez chwili zastanowienia pod-
jęli akcję ratowniczą, chroniąc najcenniejszą
wartość na świecie - ludzkie życie. Ich posta-
wa zasługuje na najwyższy szacunek i uznanie
oraz powinna być wzorem do naśladowania
dla nas wszystkich.

Życzymy Im wiele satysfakcji i radości 
w codziennym życiu Niezwykłych Ludzi.

Zespół Redakcyjny UM w Olsztynku

We wtorek, 7 czerwca, o godzinie 16.50 w Mejszagole, 
w tygodniu Jubileuszu 79. rocznicy święceń kapłańskich,
zmarł 105-letni Ksiądz Prałat Józef Obrembski. Przypo-
mnijmy, że z Mejszagołą nasza gmina współpracuje od 2002
roku, dlatego nie mogło zabraknąć tam również naszej dele-
gacji, z Przewodniczącym Rady Miejskiej Jerzym Głowa-
czem na czele.
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21 czerwca 2011 roku odbyło się posiedzenie komisji konkursowej powołanej przez
Burmistrza Olsztynka w celu opiniowania złożonych ofert w otwartym konkursie na
wykonywanie zadań publicznych Gminy Olsztynek w 2011 roku przez organizacje poza-
rządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie, ogłoszonym przez Burmistrza Olsztynka 17 maja 2011r. 

W skład Komisji weszli przedstawiciele Burmistrza Olsztynka. Komisja oceniała ofer-
ty według kryteriów wskazanych w regulaminie konkursu. Kierując się oceną komisji
Burmistrz Olsztynka wyborał najkorzystniejsze oferty.

Na podstawie art. 15 ust. 2j ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2010 roku nr 234 poz. 1536) poda-
je się do publicznej wiadomości wyniki otwartego konkursu ofert.

Ogłoszenie

Nazwa zadania 
publicznego

Wnioskodawca

Towarzystwo Przyjaciół
Olsztynka

- propagowanie walorów turystycznych i tradycji historycznych naszego
regionu, w tym organizacja spektaklu historyczno-teatralnego uświetnia-
jącego obchody Dni Olsztynka 

Nazwa oferty Wysokość przyznanych 
środków publicznych

I Olsztynecki Turniej Rycerski 3 000,00

Kwota przewidziana na realizację zadania          3 000,00

Stanowi jeden z kilku elementów symbolizu-
jących miasto Olsztynek. Położona jest na nie-
wielkim wzniesieniu przy ulicy Górnej, dzięki
czemu zdecydowanie dominuje nad zabudową
mieszkalną.

Początki nowożytnej historii wodociągów
Olsztynka sięgają przełomu XIX i XX wieku.
Wcześniej mieszkańcy zaopatrywali się w wodę
ze studni kopanych oraz z rzeczki Jemiołówki.
Pierwszą wieżę wodociągową zbudowano 
w 1906r. W latach 30-tych powstała druga, 
w obecnym kształcie. Jej konstrukcja zawiera
nowatorskie rozwiązania architektoniczne 
z zachowaniem tradycyjnej bryły w kształcie
grzybka. Głównym elementem nośnym są żel-
betonowe słupy, na których wspiera się zbiornik
na wodę przykryty dachem. Wieża ma formę
ośmiościanu lekko zwężającego się ku górze.
Ściany są murowane z cegły na zaprawie
cementowo – wapiennej i na zewnątrz tynkowa-
ne. Zbiornik na wodę ma pojemność ok. 150m
sześciennych (150 tysięcy litrów) i jest umiesz-
czony na wysokości 23 metrów od podstawy.
Zbudowany został z czerwonej cegły. Posiada
formę walca o średnicy 8 metrów i wysokości 
4 metrów, ma stożkowy dach, pokryty dachów-
ką karpiówką w kolorze ceglastym i okrągłą
wieżyczkę z niewielkimi otworami okiennymi,
zakończoną metalową kopułą w kształcie stoż-
ka. Całość wieńczy metalowa iglica.

Wodociągowa wieża ciśnień zaopatrywała 
w bieżącą wodę większą część miasta przez kil-
kadziesiąt lat. Czerpana ze studni o głębokości
14,7m., była pompowana za pomocą pomp
napędzanych silnikami elektrycznymi do wieżo-

wego zbiornika wody i stąd doprowadzana do
odbiorców na terenie miasta za pomocą przewo-
du płonnego o średnicy 150mm. Wieża 
w dobrym stanie przetrwała działania wojenne 
i rządy Sowietów w 1945r. Służyła następne 50
lat i została całkowicie wyłączona z eksploatacji
w 1995 roku. Od tego czasu stoi nieczynna 
i powoli ulega dewastacji. Do rejestru zabytków
została wpisana w 2000r., ale nie ma to większe-
go znaczenia dla poprawy losu tego obiektu,
wręcz odwrotnie - każdy potencjalny inwestor
boi się jak ognia urzędu konserwatora zabytków,
z powodu ogromnych utrudnień w realizacji
inwestycji i wzrostu kosztów. Dzięki temu nasza
wieża nieuchronnie zmierza do całkowitej ruiny,
a jak się w nią zamieni to i tak nikt nie będzie
żałował. Jest to bardzo smutne, ale powszechne
zjawisko dotyczące prawdziwej ochrony zabyt-
ków. Tak naprawdę, nikomu nie zależy na rato-
waniu pozostałości dawnego dziedzictwa kultu-
rowego na terenie byłych Prus Wschodnich.

Wieża jest własnością samorządu wojewódz-
twa warmińsko – mazurskiego i to stwarza
poważny problem, gdyż ten właściciel nie ma
pomysłu na zagospodarowanie tego obiektu.
Wydaje się, ze słusznym rozwiązaniem byłaby
zmiana właściciela. Lepiej sprzedać ten zabytek
za symboliczną złotówkę i w ten sposób urato-
wać kolejny obiekt przed unicestwieniem.
Nowym właścicielem mogłaby zostać osoba
prywatna lub miasto Olsztynek.

Wieża ciśnień nadaje się docelowo na
muzeum miejskie. Posiada ogromną kubaturę,
wynoszącą ponad 1500m3, co przy wysokości
34 metrów daje duże możliwości adaptacyjne.

Trzon, od podstawy do zbiornika, liczący 23m
można podzielić na siedem poziomów. Na
każdym z nich można urządzić ekspozycję doty-
czącą dziejów Olsztynka. Na pierwszym pozio-
mie – czasy pruskie, na drugim – krzyżackie, na
trzecim – Księstwo Pruskie i reformacja, na
czwartym – czasy niemieckie, na piątym – bitwa
pod Tannenbergiem, na szóstym – Olsztynek po
1945r., na siódmym – Olsztynek obecnie. Na
szczycie należałoby stworzyć punkt widokowy
dający możliwość oglądania obecnej zabudowy
miasta. Wodociągowa wieża jest doskonałym
miejscem na stworzenie muzeum miejskiego,
stanowi dobrze zachowany obiekt zabytkowy,
pięknie wpisuje się w krajobraz Olsztynka 
i powinna podlegać rzeczywistej ochronie przed
dewastacją i zniszczeniem.

Bogumił Kuźniewski

COŚ Z HISTORIICOŚ Z HISTORII

Wieża ciśnień w Olsztynku

łokiem  
Satyryka

NIE  LICZĄ  SIĘ  LATA

Dziwimy się nieraz takim widokiem,
Idzie staruszków dwoje wolnym krokiem.
Patrzymy (miło popatrzeć), że staruszek

Zakochany w swej damie, trzyma ją za paluszek.
W ogóle szedłby tyłem, patrząc damie w oczy,

Moim zdaniem widok taki jest uroczy.
A młodzi widok taki ignorują,

Uczuć staruszków wcale nie szanują.
I mówią – słuchać tego niemiło-

„Starym się w głowie chyba przewróciło”
A przecież już Grecy i Rzymianie
Na ten temat mieli piękne zdanie-

„Starość nie chroni przed miłością
Lecz miłość chroni przed starością”
Młodym poglądy radzę zrewidować,
Mają uczucia starszych szanować.
Czas leci prędzej niż biją zegary,

Dziś jesteś młody – jutro będziesz stary.

Czesław Kazimierz Bandzwołek



Podczas roboczych spot-
kań organizatorzy ustalali
wszelkie kwestie dotyczące
turnieju. Zadbano przede
wszystkim o opiekę medy-
czną, sędziów, wynajęcie
boiska, przygotowanie orga-
nizacyjno-techniczne oraz
zebranie drużyn.

W budżecie gminy na
2011r. nie uwzględniono, nie-
stety, żadnych środków na
działalność młodej Rady.
Oznacza to konieczność 
zwiększonego zaangażowa-
nia ze strony młodzieżowych
radnych oraz poszukiwania
alternatywnych rozwiązań.

Ligę udało się zorganizować
„po kosztach” dzięki Prze-
wodniczącemu Rady Miej-
skiej w Olsztynku, który sfi-
nansuje opiekę medyczną
oraz puchar dla zwycięzców.
Natomiast dzięki zaangażo-
waniu przedstawicieli lokal-
nych organizacji sportowych
udało się zapewnić obsługę
sędziowską oraz wynajęcie
Orlika.

Liga została podzielona na
dwie kategorie wiekowe: 13-
16 oraz 17-20. Mecze odby-
wają się w soboty (starsi)
i niedziele (młodsi) na boisku
Orlik, przy Gimnazjum w
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Za nami kolejny rok wytężonej pracy, realizacji wielu 
inicjatyw  i twórczych działań. Możemy być dumni z tego

jak wiele udało się nam osiągnąć. 
Serdecznie dziękuję dyrektorom, kierownikom, nauczycielom 

i pracownikom za trud włożony w kształtowanie serc 
i umysłów młodych mieszkańców naszej Gminy. 

Słowa podziękowania kieruję do rodziców, którzy wspierają
działania szkoły – służąc radą i pomocą. 

Uczniom gratuluję osiągnięć oraz zdobycia nowej wiedzy 
i umiejętności. Mam nadzieję, że większość z Was 

jest zadowolona z uzyskanych wyników. 
Dla niektórych nadszedł moment pożegnania z obecną szkołą.
Czeka Was kolejny etap nauki – nowa szkoła, nauczyciele, 
koleżanki i koledzy. Życzę Wam samych sukcesów, realizacji
zamierzeń oraz znalezienia własnej drogi dalszego rozwoju.

Wszystkim życzę, aby wakacje były okresem radości 
i udanego wypoczynku. Niech będzie to czas zapomnienia 

o trudach nauki  i nauczania oraz wzmocnienia sił 
do podejmowania kolejnych wyzwań 

w nowym roku szkolnym. 

Szczęśliwego powrotu do szkoły !

Burmistrz Olsztynka      
Artur Wrochna

Dyrektorzy i Kierownicy,
Nauczyciele i Pracownicy Szkoły,

Uczniowie i Rodzice ! 

Pierwsza inicjatywa Młodzieżowej Rady IV kadencji

Od 2004r. w Olsztynku funkcjonuje młodzieżowa rada
miejska. W bieżącym roku młodzież z olsztyneckich szkół
wybrała swoich przedstawicieli do Rady IV kadencji.
Pierwsze miesiące dla nowych radnych są czasem pozna-
wania mechanizmów funkcjonowania władzy samorządo-
wej oraz wdrażania się w lokalną politykę. Po wstępnym
uporządkowaniu spraw i ukształtowaniu się zespołów pro-
blemowych, młodzieżowi radni przystąpili do organizacji
pierwszej inicjatywy, jaką jest Liga Piłki Nożnej o Puchar
Przewodniczącego Rady Miejskiej w Olsztynku.

Olsztynku. Pierwsze mecze odbyły się
4 i 5 czerwca, natomiast zakończenie
turnieju planowane jest na 2 lipca br.,
gdzie organizatorzy planują zorganizo-
wać różnego rodzaju konkursy i atrak-
cje dla młodzieży. Jest to pierwsza ini-
cjatywa młodzieżowych radnych 
i z pewnością nie ostatnia. Zachęcamy,

w związku z tym, wszystkich zaintere-
sowanych do współpracy z przedstawi-
cielami młodzieży i zapraszamy na
Ligę Piłki Nożnej!

Opiekun MRM
Robert Waraksa
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- Na ile jest Pan zakładnikiem
uchwalonego budżetu na rok
2011, przygotowanego przez po-
przednika i zmienionego tylko 
w niewielkim stopniu przez Pa-
na?

- Budżet jest najważniejszym
instrumentem planowania oraz
realizacji celów, które stawia sobie
burmistrz i rada miasta. Budżet jest
autorskim pomysłem burmistrza,
ale także wypadkową oczekiwań
radnych. Jest nowa rada i nowy
burmistrz. Gdyby wybory odbywały
się na wiosnę, co postuluje się bez-
skutecznie od kilku lat, wtedy
wszystko byłoby jasne i klarowne,
kto za co odpowiada w okresie
przełomu kadencji. Trzeba jednak
pamiętać, ze budżet w dużej mierze
jest złożony z wydatków sztywnych.
To co najciekawsze, i co najbardziej
interesuje mieszkańców, to wydatki
inwestycyjne. Odpowiadając na
pytanie – nie, nie czuje się zakład-
nikiem budżetu. Można dużo plano-
wać, ale już z realizacją może być
znacznie gorzej. Ważne, aby plany
były poparte skutecznym działa-
niem. Większość zamierzeń inwesty-
cyjnych jest związana z pozyska-
niem zewnętrznego finansowania.
Za pierwszych sześć miesięcy nie
mam się czego wstydzić. Jestem
zadowolony z pozyskania środków
na zaplanowane wcześniej inwesty-

cje, jak i te które wprowadziłem do
budżetu w formie zgłoszonych
poprawek. Znaczna część radnych,
która ten budżet poparła, nie może
być zawiedziona, podobnie jak
większość mieszkańców naszego
miasta i gminy.

- Czy można prosić o więcej
konkretów?

- W ekspresowym tempie złoży-
łem wniosek o dofinansowanie
budowy nowej nitki kanalizacji 
i wodociągu na trasie Olsztynek –
Mańki – Smogowo. Właśnie podpi-
saliśmy umowę na dofinansowanie
w kwocie przeszło 2 milionów zło-
tych.

- Wniosek na zakup ciężkiego
wozu bojowego dla OSP w Olsztyn-
ku zyskał uznanie Samorządu Woje-
wództwa i Wojewódzkiego Fundu-
szu Ochrony Środowiska. Dodatko-
we pieniądze zdobyte w Regional-
nym Programie Operacyjnym
pozwoliły na podpisanie umowy na
900 tys. złotych. Wielu było mal-
kontentów, uważających że propo-
zycja zgłoszona przeze mnie w roku
wyborczym nie ma szans powodze-
nia. Tutaj słowa uznania dla
naszych druhów z OSP Olsztynek za
determinację i zaangażowanie 
w sprawę. Mam nadzieje, że samo-
chód będzie służył przez długie lata
całej naszej społeczności.

-  Kończymy projektowanie
obiektów sportowych za szkołą pod-
stawową. Oprócz dofinansowania
ok. 660 tys. z programu „Orlik”
Powiat Olsztyński przekazał kwotę
350 tys. zł na wsparcie tej bardzo
potrzebnej inwestycji.

- Dwie świetlice w Łutynowie 
i Drwęcku czekają na ostateczne
decyzje o dofinansowaniu. Wnioski
zostały wysoko ocenione. Rady
sołeckie zostały zapoznane z projek-
tami. W projektach dokonano
poprawek, tak by dostosować je do
potrzeb mieszkańców tych miejsco-
wości.

- Droga w Witramowie, wraz 
z chodnikiem, została wybudowana
wspólnymi siłami naszej Gminy 
i Powiatu. Słowa podziękowania
dla Starosty Mirosława Pampucha
za przychylność w sprawie, która
od wielu lat nie mogła doczekać się
realizacji.

-  Nakładem prawie 200 tys. zło-
tych ma być wykonany wkrótce
remont drogi przy szkole w Waple-
wie. Na ten cel uzyskaliśmy 100 tys.
złotych  z Departamentu Infrastruk-
tury Urzędu Marszałkowskiego.

- Z lokalnej Grupy Działania
będą pochodzić środki na budowę
placów zabaw oraz wyposażenie
informacji turystycznej, która znaj-
dzie swoje miejsce w centralnym
punkcie Ratusza.

- Cieszę się, że zwrócił pan
uwagę na informację turystyczną.
Miasto takie jak Olsztynek po-
winno mieć biuro obsługi tury-
stów na najwyższym poziomie.  

Chciałbym teraz zmienić temat
i przejść do obwodnicy Olsztyn-
ka. - Jakie wymierne korzyści
przyniesie  miastu ta inwestycja –
poza oczywistym zmniejszeniem
ruchu komunikacyjnego w obrę-
bie miasta?      

-  Korzyścią jest sama budowa
obwodnicy. Nie podzielam po-
glądów, że przez tę inwestycję życie

w naszym mieście będzie zamierać.
Wszystko zależy od tego, czy spo-
rządzimy plany zagospodarowania
przestrzennego dla terenów przy
obwodnicy. Takie są zamierzenia - 
i jest to dobra wiadomość dla inwe-
storów i właścicieli gruntów na tym
terenie.  Już mamy wymierne korzy-
ści związane z obwodnicą – tu 
i teraz. Udało się dostosować pro-
jekt rekultywacji dawnego wysypi-
ska w Wilkowie i zagospodarować
olbrzymie ilości ziemi z budowy
trasy. Dzięki temu gmina zaoszczę-
dziła kilka milionów złotych.

- Wielu mieszkańców Olsztyn-
ka ma poważne wątpliwości co do
wyglądu Rynku, w końcu central-
nej części miasta. Czy nie da się
już niczego zmienić na tym ‘‘be-
ton-placu’’, tak aby jego ostatecz-
ny kształt był bardziej estetycz-
ny? 

- Projekt architektoniczny to
kwestia gustu. Pewne wymogi zwią-
zane z brakiem stałych zadrzewień,
stawiane przez konserwatora zabyt-
ków, udało się pokonać. Na placu
będą niewielkie lipy oraz klony 
w pewnym oddaleniu od reliktu 
z kamienia polnego, który zaznacza
zakopane fundamenty odkrytego
ratusza. W przyszłości w ich cieniu
znajdą się ustawione już ławki. Po
tej modyfikacji mam wrażenie, że
obraz kamiennej pustyni w jakiejś
części przestanie być aktualny. 
W porozumieniu z Urzędem Mar-
szałkowskim zmniejszeniu ulegnie
ilość donic okalająca rynek. Część
z nich znajdzie się w innych czę-
ściach miasta. Te, które muszą
pozostać będziemy musieli polubić,
przynajmniej na czas, tzw. trwałości
projektu, czyli pięć lat. Plac, w ist-
niejącym kształcie wykonano prak-
tycznie jesienią ubiegłego roku. Od
marca przekłada się fragmenty 
w celu poprawy jego estetyki.

c.d. na str. 9

Wywiad z ... 

Sześć miesięcy w Ratuszu

Minęło sześć miesięcy od zmiany na stanowisku burmistrza. To niezbyt długi czas w życiu lokalnego
samorządu. Ale to czas wystarczający, aby mieć rozeznanie – co można zmienić, jakie są możliwości, jeśli
chodzi o poprawę wizerunku Olsztynka oraz innych miejscowości, plany nowych inwestycji, dróg lokalnych,
itp.

Poprosiliśmy burmistrza p. Artura Wrochnę o wrażenia z pracy w Ratuszu z perspektywy 6 miesięcy.
Jakie są dokonania urzędu, a jakie wyzwania i plany na przyszłość?

Arturem Wrochną 
Burmistrzem Olsztynka
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- Co Pana najbardziej zasko-
czyło w ciągu tych kilku miesię-
cy?

- Wiele było takich spraw. Po-
wiem o jednej pozytywnej. W wię-
kszości bardzo duża frekwencja na
zebraniach wiejskich podczas wy-
borów sołtysów i rad sołeckich. By-
wało tak, że sołtysem chciało
zostać kilka osób. Aktywność 
w wielu sołectwach owocuje inicja-

tywami podejmowanymi przez
mieszkańców. Przy niewielkiej
pomocy z zewnątrz sami urządzają
sobie boiska i tereny rekreacyjne.
Przykład Nadrowa, Waplewa,
Kunek,  Platyn, czy Olsztynka,
gdzie spontaniczna aktywność spo-
łeczna jest bardzo widoczna.  To
napawa optymizmem. Widać, że
mieszkańcy czują się gospodarzami
na swoim terenie. Mam nadzieję, iż
będzie to zaraźliwe dla innych

miejscowości. 

- Jakie są plany i zamierzenia
na przyszły rok?

- To będzie wypadkowa polityki
ministra finansów wobec samo-
rządów i naszej kondycji ekono-
micznej. Będziemy z radnymi
wypracowywali kompromis w kwe-
stii przyszłych inwestycji. Bardzo
chciałbym poprawić estetykę Olsz-
tynka, miejsc zaniedbanych, które

powinny stanowić wizytówkę
naszego miasta. Zapraszam na 
spotkanie za kilka miesięcy, wtedy
porozmawiamy o kolejnych kon-
kretach.

- Dziękuję za zaproszenie i roz-
mowę.

Z Burmistrzem Arturem Wroch-
ną rozmawiał Zygmunt Puszcze-
wicz

W minionym tygodniu odbyła się
akcja prowadzona przez dzieci ze szko-
ły podstawowej oraz straż miejską -
„Masz psa masz obowiązek!”. Liczna
grupa dzieci przeszła ulicami miasta, roz-
dając ulotki i pakiety do sprzątania po
pieskach. Głównym celem akcji było
uświadomienie właścicielom czworono-
gów jakie obowiązki wynikają z posiada-
nia psów. Jednym z nich jest sprzątanie
nieczystości po swoich pupilach. Jak
potwierdził komendant Straży Miejskiej
Mirosław Szostek, właściciele którzy
zlekceważą ten obowiązek mogą zostać
ukarani grzywną w wysokości nawet do
500zł.

Psie odchody, w piaskownicach, par-
kach, na chodnikach i placach zabaw to

nie tylko nieestetyczny wygląd, ale
przede wszystkim olbrzymie zagrożenie
chorobowe i epidemiologiczne. Glista
psia, czy tasiemiec psi to tylko niektóre 
z zagrożeń jakie można spotkać w odcho-
dach zwierząt. Psie odchody nie pojawia-
ją się w miejscach publicznych same. Są
pozostałością po zbyt beztroskich space-
rach. Wszyscy możemy tu zrobić coś do-
brego dla naszego otoczenia. Wystarczy,
że będziemy zwracać uwagę tym, którzy
nie sprzątają po swoich psach.

Mamy nadzieję, iż coraz więcej takich
akcji przyczyni się do zmobilizowania
właścicieli do sprzątania.

Zespół Redakcyjny 
UM w Olsztynku

„Masz Psa - Masz Obowiązek !”

W pierwszym dniu (30 maja) otwarcia
Olimpiady na Stadionie Miejskim w Olsztyn-
ku dokonała i wręczyła medale młodym zwy-
cięzcom Monika Wadowska – Sekretarz Mia-
sta. W tym dniu w Olimpiadzie uczestniczyli
uczniowie klas IV-VI szkół podstawowych,
gimnazjaliści, uczniowie szkół ponadgimna-
zjalnych oraz osoby zrzeszone w Stowarzysze-
niu Osób Niepełnosprawnych i Ich Rodzin 
w Olsztynku. Zawodników dopingowali
dyrektorzy szkół.

W drugim dniu 31 maja na „Orliku”, Bur-
mistrz Olsztynka Artur Wrochna otwierając
zawody odczytał apel olimpijski. W niezwykle
zażartej rywalizacji uczestniczyli przedszkola-
ki i uczniowie szkół podstawowych z klas 
I-III. Medale i dyplomy wręczali: Barbara
Sternicka – Dyrektor Przedszkola Miejskiego
w Olsztynku, Bożena Waloszek – Wicedyrek-
tor Szkoły Podstawowej w Olsztynku, Krzysz-
tof Szot – Dyrektor Zespołu Szkolno-Przed-
szkolnego w Waplewie i Mirosław Obrębski –
Inspektor Urzędu Miejskiego w Olsztynku.

Koordynatorem całej imprezy i osobą pro-
wadzącą był tradycyjnie Grzegorz Rudziński –
przewodniczący Gminnej Rady Sportu 

w Olsztynku poprzedniej kadencji,
którego dzielnie wpierał Mariusz Oba-
rek – Prezes UKS „Top-Spin”. 

Ta udana impreza nie odbyłaby się
bez pomocy dyrektorów szkół, nauczy-
cieli wychowania fizycznego i nauczy-
cieli opiekujących się kibicującymi
uczniami, Stowarzyszenia Osób
Niepełnosprawnych i Ich Rodzin 
w Olsztynku oraz Warsztatów Tera-
pii Zajęciowej w Olsztynku, spraw-
nego transportu zorganizowanego
przez ZASiP, zabezpieczenia
medycznego przez Andrzeja Rungo
i porządku przez Straż Miejską.
Obiekty zostały dobrze przygotowa-
ne przez ich gospodarzy oraz przez
ZGK w Olsztynku.

Wszystkim uczestnikom gratuluje-
my !

Organizatorom i osobom wspiera-
jącym serdecznie dziękujemy ! 

Zespół Redakcyjny 
UM w Olsztynku

XII Gminna Integracyjna 
Olimpiada Sportowa za nami !

Olimpiada była największą imprezą sportową w ramach Europejskiego Tygodnia
Sportu dla Wszystkich – XVII Sportowego Turnieju Miast i Gmin w naszej Gminie.
Tym razem dopisała piękna pogoda i nie zabrakło prawdziwie sportowych emocji. 

Fotorelacja w obiektywie
Mirosława Obrębskiego.

Pani Dyrektor 
Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury w Olsztynku

Katarzynie Waluk
szczere wyrazy głębokiego współczucia 

z powodu śmierci Taty
Składają: Rada Miejska w Olsztynku, Burmistrz Olsztynka 

oraz pracownicy Urzędu Miejskiego w Olsztynku 

Burmistrz Olsztynka z przykrością informuje, że w dniu 13
maja 2011 roku zmarł w wieku 72 lat Roman Szcześniak
- lekarz medycyny, który w latach 1970- 1980 pracował 
w Przychodni rejonowej w Olsztynku. Wśród mieszkańców
naszej gminy cieszył się powszechnym uznaniem i szacun-
kiem. Do ostatniej chwili życia pracował w Szpitalu
Powiatowym w Sochaczewie na stanowisku Ordynatora
Oddziału Wewnętrznego. 

c.d. z 8 str.
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Jako jedyna kobieta naukowiec za swoje
odkrycia została dwukrotnie uhonorowana
Nagrodą Nobla – w 1903 roku w dziedzinie fizy-
ki za badania nad zjawiskiem promieniotwórczo-
ści i w 1911 roku w dziedzinie chemii za odkry-
cie polonu i radu oraz otrzymanie radu w stanie
czystym. Odkrycie przez Polkę i jej męża Piotra
Curie dwóch pierwiastków: polonu, nazwanego
tak na cześć ojczyzny Marii , oraz radu zmieniło
rozumienie budowy materii i wprowadziło naukę
na nowe tory. 

W tym roku przypada setna rocznica otrzyma-
nia przez tę wielką uczoną Nagrody Nobla.
Chcąc uczcić to wielkie wydarzenie i złożyć hołd
tej niezwykłej kobiecie i jej odkryciom, nauczy-
ciele z Gimnazjum w Olsztynku postanowili
przybliżyć młodzieży jej dokonania i niezwykłe
życie. Dlatego rok 2010/2011 był Rokiem Marii
Skłodowskiej – Curie. 

Koordynatorem projektu była pani Danuta
Walkow, nauczycielka chemii i biologii, która
zgromadziła obszerną dokumentację wszystkich
działań podjętych i zrealizowanych w szkole od
września 2010 do czerwca 2011 roku. Na posie-
dzeniu rady pedagogicznej (sumującej) odbędzie
się prezentacja multimedialna przygotowana
przez uczennice klasy III a, a także zostanie prze-
kazana Pani Irenie Jędruszewskiej, Dyrektorowi
Gimnazjum,  kronika obrazująca działania pod-
jęte w ciągu całego roku szkolnego według har-
monogramu ustalonego we wrześniu.  

Do realizacji tego wielkiego przedsięwzięcia
włączyli się wszyscy nauczyciele, w różny spo-
sób przybliżając młodzieży postać wielkiej Polki
– „jedynej, której nie zepsuła sława” (Albert Ein-
stein). 

Działania były tak zaplanowane, aby włączyć
do projektu i zaangażować jak najwięcej osób,
nie tylko uczniów klas drugich,  którzy mieli
obowiązek uczestniczenia w projekcie. 

Już na początku września w holu głównym
szkoły zostały ustawione tablice przekazujące
wiadomości o projekcie, a także tablica „Maria
Skłodowska – Curie w naszych wdzięcznych
oczach”, na której zamieszczono zdjęcia pomni-
ków noblistki znajdujących się w różnych mia-
stach Polski, medali wybitych na jej cześć, monet
i banknotów z jej wizerunkiem, znaczki okoli-
cznościowe oraz informacje o miejscach upamię-
tniających polską uczoną.

Do biblioteki szkolnej zostały kupione książki,
albumy i filmy biograficzne, które można było
wykorzystać na lekcjach wychowawczych 
w każdej klasie, aby pogłębić wiedzę uczniów 
o noblistce. Cennym źródłem informacji był
także Internet. Ze strony internetowej szkoły
uczniowie mogli dowiedzieć się ważnych rzeczy
o projekcie. Informatycy z uczniami klas trzecich
przygotowali prezentacje multimedialne.

Na początku roku szkolnego został ogłoszony
szkolny konkurs na najciekawszą gazetkę klaso-
wą. Każda klasa w swojej pracowni przygotowa-
ła wiadomości na temat życia i dokonań nauko-
wych Marii Skłodowskiej – Curie, a wszystko 

w pięknej, plastycznej oprawie. Konkurs roz-
strzygnięto w październiku i przyznano nagrody.
Nagrodą główną był wyjazd na basen do Warmia
Park w Pluskach. Pierwsze miejsce zajęła klasa 
I a, drugie – klasa III b, a trzecie  - klasa Ie.
Wszystkie gazetki zostały sfotografowane, 
a zdjęcia umieszczono na tablicy w holu, aby
uczniowie mogli docenić pomysłowość i talent
plastyczny swoich koleżanek i kolegów i by
mogli głosować na „Gazetkę publiczności”.
Nagrodę przyznano klasie I d. 

Bardzo ważnym działaniem w ramach projek-
tu było organizowanie konkursów. Jednym z nich
był  konkurs wiedzy o Marii Skłodowskiej –
Curie. Pierwsze miejsce zajęli - Aleksandra
Radomska (III a) i Piotr Milewski (I b), drugie –
Aleksandra Wieliki (III a), trzecie – Adrianna
Borkowska (I d), czwarte – Paulina Szychowska
(III b) i Mateusz Salamon (I c). Uczniowie ci wy-
kazali się ogromną wiedzą na temat uczonej. 

Poloniści przeprowadzili Szkolny Konkurs
Ortograficzny. Dyktando konkursowe dotyczyło
także laureatki Nagrody Nobla. Poza tym ogło-
szono konkurs literacki polegający na napisaniu
wiersza, który związany byłby z osobą Marii
Skłodowskiej – Curie.  Rozstrzygnięcie jego
nastąpiło w czerwcu. Na lekcjach języka polskie-
go we wszystkich klasach przeprowadzono test
„Nobliści polscy”, sprawdzający umiejętność
czytania ze zrozumieniem. 

Również nauczyciele języków obcych włączy-
li się w działania projektu, organizując konkurs
polegający na rozwiązaniu krzyżówki i odgadnię-
ciu hasła w języku niemieckim. Część konkur-
sów była zamieszczana w szkolnej gazetce
„GIMPRESS”, dzięki temu do wielu informacji
uczniowie mieli bezpośredni dostęp.

Działający w Gimnazjum teatr szkolny zapre-
zentował młodzieży oraz uczniom szkół podsta-
wowych gminy Olsztynek program artystyczny
poświęcony noblistce.  

W kwietniu tego roku członkowie Szkolnego
Koła PCK przygotowali gazetkę „PeCetKa” na
temat: „Radioaktywność”, następnie rozdali ją
chętnym uczniom w szkole. Informacje o historii
i zastosowaniu radioaktywności w medycynie

umieszczono w gablocie na korytarzu szkolnym.
Poza tym, systematycznie ukazywały się w
gazetce PCK informacje na temat chorób nowo-
tworowych, ich zapobiegania i sposobów sku-
tecznej walki z nimi, dzięki odkryciu promienio-
twórczości i radu, zastosowanego w medycynie. 

Ukazało się sześć numerów okolicznościowe-
go biuletynu, w którym zamieszczano naj-
ważniejsze informacje na temat życia Marii Skło-
dowskiej - Curie i jej odkryć. Każdy uczeń otrzy-
mywał go bezpłatnie. W czerwcowym numerze
zamieszczono materiały na temat: „Jak odkrycie
zjawiska promieniotwórczości przyczyniło się do
rozwoju metod leczenia?”

We wszystkich klasach pierwszych uczniowie
przygotowywali referaty o radioaktywności 
i o Marii Skłodowskiej – Curie. Najciekawsze 
z nich były zaprezentowane na forum klasy 
i nagrodzone.

Samorząd Uczniowski nawiązał współpracę 
z  Samorządem Uczniowskim z Gimnazjum nr 1
im. Polskich Noblistów w Ostródzie. Miejmy
nadzieję, że w przyszłości zaowocuje ona wspól-
nymi działaniami. 

Aby pozyskać środki finansowe na realizację
projektu, złożono do Urzędu Miasta w Olsztynku
wniosek o dofinansowanie. Otrzymano 2 tysiące
złotych. Z Gminnego Programu Profilaktyki 
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Miasta i Gminy Olsztynek przyznano 1500 zł. 
Z otrzymanych pieniędzy udało się zorganizować
wycieczkę do Trójmiasta, w której uczestniczyli
uczniowie klasy II a, III a, III b. Bardzo interesu-
jące wycieczki odbyły się do Warszawy. Ucznio-
wie pojechali tam, m.in., aby zwiedzić Muzeum
Marii Skłodowskiej – Curie, które znajduje się 
w starej kamienicy przy ulicy Freta 16, gdzie kie-
dyś mieszkała noblistka. Muzeum pozostaje pod
opieką Polskiego Towarzystwa Chemicznego,
którego współzałożycielką i członkiem honoro-
wym była Maria Skłodowska – Curie. Wśród
zbiorów  tam zgromadzonych są liczne zdjęcia,
książki, notatki, przyrządy laboratoryjne należące
kiedyś  do uczonej. Uczniowie obejrzeli tam
także krótki, ale ciekawy film opowiadający o jej
życiu, nauce i pracy badawczej.

Wszystkie działania podjęte przez nauczycieli
spowodowały, że zainteresowanie polską nobli-
stką i jej dokonaniami wśród młodzieży gimna-
zjalnej bardzo wzrosło. W realizację projektu
zaangażowało się wielu uczniów, przygotowując
prezentacje multimedialne, referaty, biorąc udział
w konkursach. 

Maria Skłodowska – Curie powiedziała o so-
bie: „ Jestem z tych, którzy wierzą, że nauka jest
czymś bardzo pięknym”. Niech to motto przy-
świeca wszystkim młodym ludziom, którzy mają
w sobie wielką pasję tworzenia i odkrywania
świata, tak jak  nasza wielka rodaczka. 

Danuta Salamon

„Śladami Noblistów Polskich”

W roku szkolnym 2010/2011 w Gimnazjum im. Noblistów Polskich w Olsztynku
realizowany był projekt edukacyjny „Śladami Noblistów Polskich”, a w ramach tego
projektu uczniowie szkoły dokładnie poznali życie i dokonania naukowe wielkiej pol-
skiej uczonej, Marii Skłodowskiej – Curie.
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Zakończyły sie rozgrywki IV ligi piłkarskiej. Niestety drużyna „Olimpii
Olsztynek zajęła ostatecznie 14 miejsce i wraz z drużynami „Błękitni”
Orneta i „Zamek” Kurzętnik spada do ligi okręgowej. Po pierwszych
trzech wygranych meczach na wiosnę odżyły nasze nadzieje na utrzyma-
nie się w gronie IV-ligowców, ale zbyt wiele kolejnych „jednobramko-
wych” porażek nie pozwoliło uzbierać wystarczającej ilości punktów do
zabezpieczenia IV- ligowego bytu, chociaż niewiele brakowało do dogo-
nienia i wygrania rywalizacji z drużyną MKS Szczytno. 

Rozgrywki rundy wiosennej były bardzo emocjonujące. Mimo że
zawodnicy „Olimpii” byli wydolnościowo i kondycyjnie dobrze przygoto-
wani do gry, nie ustępowali pola rywalom i rozgrywali w większości
dobre  mecze, zabrakło chyba pełnej koncentracji aby realizować założe-
nia taktyczne i zdobywać tak potrzebne punkty. 

W ostatnich meczach padły następujące wyniki. Przed własną publicz-
nością w Olsztynku przegrane z „Błękitnymi” Pasym  2:3 (bramki dla
„Olimpii” zdobyli Artur Łazar i Kamil Pawlak), „Romintą” Gołdap 1:4
(bramka strzelona przez Kamila Pawlaka) i z „Polonią” Pasłęk 0:5 oraz
wygrana z „Błękitnymi” Orneta 5:1 (bramki zdobyli: Patryk Stadnicki,
Łukasz Bogdanowicz, Paweł Duch, Kamil Pawlak, Tomasz Długokęcki).
Na wyjeździe przegrane ze „Stomilowcami” Olsztyn 2:0 i „Pisą” Barcze-
wo 1:0, oraz remis w Nidzicy ze „Startem” 2:2 (bramki – Piotr Pasek i Ka-
mil Pawlak).

Ocena gry zespołu w rundzie wiosennej oraz pracy trenera będzie
przedmiotem analizy i rozważań Zarządu Klubu, i znajdzie też odzwier-
ciedlenie w dyskusji na Walnym Zebraniu Sprawozdawczym.

Prezes MKS „Olimpia”
Tytz Jerzy

Co słychać w Olimpii?

Zarząd MKS „Olimpia”  w Olsztynku zaprasza na 
Sprawozdawcze Walne Zebranie Miejskiego Klubu

Sportowego „Olimpia”

Zebranie odbędzie się w dniu 1.07.2011 r. (piątek) godz.18.00,
(drugi termin 18.15). Przypominamy iż głosować może tylko
członek klubu, który ma opłacone składki członkowskie (24 zł
rocznie). Zebranie odbędzie się w OSP Olsztynek.

W dniach 4.07 – 7.07.2011r. będą miały miejsce warsztaty foto-
graficzne pod okiem dwóch fotografek, absolwentek Akademii
Sztuk Pięknych w Poznaniu - Agnieszki Kokowskiej i Alicji Szulc.
Będziemy robić niesamowite zdjęcia, które ukażą się na wystawie
podczas Dni Olsztynka 8 lipca na dziedzińcu zamkowym, a także 
w witrynach sklepowych. Na fotografiach uczestnicy utrwalą znane
sobie miejsca i osoby, ale pokażą ich w sytuacjach od tak zwanej
„kuchni”. 

Mamy zamiar wyjść z naszą twórczością na ulicę wzbudzając
zainteresowanie przechodniów i uświadamiając im jak barwne jest
życie toczące się wokół nas, nawet w takim miasteczku jak Olszty-
nek. 

Chcemy stworzyć grupę 15-20 osób. Jeśli masz ochotę, nie
wstydź się i przydreptaj do nas, aparat jest mile widziany, ale nie
jest konieczny. Wystarczy, że w dniach 27.06 – 1.07.2011r. zgłosisz
się do Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy, wpiszesz się na listę
zgłoszeniową i potwierdzisz swój udział wysyłając maila na poda-
ny niżej adres projektu. Pamiętajcie, że liczba miejsc jest ograni-
czona. 

Warsztaty poprzedzi akcja happeningowa 3 lipca przed Urzędem
Miejskim. Przyjdź i zobacz, że warto dołączyć do nas. Śledź nasze-
go bloga i bądź z nami na bieżąco. 

Nie bądź bierny w życiu swego miasta! 

Koordynator projektu
Natalia Kruk

Kontakt: www.zoom-olsztynek.blogspot.com
adres e-mail: www.zoom-olsztynek@o2.pl

Projekt ZOOM czyli Zupełnie Odjechana Olsztynecka Młodzież jest realizowany 
w ramach projektu “Młodzi menedżerowie kultury w bibliotekach” Towarzystwa Ini-
cjatyw Twórczych “ę” sfinansowano ze środków Polsko – Amerykańskiej Fundacji
Wolności w ramach Programu Rozwoju Bibliotek. 

Wiesz, że jesteś odjechany, żywiołowy, masz
100 pomysłów na minutę, a w dodatku lubisz
bawić się aparatem fotograficznym? 
Dołącz do nas!
ZOOM czyli Zupełnie Odjechana Olsztynecka
Młodzież to miejsce dla Ciebie! 

Ludowe Oskary to nagrody przyznawane co
roku za najciekawsze polskie wydarzenie folklo-
rystyczne. Podobnie jak Oscary filmowe są pre-
stiżowe dla muzealników, animatorów kultury
oraz instytucji kulturalnych. Muzeum w Olsz-

tynku zostało laureatem
w kategorii - Poka-
zy i warsztaty twór-
cze. Nagrodę zdo-
był projekt Modelo-
wa Lekcja Architek-
tury Regionalnej –
warsztaty edukacyj-
ne, którego autora-
mi są Patrycja Mac-
kiewicz oraz Michał

Poniewski. Projekt edukacyjny opowiadający 
o tradycyjnej architekturze oraz krajobrazie kul-
turowym Warmii, Mazur i Powiśla, został zreali-
zowany dzięki dofinansowaniu  Ministerstwa
Kultury i Dziedzictwa Narodowego i Samo-
rządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

W ramach projektu przeprowadzono warszta-
ty edukacyjne w 10 szkołach województwa war-
mińsko- mazurskiego, m.in. w Stawigudzie,
Elblągu, Ameryce i Reszlu. Podczas zajęć
uczniowie obejrzeli film  „Krótka opowieść 
o architekturze regionów Warmii, Mazur i Po-
wiśla”, wysłuchali wykładu o historii oraz geo-
grafii  regionu i omówili podstawowe zagadnie-
nia z zakresu architektury, w oparciu o przygo-
towany w tym celu zeszyt edukacyjny. Następ-

nie młodzież składała model chałupy powiślań-
skiej wykonany w skali 1:25. Warto również
dodać, że edukacja muzealna wykorzystująca
tak precyzyjnie wykonane modele jest nowator-
skim sposobem przeprowadzania lekcji historii
regionalnej.

Obecnie lekcja architektury regionalnej jest
wpisana do stałej oferty zajęć edukacyjnych
Muzeum. Zapraszamy do udziału!

Marta Żebrowska

SKANSEN PEŁEN ŻYCIA

Ludowy Oskar dla Muzeum w Olsztynku
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Brakuje 

Brakuje mi początku… rozpoczęcia sprawy
biogazowni. 

Po rozmowie z zastępcą burmistrza Krzyszto-
fem Wieczorkiem dowiedziałam się, że 8 wrze-
śnia 2010 firma EnergoEko-Inwest z Gdańska
złożyła wniosek do Burmistrza Olsztynka Miro-
sława Stegienko. Wniosek zawierał prośbę 
o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunko-
waniach. Przedsięwzięcie miało polegać na
budowie instalacji wytwarzania biogazu do silni-
ków samochodowych. Jak wynika z dokumen-
tów inwestycja miała się znajdować na działkach
nr 4, 5, 6/1, 6/2 i 10 na terenie Sudwy. To teren
byłej fermy drobiu – wyjaśnia mi Krzysztof Wie-
czorek. Ich łączna powierzchnia to 10 hektarów.
Danych na temat mocy biogazowni nie mogę
znaleźć w dokumentach przekazanych burmi-
strzowi.

Do wniosku dołączono wszystkie potrzebne
dokumenty: kartę informacyjną przedsięwzięcia,
mapę ewidencyjną, wypis z rejestru gruntów,
zaświadczenie o braku miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego i opłatę skarbową.
I ruszyła procedura wydania pierwszego i najwa-
żniejszego pozwolenia. 

Inwestycja  

Inwestycja wymagała opinii Regionalnej
Dyrekcji Ochrony Środowiska w Olsztynie
(RDOŚ) oraz Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Olsztynie (Sanepid).
Organy te miały orzec, czy biogazownia może
negatywnie oddziaływać na środowisko. 

Według Wojewódzkiego Inspektoratu Ochro-
ny Środowiska na początku powinno przeprowa-
dzić się bilans powstających odpadów pod
kątem ich nadwyżki. - Dzięki takiej informacji
można dostosować wielkość powstającej bioga-
zowni do możliwości dostarczania odpadów.
Wybudowanie zbyt dużej biogazowni skutkować
może koniecznością transportu tych produktów,
uciążliwych dla otoczenia, z odległych nawet
terenów, co wywoła z pewnością protesty społe-
czeństwa – komentuje Inspektor. 

Po zapoznaniu się z dokumentami zarówno
Inspektor Sanitarny jak i Dyrekcja Ochrony Śro-
dowiska odpowiadając burmistrzowi polecili
sporządzić raport o oddziaływaniu na środowi-
sko dla tej inwestycji.

Odpowiedź

Odpowiedź spółki EnergoEko-Inwest była
natychmiastowa. Burmistrz Olsztynka 22 wrze-
śnia 2010 otrzymał Raport o oddziaływaniu na
środowisko dla projektu <Budowa instalacji
wytwarzania biogazu do silników samochodo-
wych>. Raport przesłano do Inspektora Sanitar-
nego i Dyrekcji Ochrony Środowiska. A miesz-
kańcom Olsztynka podano do publicznej wiado-

mości, że rozpoczęto postępowanie o wydanie
decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Raport ma 105 stron. Na stronie 4 czytamy:
analizowana instalacja będzie przetwarzać
odpady poubojowe w ilości powyżej 10 ton na
dobę, dlatego została zaliczona do instalacji do
unieszkodliwiania lub odzysku padłych lub ubi-
tych zwierząt. Skoro biogazownia ma unieszko-
dliwiać odpady poubojowe to by znaczyło, że
nasza gmina ma z tym problem i najlepszym
rozwiązaniem byłoby jak najszybsze zakończe-
nie sprawy.

Gwarancja

Gwarancją  zakończenia sprawy dotyczącej
decyzji środowiskowej było wydanie orzeczenia
przez burmistrza. Po tym jak RDOŚ i Sanepid
zajęły pozytywne stanowisko co do realizacji
przedsięwzięcia. 28 października 2010 Mirosław
Stegienko wydał pozytywną decyzję o środowi-
skowych uwarunkowaniach na realizację przed-
sięwzięcia. Tego samego dnia informacja ta
miała zostać podana do publicznej wiadomości
dla mieszkańców Miasta i Gminy Olsztynek. 

Dzięki rozmowom z mieszkańcami Olsztynka
zorientowałam się, że wiedza na temat bioga-
zowni jest bardzo mała. Podstawową sprawą 
o jaką mnie pytano, to produkty z których będzie
wytwarzany biogaz. W raporcie o oddziaływaniu
na środowisko jest napisane, że w trzech pierw-
szych latach eksploatacji biogazownia będzie
przerabiać: odpady poubojowe – ok. 6 400 ton
rocznie, osady ściekowe – ok. 6 400 ton/rok,
biomasę roślinną suchą – 16 200 ton/rok, kiszon-
kę – 3 000 ton/rok. Po trzech latach proporcje
produktów zmieniają się, ale suma pozostaje
taka sama – 32 tysiące ton rocznie.

Analiza 

Analizując dotychczasowe informacje, zasta-
nawia mnie ile odpadów produkuje Gmina Olsz-
tynek? Czy nasze „śmieci” wystarczą żeby bio-
gazownia mogła działać? Najważniejsze, ale
zarazem najbardziej uciążliwe, to odpady poubo-
jowe i osady ściekowe. W końcu biogazownia
ma pomagać niszczyć te nieczystości, z którymi
jest największy problem. 

Zakład Gospodarki Komunalnej podaje, że 
w 2010 roku Gmina Olsztynek zarejestrowała
3 500 ton odpadów komunalnych. Dane 
z Oczyszczalni Ścieków podają trzy rodzaje
odpadów: skratki, piasek i osady ściekowe. Do
produkcji biogazu wykorzystywane będą osady
ściekowe, których Olsztynek i okolice w ciągu
roku produkują 343 tony masy suchej. 

Jeśli chodzi o odpady poubojowe, jeden z naj-
bliżej położonych zakładów mięsnych miesz-
czący się w Stawigudzie może z produkcji rocz-
nej otrzymać ok 120 ton odpadów poubojowych.
Czyli jest to około 10 ton na miesiąc…

Zapewne

Zapewne zaczynałaby się budowa biogazow-
ni, gdyby nie anonimowa informacja, którą
otrzymali mieszkańcy Sudwy o inwestycji
mającej powstać niedaleko ich domów. Rozpo-
częto akcje protestacyjne. Mieszkańców Sudwy
poparła rada miejska, kiedy 10 listopada 2010
wyraziła sprzeciw wobec budowy biogazowni.
Był to ostatni dzwonek na jakąkolwiek reakcję,
bo 12 listopada upływał termin składania odwo-
łania. 

Zadaniem mieszkańców było zebranie odpo-
wiedniej ilości podpisów do złożenia odwołania.
Mieszkańcy Sudwy zrobili wszystko co można,
żeby mieć możliwość decydowania o własnym
sąsiedztwie. Jako, że stroną w sprawie może być
tylko bezpośredni sąsiad lub stowarzyszenie, 
w imieniu zaniepokojonych mieszkańców
Sudwy wystąpiło Stowarzyszenie na Rzecz Roz-
woju Gminy Olsztynek. Stowarzyszenie 10 listo-
pada 2010 za pośrednictwem Burmistrza złożyło
odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwo-
ławczego (SKO).

Odwołanie

Odwołanie wstrzymało procedurę uprawo-
mocnienia decyzji środowiskowej. SKO wydało
decyzję 10 lutego, odrzucając protest o wybudo-
waniu biogazownii. Mieszkańcy zdecydowali się
na drogę sądową. Zatrudnili adwokata, zorgani-
zowali zbiórkę pieniędzy i sami znaleźli błędy 
w raporcie. 16 marca wpłynęło odwołanie do
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego 
w Olsztynie, skarżącym było Stowarzyszenie na
Rzecz Rozwoju Gminy Olsztynek. Po ponow-
nym rozpatrzeniu wniosku SKO uchyliło decy-
zję Burmistrza o wydaniu decyzji środowisko-
wej. Inwestor miał 30 dni na odwołanie się od
wyroku. 

Wyjaśnienia 

Wyjaśnienia wymaga wiele spraw. Mieszkań-
cy Sudwy wskazali, między innymi, na część
raportu dotyczącą usytuowania instalacji od
zabudowań. W raporcie jest napisane, że najbliż-
sza zabudowa mieszkalna jest w odległości 325
metrów. Wieś Wilkowo nigdzie nie jest wymie-
niana. A najbliższa zabudowa, według mapy
Geoportal, znajduje się 164 metry od planowanej
biogazowni, właśnie we wsi Wilkowo. W odle-
głości 290 – 300 metrów są pojedyncze budynki
mieszkalne, 153 metrów od instalacji jest cmen-
tarz wojenny, a Sudwa znajduje się 909 metrów
od planowanej instalacji wytwarzania biogazu. 

Położenie biogazowni i odległość od zabudo-
wań jest ważna z powodu wartości odniesienia –
to wartości dla niektórych substancji szkodli-
wych, które informują  jakie stężenie tych sub-
stancji nie może być przekraczane przez zakłady
je emitujące (D. U. 2010 r. Nr 16 poz. 87.). W
jednym miejscu w raporcie jest zapis, że: Maksy-
malna odległość występowania maksymalnych
stężeń to 241,5 metra. Należy analizować obszar
o promieniu 7,245 km pod kątem występowania
zaostrzonych wartości odniesienia. Natomiast
gdzie indziej czytamy, że te szkodliwe substan-
cje będą się zamykały w granicy inwestora. 

Z odległością biogazowni od zabudowań
łączy się też rodzaj przetwarzanych produktów.
Jak już wcześniej była mowa, będzie to instala-
cja utylizująca, m.in. pozostałości poubojowe. 

Jaka opinia, taka reakcja…
Mieszkańcy – społeczność – władza. Trudno jest obejść ten łańcuch zależności jeżeli funk-

cjonuje się we wspólnocie. Najlepszym rozwiązaniem byłoby współpracować, a nie walczyć.
Tylko ciężko o współpracę, kiedy brak podstawowych informacji. Równie ciężko o obiekty-
wizm, gdy na każdym kroku potykamy się o błędy. I choć wiara w dobre intencje czasem może
zostać nazwana naiwnością, wierzmy w ludzi, bo cóż nam pozostało? Przecież wszystko zostało
zrobione zgodnie z prawem. Tylko czy czegoś tu jednak nie brakuje…

Biogazownia – mity i fakty
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W związku z przerobem tych pozostałości
zakład jest zaliczony do zakładów o zwiększo-
nym oddziaływaniu na środowisko. A oddziały-
wanie substancji odorowych wynosi około 
10 kilometrów. Od Olsztynka do miejsca gdzie
miałaby powstać biogazownia jest około 7 kilo-
metrów.

Nurtuje 

Nurtujące nas sprawy najszybciej wyjaśniłaby
spółka EnergoEko-Inwest. Niestety nie udało mi
się uzyskać informacji od inwestora. Wszelkie
pytania pozostały bez odpowiedzi… 

Ale można dotrzeć do niektórych informacji 
o spółce. Według najnowszych danych z Krajo-
wego Rejestru Sądowego Prezesem Zarządu
spółki jest Maria Tomasz Starowieyski. Ta wia-
domość też nie jest zbyt pewna, bo na stronie
internetowej EEI czytamy: jednoosobowy zarząd
EnergoEko-Inwest sprawuje Pan Lech Gizelbach
– prezes. Jedna rzecz jest pewna – wielkość
inwestycji. Spółka inwestuje w budowę bioga-
zownii 20 milionów. Budowa całości instalacji
wyniesie 50  milionów, resztę pokryją dotacje 
z Unii Europejskiej. 

Inne

Inne pytania, które dotyczą biogazowni mają

związek z produktem powstającym w tym przed-
siębiorstwie. Wyprodukowanego surowego bio-
gazu, jak wynika z raportu będzie 7 mln 960 tys.
m3 na rok. Biogazu oczyszczonego, który będzie
można wykorzystać do silników samochodo-
wych, będzie 4 mln 200 tys. m3 na rok. Różnica
– jak łatwo obliczyć – 3 mln 760 tys. m3 rocznie
to dwutlenek węgla i siarkowodór. Substancje te
będą albo wypuszczane w atmosferę  albo spala-
ne. Warto zastanowić się, czym są produkty
uboczne w procesie powstawania biogazu? 

Dwutlenek węgla to produkt  oddychania 
i spalania – jak tłumaczy doktor Ewa Gawroń-
ska.  Małe stężenia nie powodują zatrucia, ale 
w większych dwutlenek węgla jest szkodliwy dla
zdrowia, a nawet zabójczy. Intensywne działanie
dwutlenku węgla powoduje powstawanie hiper-
kapnii, czyli stanu podwyższonego ciśnienia
dwutlenku węgla. Może to powodować kwasicę
oddechową, a w następstwie obrzęk mózgu. 

Siarkowodór natomiast to gaz. Jest palny 
i bezbarwny, ale jego silny, charakterystyczny
zapach zgniłych jaj jest wyczuwalny w bardzo
niewielkich stężeniach. Siarkowodór jest silnie
trujący – ostrzega dr Gawrońska. Przy dużych
stężeniach gazu przebieg zatrucia jest gwałtow-
ny – oddech zatrzymuje się, a pacjent traci przy-
tomność. Śmierć przez uduszenie następuje 
w ciągu kilku minut. Lżejsze zatrucia objawiają

się drapaniem w gardle, kaszlem, podrażnieniem
spojówek, mdłościami i wymiotami. Bardzo nie-
bezpieczne jest też długotrwałe narażenie na
małe ilości siarkowodoru. Objawy to: bóle 
i zawroty głowy, łatwe męczenie się, nudności.
Często występują zmiany zapalne układu odde-
chowego – tłumaczy dr Gawrońska – szczególnie
u dzieci – dodaje.

Aktualnie

Aktualnie sprawa budowy biogazownii zosta-
ła wstrzymana. Prawdopodobnie podjęcie decy-
zji wróci do aktualnego burmistrza – Artura
Wrochny. Ja jako burmistrz muszę działać zgod-
nie z prawem, ale nie wyklucza to działania 
w interesie mieszkańców – zapewnia Artur
Wrochna. Więc czekamy na rozwój wydarzeń 
i wierzymy, że tym razem niczego już nie
zabraknie…

Urszula Gruszkiewicz

Biogazownia – mity i fakty

Zachęcamy do wyrażania swojej opinii na
tematy dotyczące Gminy Olsztynek. Czekamy
na Wasze listy.

Adres redakcji:  MGOK w Olsztynku, 
ul. Chopina 29, 11-015 Olsztynek
e-mail:  alboolsztynek@wp.pl

3 czerwca w ZS-P w Waplewie odbyła się
,,Międzygminna Corrida Ortograficzna”,
stanowiąca podsumowanie projektu ,,Piękno
i wyjątkowość języka ojczystego ważne dla
każdego Polaka - warsztaty edukacyjne”.
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 42 lau-
reatów szkolnych konkursów z 6 szkół pod-
stawowych: Olsztynka, Elgnówka, Szkoto-
wa, Mielna , Mierek  i Waplewa. 

Jak zwykle emocji było co niemiara, naj-
więcej przed pisaniem dyktand ,,najeżo-
nych” trudnymi wyrazami i tekstów kaligra-
ficznych, a potem podczas oczekiwania na
ogłoszenie wyników.

Dyplomy, pamiątkowe znaczki i cenne
nagrody książkowe wręczył, wraz z dyr. 
ZS-P Krzysztofem  Szotem,  gość honorowy
– gminny inspektor oświaty Mirosław
Obrębski.

A oto najlepsi w konkursie ortograficz-
nym:

- kl. VI: I m-ce Magdalena Mazurowska

Ortograficzne potyczki, 
czyli ,,Międzygminna Corrida Ortograficzna”
Waplewo 2011r.

,,Nagle rozległ się krzyk kszyka, zawtórowały mu w dwójnasób pustułka i piegża. Znużony
nocnymi łowami, puchacz przymrużył jedno oko. Wkrótce zmorzona snem rozhasana ptasia
hałastra rozpostarła skrzydła i pierzchła w popłochu.”

(Elgnówko, n-l Małgorzata Kruślińska), II m-ce Julia
Kalinowska (ZS-P Waplewo, n-l Jolanta Rutkiewicz),
III m-ce Kamila Draszek (ZS-P Waplewo, n-l Jolanta
Rutkiewicz),

- kl. V: I m-ce Oliwia Badaczewska (ZS-P Waplewo,
n-l Jolanta Rutkiewicz), II m-ce Wiktoria Żebrowska
(Elgnówko, n-l Małgorzata Kruślińska), III m-ce Jakub
Matczak (Elgnówko, n-l Małgorzata Kruślińska),

- kl. IV: I m-ce Wiktoria Zych (SP Olsztynek, n-l 
A. Ciesielska), II m-ce Klaudia Kurzyńska (Olsztynek,
n-l A. Ciesielska), III m-ce Łukasz Klus (ZS-P Waple-
wo, n-l D. Czerwińska).

Jury przyznało także nagrody za kaligrafię. W kla-
sach IV-VI najstaranniej teksty napisali: Klaudia
Kurzyńska kl. IV i Urszula Rudzińska kl. V z Olsztyn-
ka oraz Magdalena Mazurowska kl. VI z Elgnówka. 
W kategorii klas II-III zwyciężyli: I m-ce Patrycja Fur-
man z Elgnówka, II m-ce Katarzyna Kozłowska 
z Olsztynka, III m-ce Oliwia Lewińska z Mielna.

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

Za oryginalne pomysły i estetykę wykonania jury
nagrodziło troje uczniów: Wiktorię Iwańską  z Mielna -
I m, Patrycję Rutkowska ze Szkotowa - II m, Piotra
Króla z Waplewa - III m.

Ponadto, po podsumowaniu punktów za konkurs
ortografii i kaligrafii, przyznano statuetkę dla najlep-
szej szkoły - SP w Elgnówku. Statuetki dla najlepszego
nauczyciela ortografii otrzymały - M. Kuślińska z SP 
w Elgnówku i J. Rutkiewicz Z ZS-P w Waplewie.

Potem był czas na gratulacje i pamiątkowe zdjęcia
na tle dekoracji – walczących na łączce byczków, które
od wielu lat stanowią logo ,,Międzygminnej Corridy
Ortograficznej”.

W dobie komputerów i telefonów komórkowych
uczniowie często marginalizują znajomość prawideł
ortograficznych i staranność pisania. Ci, którzy brali
udział w konkursach, udowodnili, że znają tajniki
trudnej polskiej ortografii oraz kaligrafii.

Jolanta Rutkiewicz
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SerWiS TurySTy

Olsztynek powstał na dawnym terytorium pru-
skiego plemienia Sasinów. Założenie miasta wiąże
się z działalnością komtura  ostródzkiego Gűnthera
von Hohenstein. Z jego inicjatywy w 1350 r. rozpo-
częto  budowę zamku, obok którego powstała osada
zamieszkała przez rzemieślników i kupców. 
W 1359 r. otrzymała prawa miejskie i nazwę „Ho-
henstein” na cześć komtura. W XIX w zamek krzy-
żacki został przebudowany na szkołę. Aktualnie mie-
ści się tam Zespół Szkół. Jedną z najstarszych
budowli murowanych w Olsztynku jest dawny goty-
cki kościół ewangelicki z XIV w. (zbudowany praw-
dopodobnie  około 1350 r.), odbudowany ze znisz-
czeń wojennych z przeznaczeniem na cele muzealne
(obecnie Salon Wystawowy Muzeum Budownictwa
Ludowego). Za kościołem znajduje się kamieniczka
(dawna szkoła parafialna), w której urodził się
Krzysztof C. Mrongowiusz. Miasto do dziś zachowa-

ło średniowieczny układ ulic i placów starego miasta
z fragmentami murów obronnych. Na rynku przed
ratuszem stoi potężny kamienny lew. Był to pomnik
symbolizujący XII Mazurską Dywizję Piechoty wsła-
wioną w bitwie pod Tannenbergiem (w sierpniu
1914r. w okolicach Olsztynka wojska niemieckie pod
dowództwem Paula Hindenburga rozbiły armię
rosyjska gen. Samsonowa – Niemcy nazwali ją drugą
bitwą pod Tannenbergiem. Pierwszą była słynna
bitwa pod Grunwaldem w 1410 roku). Gmina Olszty-
nek leży na obszarze Pojezierza Olsztyńskiego wcho-
dzącego w skład krainy geograficznej zwanej Po-
jezierzem Mazurskim, w północno-zachodniej części
obszaru Zielone Płuca Polski. Teren jest bogato 
rzeźbiony, pagórkowato-falisty, poprzecinany liczny-
mi dolinami. Szczególnie duże różnice wzniesień
występują w jarach żłobionych przez rzeki. W Czar-
cim Jarze (górny bieg Drwęcy) różnice poziomu
wzniesień i dna jaru dochodzą do 70m. O naturalnym
i nieskażonym charakterze  środowiska przyrodni-
czego gminy Olsztynek świadczy fakt gniazdowania
gatunków zagrożonych w skali światowej: orła bieli-
ka i derkacza.

Wśród europejskich muzeów na wolnym powietrzu
Park Etnograficzny w Olsztynku należy do jednych 
z najstarszych. Jego rodowód sięga początku XX
wieku. Pierwsze obiekty budownictwa ludowego z
terenu dawnych Prus Wschodnich zaczęto gromadzić
od 1908 roku na skraju ogrodu zoologicznego w
Królewcu, po czym (w latach 1938-1942) nastąpiło
częściowe przemieszczenie ich do Olsztynka. Do
rozbudowy skansenu przystąpiono pod koniec lat
pięćdziesiątych, a od 1962 roku zaczął funkcjonować
jako oddział Muzeum Mazurskiego w Olsztynie. W
1969 roku przekształcony został w placówkę auto-
nomiczną – Muzeum Budownictwa Ludowego, Park
Etnograficzny w Olsztynku. W 1985 r. w jego struktu-
ry organizacyjne włączono 2 obiekty w centrum Olsz-
tynka: Salon Wystawowy w dawnym kościele ewan-
gelickim oraz basztę na linii miejskich murów obron-
nych, w której mieści się obecnie muzeum poświęcone
życiu i działalności Krzysztofa Celestyna Mrongow-
iusza - obrońcy  języka polskiego i polskiej tradycji
kulturowej na Mazurach. Od 1998 r. muzeum jest
instytucją kultury Samorządu Województwa
Warmińsko-Mazurskiego, a w roku 2008 zostało
wpisane do Państwowego Rejestru Muzeów prowa-
dzonego przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Naro-
dowego.

Muzeum dysponuje obecnie terenem o powierzchni
96 ha. Posiada bogate zbiory muzealiów ruchomych 
i nieruchomych. Zgromadzono 68 obiektów dużej 
i małej architektury wiejskiej z Warmii, Mazur, Powi-
śla i Małej Litwy, o zróżnicowanych funkcjach 
i budowie. Są to budynki mieszkalne, sakralne, zabu-
dowania gospodarcze i przemysłowe.Wyposażenie
budynków stanowią eksponaty pokazujące tradycyjne
metody pracy i obrzędy na wsi w XIX i XX wieku.
Zbiory muzealne kultury materialnej oraz sztuki
ludowej przekraczają 10 tys. egzemplarzy.

Muzeum przypomina również o pierwszych
mieszkańcach regionu. W części archeologicznej
zrekonstruowany został kurhan z wczesnej epoki
żelaza, budowana jest też wczesnośredniowieczna
osada rzemieślnicza pod nazwą Amalang.

W sezonie letnim na terenie Parku organizowanych
jest wiele imprez plenerowych, m.in. „Targi Chłop-
skie”, „Święto ziół”, „Festiwal Bałtyjski”.

PARK ETNOGRAFICZNY
11-015 Olsztynek, ul. Leśna 23,

tel/fax. (089) 519 38 45, 519 21 64 
http://muzeumolsztynek.com.pl/

Całoroczna:

1. Zajazd „Mazurski” – tel. 519 28 85, ul. Gdańska 1, 
liczba miejsc: 70, www.zajazdmazurski.pl

2. Zespół Hotelowy „Kormoran”, Mierki, tel. 519 51 00, 
liczba miejsc: 300, www.kormoran-mierki.pl

3. Szkolny Ośrodek Wypoczynkowy „Syrenka”, 
tel. 513 92 15, Maróz, liczba miejsc: 160
www.syrenka.olsztynek.com.pl

4. Wojskowy Dom Wypoczynkowy „Warmia”
tel. 513 92 22, Maróz,  liczba miejsc: 300 
www.wdwwarmia.com.pl

5. Ośrodek Szkolno-Wypoczynkowy „Perkoz”
tel. 519 22 21, Uroczysko Waszeta, liczba miejsc: 148,   
www.perkoz.zhp.pl

Sezonowa:

1. Ośrodek Wypoczynkowy „Waszeta”, tel. 519 22 14,   
Waszeta, liczba miejsc: 250,  www.mierki.kolatek.pl

2. Ośrodek Wypoczynkowy „Kołatek”, tel. 519 21 21, 
Mierki, liczba miejsc: 240, www.mierki.kolatek.pl

3. Ośrodek Relaksu Świerkocin, tel. 519 28 56, 
Świerkocin, liczba miejsc: 50, www.swierkocin.com

4. Ośrodek Wypoczynkowy „Aramis”, Kurki
tel. 606 485 129, liczba miejsc: 30, www.kurki.go.pl

5. Ośrodek Wypoczynkowy „Wioska Filmowa”
Marózek, tel. 519 90 38, Marózek, liczba miejsc 320,   
www.marozek.pl

6. Ośrodek Wypoczynkowy „Wiatraki” tel. 519 90 92,  
Marózek, liczba miejsc: 150 w tym 55 całoroczne,   
www.wiatraki.com

7. Ośrodek Wypoczynkowy „Fundacja Mierki”
tel. 519 21 67, Waszeta,  liczba miejsc: 100, 
www.mierki.com

8. Ośrodek Wypoczynkowy Nowa Wieś Ostródzka, 
tel. 519 00 99, liczba miejsc: 117

9. Domki letniskowe „ARTEKS”, tel. 519 01 19, 
Nowa Wieś Ostródzka, liczba miejsc – 30

1. Pensjonat „Natura”, tel. 519 91 03, Swaderki, 
liczba miejsc: 17, www.natura-group.com.pl

2. Gospodarstwo agroturystyczne,  tel. 5190082,
„Leśne jezioro”, , Nowa Wieś Ostródzka 13, 
liczba miejsc: 16, www.lesnejezioro.ol.pl

3. Gospodarstwo agroturystyczne „Dąbrowszczyzna”, 
tel. 530 50 85, Mierki 60, 
www.dabrowska.olsztynek.com.pl

4. Domki do wynajęcia –  tel. 0605 271 611, Maróz, 
liczba miejsc: 12

5. Gospodarstwo agroturystyczne „W krainie jezior i 
lasów”, tel. 519 90 27, Marózek 8, liczba miejsc 20
www.olsztynek.com.pl/zakrzewscy

6. Gospodarstwo agroturystyczne, tel. 519 00 72, 
Gąsiorowo 13

7. Dom letniskowy – tel. 5191 430, Maróz, liczba miejsc 12
8. Karczma Świętojańska tel. 519 20 05, liczba miejsc 10,  

www.karczmaswietojanska.pl
9. Leśniczówka Orzechowo tel. 519 90 20, Orzechowo 2, 

liczba miejsc: 8 
10. Leśniczówka „Jednorożec” Lipowo  Kurkowskie 13, 

tel. 519 91 15, liczba miejsc: 16, www.kurki.prv.pl
11. Gospodarstwo agroturystyczne „Leśna chata”, 

tel. 519 34 05, Tolejny 7, liczba miejsc: 38 
www.serowski.olsztynek.com.pl

12. Turystyka wiejska – pokoje do wynajęcia, 
tel. 519 14 30, Lutek 5, liczba miejsc: 19, 
www.lutek.er.pl

13. Stadnina Koni Mycyny, tel. 519 41 70, Mycyny 5, 
liczba miejsc: 20, www.mycyny.com

14. Gospodarstwo agroturystyczne TOKAJ
tel. 609 401 401, Pawłowo 32, liczba miejsc 17, 
www.wegry.pl

15. Dom do wynajęcia, tel. 696 585 651, Selwa, 
www.selwa.pl

16. Kwatera agroturystyczna, Marózek 9, tel. 601 595 016,
17. Gospodarstwo agroturystyczne, tel. 519 14 28, 

Makruty 7, l. m.: 9,  www.agrobielik.republika.pl
18. Kwatera agroturystyczna „Pod bocianem”, Drwęck 6

tel 609 401 401, liczba miejsc: 5
www.pensjonatpodbocianem.w.pl

19. Dom całoroczny – 601 536 546, Marózek, 
liczba miejsc 5, www.marozek.eu

Olsztynek

Muzeum Budownictwa Ludowego

Baza noclegowa

Muzeum czynne jest od 15 kwietnia do 31 października

Godziny otwarcia:
Kwiecień (wtorek – niedziela) 9:00-17:00
Maj – sierpień (codziennie) 9:00-18:00
Wrzesień (wtorek – niedziela) 9:00-17:00
Październik (wtorek – niedziela) 9:00-15:00

Ceny biletów wstępu do Parku Etnograficznego

bilet normalny 10,00 zł

bilet ulgowy: 6,00 zł

młodzież szkolna, studenci, emeryci i renciści, 

osoby niepełnosprawne, nauczyciele

bilet rodzinny       

(dwie osoby dorosłe + 1 dziecko)       19,00 zł

(dwie osoby dorosłe + 2 dzieci)      23,00 zł

(dwie osoby dorosłe + 3 dzieci) 25,00 zł

bilet na Kartę Euro 26 i dzieci z Domów Dziecka 4,50 zł

bilet dla mieszkańców Olsztynka 2,50 zł

przewodnik w języku polskim (grupy do 40 osób) 40,00 zł

Dzieci do lat 7 wstęp bezpłatny

Odpłatność za parking : maj - październik

samochody osobowe 4,00 zł

busy 5,00 zł

autokary 10,00 zł

motocykle 2,50 zł

rowery 1,50 zł

Płatność przy wjeździe na parking.

Salon Wystawowy

1 listopada - 14 kwietnia (od poniedziałku do piątku) 
- w godz. 9.00 - 16.00
15 kwietnia - 31 października (od wtorku do niedzieli) 
- w godz. 10.00 - 17.00

Ceny biletów wstępu do Salonu Wystawowego

bilet normalny 4,00 zł

bilet ulgowy: 2,00 zł

młodzież szkolna, studenci, nauczyciele,

emeryci i renciści, osoby niepełnosprawne 

bilet rodzinny (dwie osoby dorosłe + 1-2 dzieci) 7,00 zł

bilet na Kartę Euro 26 i dzieci z Domów Dziecka 2,00 zł

bilet dla mieszkańców Olsztynka 2,50 zł

przewodnik 12,00 zł

dzieci do lat 7 wstęp bezpłatny

Turystyka wiejska
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Lew Tannenberski. Na rynku olsztyneckim od 7 maja 1993 roku stoi potężny kamienny lew. Był to
pomnik symbolizujący XII Mazurską Dywizję Piechoty wsławioną w bitwie pod Tannenbergiem w 1914
roku. Teraz kamienny lew stoi przed ratuszem.

Co warto zwiedzić w Olsztynku

Kościół Najświętszego Serca Pana
Jezusa. Pierwszy kościół katolicki zbu-
dowany ok. 1350 roku przejęli w okresie
reformacji protestanci. W latach 1883-
1888 proboszcz zbudował murowany
kościół, sfinansowany głównie przez
katolików z Warmii. Dnia 26 września
1888 roku biskup Andrzej Thiel dokonał
konsekracji kościoła, który otrzymał
wezwanie Najświętszego Serca Pana
Jezusa i świętego Brunona. Ze skrom-
nego wyposażenia na uwagę zasługują
ambona, chrzcielnica, stacje drogi
krzyżowej, ołtarze i figura św. Brunona.

Zamek. Zamek krzyżacki został zbu-
dowany w połowie XIV wieku na
niewielkim wzgórzu w miejscu dawnego
pruskiego grodu. Przeprowadzone w 2006
roku badania archeologiczne wykazały, że
dawniej była to potężna budowla wzniesiona
na planie kwadratu na wysokość trzech czy
nawet czterech kondygnacji. Z dawnej zabu-
dowy pozostało główne skrzydło północne
oraz dobudowane na starych fundamentach
skrzydło wschodnie. Zamek nieprzerwanie
od 160 lat jest siedzibą szkół średnich.

Skansen. Wśród europejskich muzeów na
wolnym powietrzu Park Etnograficzny w Olsz-
tynku należy do jednych z najstarszych. Obec-
nie do muzeum należy ok. 90 ha ziemi, przy
czym na 35 ha znajdują się: 1 stanowisko
archeologiczne, 1 grób kurhanowy oraz 66
obiektów dużej i małej architektury. Wyposaże-
nie budynków stanowią zebrane po 1945r.
eksponaty pokazujące tradycyjne metody pracy
i obrzędy na wsi w XIX i XX wieku. Zbiory
muzealne kultury materialnej oraz sztuki
ludowej przekraczają 10 tys. egzemplarzy.
Rocznie przybywa tutaj około 100 tysięcy osób. Dom Mrongowiusza. Dom istnieje od

drugiej połowy XVI wieku. W 1684 roku
całe centrum Olsztynka spłonęło, ale dom
przy murach ocalał. Tutaj, 19 lipca 1764
roku, jako drugie dziecko Mrongow-
iuszów, przyszedł na świat Krzysztof
Celestyn. W latach siedemdziesiątych XX
wieku przesiedlono lokatorów,
przeprowadzono generalny remont i na
parterze urządzono muzeum poświęcone
Mrongowiuszowi.

Kościół farny. Zbudowany w pier-
wszej połowie XIV wieku w stylu goty-
ckim. Świątynia była skromna, jednona-
wowa, kryta dachówką, od strony zachod-
niej, przylegała wysoka wieża ze spicza-
stym dachem. Kościół, włączony w sys-
tem murów miejskich, pełnił także funkc-
je obronne. Początkowo był to kościół
katolicki, później w latach 1525-1945
ewangelicki, a po rekonstrukcji w 1977
roku pełni funkcję salonu wystawowego.

Mury miejskie. Zbudowane w pierwszej połowie XV wieku. Najlepiej zachowały się mury w ciągu
północno-zachodnim. Oprócz murów i baszt fortyfikacje miejskie Olsztynka posiadały dwie bramy: 
Nidzicką (Polską) oraz Wysoką (Niemiecką). Obydwie bramy zostały rozebrane po wielkim pożarze 
w 1804 roku. Mury miejskie w Olsztynku należą do najlepiej zachowanych tego typu obiektów na terenie
całego województwa warmińsko – mazurskiego.

Tannenberg Denkmal. Niemcy na pamiątkę swego zwycięstwa w sierpniu 1914 roku wznieśli monu-
mentalną budowlę, a w jej środku pochowali dwudziestu nieznanych żołnierzy poległych w bitwie. Po
śmierci Hindenburga, w jednej z wież zbudowano kryptę i tam złożono w sarkofagach ciało feldmarszał-
ka i prezydenta Niemiec oraz jego małżonki. Specjalnym dekretem Hitler podniósł pomnik do rangi
„Pomnika Chwały Rzeszy”, jako jedynego w Niemczech. Po II wojnie światowej mauzoleum to zostało
zniszczone.

Ratusz. Po pożarze w 1685 roku odbudowa całkowicie spalonego starego ratusza trwała prawie 30 lat
i została zakończona dopiero w 1714 roku. Po kolejnym pożarze miasta w 1804 roku ratusz odbudowano
ponownie na dawnym miejscu. Przetrwał do 1914 roku, kiedy został spalony w trakcie bitwy i ostrzału
artyleryjskiego. Do końca I wojny odbudowano zniszczone domy, wzniesiono również nowy ratusz. W
styczniu 1945 roku Sowieci zniszczyli większą część centrum Olsztynka. Jednak ratusz jakimś cudem
ocalał. Zachowany do dziś budynek, szczególnie od strony frontowej, wygląda okazale i reprezentacyjnie.

Obóz jeniecki Stalag I B Hohen-
stein. Pomiędzy Królikowem a Sudwą 
w 1939 roku Niemcy zbudowali obóz dla
jeńców wojennych – Stalag I B Hohen-
stein. Liczył on ponad 100 baraków, 
w każdym z nich trzymano od 350 do
500 jeńców. Ogółem zmarło lub zostało
zamęczonych ok. 55 tysięcy jeńców.
Liczba ogromna, jeśli weźmiemy pod
uwagę fakt, że nie był to obóz zagłady, 
a jedynie - podległy Wehrmachtowi -
obóz dla jeńców wojennych.

www.olsztynek.pl 
Informacja Turystyczna, ul. Ratusz 1, tel. 089 519 54 77 

e-mail: it@olsztynek.pl
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Kościelna wymiana

Tylko do ostatniej niedzieli lipca wierni będą mogli głosować, który 
z olsztyneckich wikariuszy powinien zostać zastąpiony przez nowego. 
W tym roku wszedł w życie przepis, mówiący, że parafianie będą mieli
wpływ na obsadę stanowisk w kościele. Na razie dotyczy to młodych 
księży, niewykluczone jednak że nowe zasady zostaną rozszerzone 
i w przyszłości wierni zdecydują także o powołaniu lub odwołaniu pro-
boszczów.

Na razie kartki z imieniem księdza, którego chcemy pożegnać, można
zanosić do zakrystii po każdej mszy. Karty do głosowania należy nato-
miast pobierać w kancelarii parafialnej.  Przysługują one tylko pełnolet-
nim członkom wspólnoty parafialnej. Przypominamy, że zakreślone głosy
parafian powinny być włożone do szczelnie zamkniętej koperty.

Będzie proces o wielkie donice
Jedna ze znanych firm produkujących komponenty konstrukcyjne do

budowy szamba i kanalizacji wytoczyła władzom Olsztynka proces 
o naruszenie praw patentowych. Poszło o betonowe donice w kształcie
kręgów, które mają upiększyć nasz nowy olsztynecki rynek. Zostały one
kupione za unijną dotację. Jeśli wyrok będzie niekorzystny, gmina nie
tylko zapłaci karę, ale będzie także musiała zwrócić europejskie fundusze.

Rzecznik firmy Fekal Master wyjaśnia przyczyny tej decyzji: „Donice
są powieleniem naszych kręgów dennych do szamba typu AG12, których
wzór został zastrzeżony i opatentowany. Uważamy, że nie tylko wykorzy-
stano bezprawnie naszą technologię ale poprzez ich nieprzemyślaną loka-
lizację narażono także na szwank wizerunek produktu, który w założeniu
jest zbiornikiem na nieczystości ukrytym pod powierzchnią ziemi” - czy-
tamy w komunikacie wystosowanym do władz miasta.

Rzecznik firmy dodał, że był zaszokowany, kiedy dostrzegł dziesiątki

kręgów w centrum Olsztynka. - Ten widok przyprawił nas o dreszcze 
i stąd nasza reakcja. Nasze przedsiębiorstwo znane jest bowiem z wyso-
kiej jakości produktów, a to co się stało naraża nas na ośmieszenie. Efekt
jest równie wątpliwy, jakby ktoś użył muszli klozetowych jako doniczek
do kwiatów i powystawiał je na parapety – mówi Aleksander Bakunas 
z Fekal Master. - Dlatego domagamy się usunięcia donic i wpłaty pokaź-
nej sumy na cele charytatywne.

Władze miasta na razie nie chcą komentować sytuacji. Jak dowiedzieli-
śmy się nieoficjalnie, trwają intensywne poszukiwania osoby odpowie-
dzialnej za wybór tego właśnie modelu donic. 

Kolejny pomysł racjonalizatorski 
w szkołach

Władze gminy i powiatu podpisały porozumienie mające zmniejszyć
koszty funkcjonowania oświaty. Będzie to pilotażowy program „Wakacyj-
ny hotel”. Chodzi o wykorzystanie w czasie wakacji budynków szkolnych
jako hoteli i pensjonatów. Nowatorskie jest jednak to, że część obsługi
mają stanowić nauczyciele i wychowawcy. W ten sposób urzędnicy chcą
zagospodarować ich czas w wakacje. To już kolejny kontrowersyjny
pomysł. Poprzedni polegający na angażowaniu nauczycieli w czasie ferii
zimowych do odśnieżania ulic zablokowały związki zawodowe. - Wtedy
związkowcy zarzucili, że odśnieżanie to zajęcie zbyt mało prestiżowe.
Tym razem jednak branża jest odpowiednio ekskluzywna, a pracownicy
oświaty nie tylko pomogą miastu, ale będą też wykorzystywać w praktyce
swoją wiedzę - wyjaśnia Amanda Maćkowska, rzeczniczka urzędu miasta
i gminy.

I tak wuefiści prowadziliby gabinety fitness i siłownie dla gości, 
a nauczyciele języków obcych obsługiwaliby gości zagranicznych.
Uczący muzyki będą natomiast przygrywać gościom podczas posiłków 
i bankietów.

USŁUGI
KOMINIARSKIE

- CZYSZCZENIE PRZEWODÓW   
KOMINOWYCH

- INSPEKCJA PRZEWODÓW   
KOMINOWYCH KAMERĄ  

WIZYJNĄ

- MONTAŻ WKŁADÓW 
ZE STALI KWASOWEJ

- NAPRAWA PRZEWODÓW 
KOMINOWYCH

tel. 511 378 901

ul. Jana Pawła II 9/3,
11-015 Olsztynek

A
g
n
ie

s
zk

a
 J

a
n
u
s
z

13-1
00

 N
id

zica, Ta
tary 46

te
l. 609 382 161

*
*



ALBO  5 (181) czerwiec 2011 Strona 17

Powinniśmy wiedzieć, że witaminy C zawierają
więcej niż grejpfruty czy cytryny, ponadto zawierają
witaminy A, B1, B2 oraz PP, a z minerałów wapń,
fosfor, żelazo, magnez oraz mangan. Powszechnie
wiadomo, że fosfor i wapń wzmacniają nasze kości 
i zęby, a w połączeniu z magnezem minerały te
dodatkowo odkwaszają nasz organizm. W truskaw-
kach właśnie znajdujemy też bogactwo soli mineral-
nych, które znacznie poprawiają naszą przemianę
materii, a zawarte w nich pektyny wspomagają, jakże
ważne dla naszego zdrowia, oczyszczanie naszych
jelit z niepożądanych substancji. Truskawki mają  
w sobie znaczną zawartość żelaza, co ma znaczenie
szczególnie w diecie zalecanej kobietom. Te czerwo-
ne, pachnące słońcem kropelki są krwiotwórcze,
wzmacniają cały nasz organizm, chronią go przed
anemią i  chorobami reumatycznymi, a ze względu
na zawartość manganu poprawiają naszą urodę, bro-
nelina (jeden z enzymów) wspomaga odchudzanie, 
a  zawarty w truskawkach kwas elegonowy chroni
przed nowotworami. Jeszcze wcale nie tak dawno
leczono nimi między innymi oparzenia słoneczne,
trądzik, a nawet grzybicę.

Zdecydowanie najlepsze truskawki to te zrywane
prosto z krzaczka w domowym ogródku, trochę 
z piaskiem, który trzeszczy w zębach, ukradkiem
zanurzane w cukiernicy stojącej na kuchennym stole.
Nie wszyscy jednak  ogródki  czy działki posiadamy,
więc kupujmy, w miarę możliwości, truskawki od
znanych nam plantatorów, o których wiemy, że

swoje uprawy prowadzą ekologicznie. Powinniśmy
mieć świadomość, że  najlepszym prezentem dla
naszego organizmu są truskawki zjedzone na czczo.
Bogate w rozpuszczalne i nierozpuszczalne włókna
pokarmowe, błonnik i enzymy znacznie przyspiesza-
ją trawienie zjedzonych w dniu poprzednim tłustych
potraw i słodyczy. Stosowane natomiast zewnętrznie
cudownie działają na naszą cerę, nawilżając ją 
i odświeżając, a nawet wybielając przebarwienia 
i rozjaśniając piegi. Jednak zdecydowanie najwięk-
szą zaletą truskawek jest ich niepowtarzalny smak 
i dlatego możemy je jeść bez żadnych dodatków.
Jeśli natomiast akurat nie jesteśmy na kolejnej diecie,
to pozwólmy sobie na takie klasyczne polane dobrą,
gęsta śmietaną i posypane cukrem, albo zanurzone 
w ciemnej czekoladzie. Truskawki rewelacyjnie pod-
noszą też smak lekkich ciast z bitą śmietaną, sernicz-
ków na zimno, lodów i koktajli owocowych. Może-
my z nich robić kompoty, dżemy i konfitury, które
otwierane zimą niezawodnie przypomną nam smak
”gorącego lata”. Truskaweczki możemy jednak doda-
wać też do mięs ( np. drobiu), mogą stanowić bazę
do sosów, szczególnie podawanych do ryb. Pasują do
szpinaku, łososia, sera feta i są świetne w połączeniu
z octem balsamicznym do sałatek. Jedzmy więc tru-
skawki solo lub łączmy je w ulubione potrawy, bo ze
względu na wszystkie swoje walory warte są tego,
żeby przez cały sezon po nie sięgać.

Ewa Łagowska - Okołowicz

SEZON NA TRUSKAWKI
Czerwone, pachnące o niezapomnianym słodkim smaku są zapowie-

dzią nadchodzącego lata, jednak niektóre ich późne odmiany możemy
jeść do woli aż do wczesnej jesieni. Te ze straganów, sklepów, ale także

sprzedawane (najczęściej przez producentów) w koszyczkach prosto z samo-
chodów. Truskawki  to owoce zdrowe i korzystnie wpływające na cały nasz organizm. Przede wszyst-
kim dlatego, że są bogatym  źródłem witamin i minerałów. 

DOBRE

RADY

zapiekaNka z Łososia 
i truskawek

60 dkg fileta z łososia,
½ cytryny,
2 łyżki mąki,
25 dkg truskawek,
5 dkg żółtego sera,
olej, sól, pieprz.

Filet opłukać, osuszyć, po-
kroić na porcje, skropić sokiem
z cytryny oprószyć solą i pie-
przem i odstawić na 15 minut.
truskawki umyć i pokroić na
plasterki. rybę obtoczyć mąką i
usmażyć a następnie ułożyć w
naczyniu żaroodpornym, obło-
żyć truskawkami w plasterkach
i posypać startym serem.
zapiekać w 200 stopniach aż
ser się rozpuści.

BaBciNe pieroGi

ciasto: 05 kg mąki, jajko, ciepła
woda, sól,

1 kg truskawek,
cukier, śmietana.

Na stolnicę wysypać mąkę
dodać jajko, szczyptę soli i tyle
ciepłej wody aby powstało mięk-
kie, elastyczne ciasto. wyrobić 
i odstawić na ½ godziny. cienko
wałkować i wykrawać szklanką
krążki, układać na środku tru-
skawkę i zalepiać. Gotować w oso-
lonej wodzie do wypłynięcia.
podawać ze śmietaną i cukrem.

saŁatka ze szpiNakieM 
i truskawkaMi

1 pęczek świeżego szpinaku,
kilkanaście truskawek,
garść orzechów włoskich,
ocet balsamiczny, oliwa z oliwek,

sok z cytryny.

liście szpinaku opłukać, roz-
drobnić i ułożyć na talerzu, na
nim układamy pokrojone 
w ćwiartki truskawki i orzechy. 
z kilku kropli octu balsamicznego,
oliwy i soku z cytryny robimy sos
i polewamy sałatkę.

Łosoś w truskawkach

25 dkg wędzonego łososia,
15 dkg truskawek,
10 dkg rukoli,
2 łyżki oliwy,
2 łyżeczki soku z cytryny,
szczypta pieprzu.

Na sałacie ułożyć paski z łoso-
sia, truskawki i wszystko polać
sosem z oliwy soku z cytryny 
i pieprzu.

Biszkopt truskawkowy

1 szkl mąki,
¾ szklanki miałkiego cukru,
5 jaj,
1 łyżeczka proszku do pieczenia,
1 szkl mocnej herbaty z sokiem

cytrynowym do nasączenia krążków
biszkoptowych,

1 kg truskawek,
½ litra śmietany kremówki,
1 ostudzona, tężejąca galaretka

truskawkowa.

z białek ubić pianę, dodać
cukier i żółtka, dosypać mąkę 
z proszkiem do pieczenia i piec 
w tortownicy około 40 minut 
w temp. 200 stopni. upieczony 
i ostudzony tort przekroić na 3
krążki. każdy nasączyć, przekła-
dać ubitą śmietaną i truskawka-
mi, na końcu wylać na wierzch
tężejącą galaretką.

MakaroN z truskawkaMi

0,5 kg dowolnego makaronu, 0,5 kg truskawek, 1 op śmietany,
1 op serka homogenizowanego, cukier do smaku.

Makaron ugotować, truskawki, śmietanę, serek i cukier zmikso-
wać i polać makaron.

DżeM truskawkowy

Na każdy kilogram truska-
wek potrzebujemy 300g cukru.

truskawki myjemy i za-
sypujemy cukrem, odsta-
wiamy na kilka godzin aż
puszczą sok. Garnkiem
potrząsamy, żeby cukier
dokładnie pokrył owoce.
Gotujemy około 30 minut,
przekładamy  gorący do
przygotowanych słoiczków,
odwracamy do góry dnem 
i zawijamy w koc lub gruby
ręcznik. zostawiamy do
ostudzenia.

Milk-shake z truskawek

0,5 kg truskawek, 300ml kefiru, 100 ml mleka, 5 szt suszonych śliwek,
2 banany, 2 łyżki cukru, szczypta cynamonu.

wszystko dokładnie zmiksować i natychmiast podawać.



28 V Festyn w Waplewie. W pro-
gramie artystycznym imprezy wy-
stąpiły również nasze zespoły - „D-
mollki”, „2+2” i „Sąsiadki”. Szcze-
góły w numerze!

1 VI Dzień Dziecka w Skansenie.
Skansen sam w sobie ma klimat,
można powiedzieć, trochę już baśnio-
wy, a co dopiero podczas Spotkania
Bajek, przygotowanego dla najmłod-
szych z okazji ich Święta. Na widowni
gościliśmy dzieci z Olsztynka, ale też
liczne wycieczki, po drugiej zaś stro-
nie – na scenie – wróżki, czarownice,
elfy i inne baśniowe postaci. Teatr
przeplatany był konkursami i wy-
stępami zespołów z MGOK-u („D-
mollki”, „Stonoga”, „Jump”, „2+2”,
„Sąsiadki”). Dopisała też pogoda,
może nawet za bardzo. Zapraszamy za
rok!

4 VI Nasz eksportowy zespół roc-
kowy „Burning Ice” koncertował 
w Lidzbarku Warmińskim. Wystąpił 
w roli gwiazdy festynu!

11 VI Zespoły wokalne „Crazy
Daisy” i „D-mollki” walczyły o na-
grody w Konkursie Piosenki „Ta-
lent” w Pasłęku. Tym razem na walce
się skończyło, ale dziewczęta nie zło-
żyły broni i już przygotowują się do

kolejnych wyzwań artystycznych.
12 VI Festyn Zielonoświątkowy –

Turniej Miast Olsztynek – Reszel.
Sięgnęliśmy do tradycji chyba peere-
lowskiej, ale za to sprawdzonej. Była
zdrowa rywalizacja sportowa (mecz
piłki nożnej samorządowców wygrał
Reszel 6:4), dużo dobrej zabawy pod-
czas turnieju rekreacyjnego, który
miejmy nadzieję że kurtuazyjnie rów-
nież przegrał Olsztynek oraz atrakcyj-
ny program artystyczny w wykonaniu
gości (Studio Piosenki, biesiadny ze-
spół „Farma”, „Mahoń Blues Cafe”).

Rewanż 26.06 w Reszlu, prawdo-
podobnie też w przyszłym roku zapro-
ponujemy turniej innemu miastu.

19 VI Turniej Tańca Towarzy-
skiego o Puchar Burmistrza Olsz-
tynka. Impreza ma już swoją tradycję
i przyciąga tancerzy z całej Polski.
Zdaniem uczestników jej organizacja
jest na dobrym poziomie, co z pewno-
ścią promuje nasze miasto. Głównym
organizatorem jest Klub Tańca „Fo-
cus” z Olsztyna, przy współpracy
naszego MGOK-u i Urzędu Miejskie-
go. Znakiem rozpoznawczym turnieju
jest też udział w prezentacjach perku-
sistów z Olsztynka. Obsadę turnieju
zapewniło 30 klubów tanecznych 

Strona 18 ALBO  5 (181) czerwiec 2011

Kronika MGOK-u

Turniej Tańca Towarzyskiego 
o Puchar Burmistrza Olsztynka

z różnych regionów Polski a łączna ilość
tancerzy to 90 par. Wyniki par tanecznych
i tancerzy z Olsztynka: Bogusław Szczep-
kowski i Paulina Pieczara – 2 m (klasa E, kombinacja 6 tańców),
Tomasz Sochacki i Karolina Gutkowska – 1 m (klasa E, kombi-
nacja 8 tańców),  Dominik Borzewski i Paulina Iwanowicz – 6 m
(klasa D, kombinacja 8 tańców), Sebastian Nurkiewicz – 2 m
(klasa C, Latin), 2 m (klasa C, standard),  Adam Jackiewicz 
i Bogumiła Jackiewicz – 2 m (klasa C, standard), 6 m (klasa C,
Latin),  Mateusz Sawicki i Alicja Szulewska – 3 m (klasa C, stan-
dard).

Kolejna edycja w grudniu 2011. Zapraszamy! 

Spotkanie Bajek - Dzień Dziecka w Skansenie

Sprzedam
l Mieszkania w Olsztynku przy ul. Kolejowej: 62,5 m2

(3 pokoje) II p. - 160 tys. zł; 36 m2 (kawalerka) I p. - 100 tys.
zł.  Tel. 606-99-68-99

l Mieszkanie w Olsztynku. 
62 m2, 3 pokojowe z balkonem, środkowe - ciepłe. Cena do
negocjacji.
Tel. 600-611-085

l Lokal – 50 m2 z użytkowym poddaszem, murowany. 
W centrum handlowym Olsztynka. Duże witryny, ogrzewanie
gazowe lokalne. Grunt na własność. W bardzo dobrym stanie. 
Cena do negocjacji.
Tel. 600-611-085

Praca
Poszukujemy mężczyzn do pracy w firmie Tymbark w Olsz-
tynku - pracownik produkcji oraz wózkarz. Konieczna
książeczka sanepidowska!!
Kontakt: 510 011 917, Michalina Bedyk

Bezpłatne ogłoszenia drobne
przyjmowane są w biurze redakcji 

(MGOK w Olsztynku, ul. Chopina 29, w godz. 8.00-18.00)

Pani Dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Olsztynku

Katarzynie Waluk

szczere wyrazy współczucia z powodu śmierci Taty

Składają pracownicy MGOK-u w Olsztynku 

Ogłoszenia drobne
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8 lipca (piątek)
14.00 - Turniej Piłki Nożnej Orlików /boisko Orlik/

16.00 - Turniej Piłki Nożnej Oldboys - 40 lat i więcej /boisko Orlik/

9 lipca Podzamcze (Lodowisko)
Sobota z Kubusiem

14.00 - 16.30   “Bajkolandia” - konkursy i zabawy dla dzieci
- “Krawiec Niteczka” program teatralny 
- Tour De Olsztynek - rajd rowerowy najmłodszych

16.30 - estrada MGOK-u
17.00 - Uroczyste otwarcie  Dni Olsztynka
/parada, koncert orkiestry dętej z Iławy,  Olsztyńska Szkoła Cheerleaders Soltare/
18.00 - I Olsztynecki Zlot Motocykli /pokazy jazdy ulicznej, konkursy/
18.30 - Bieg o Puchar Olsztynka
19.00 - koncert  “Fi James” (laureat “Szansy na Sukces”, “Idola”, “X Factor”)
19.45 - pokazy walk rycerskich - Konwent  Św. Piotra z Olsztynka,

- Zaciężna Rota  Strażnicy Sensburg z Mrągowa
20.30 - KONCERT “BRACIA”
22.30 - pokaz sztucznych ogni

23.00 - koncert Elvis Project Band

10 lipca /niedziela/
Festyn w Skansenie godz. 15.00

- Zgadnij jaka to melodia - quiz z udziałem finalistów programu “Jaka to melodia”

KOWBOJSKIE KLIMATY
- zespół taneczny Strefa Country z Warszawy
- występ zespołu “Crazy Daisy”
GORĄCE RYTMY:
- pokaz  tańców  latynoamerykańskich - klub tańca FOCUS
- koncert - „M. Bębniarze”
- koncert - JOSE TORRES - Salsa Tropical

Imprezy towarzyszące:

10 VII godz. 8.00 - zawody wędkarskie o Puchar Burmistrza Olsztynka (plaża w Jemiołowie)
8 VII godz. 17.00 - Wernisaż wystawy  poplenerowej studentów Wydziału Artystycznego UWM

oraz grupy malarskiej Ex aequo  /Salon Wystawowy/
Wystawa fotograficzna “ZOOM NA OLSZTYNEK” /Rynek Miasta/

Organizatorzy: MGOK (ul. Chopina 29, tel. 519 22 01), UM, MBL, Tymbark S.A. 

Dni Olsztynka ‘11
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2-13 V Lutek. Włamanie do
domku letniskowego. Złodzieje
wynieśli wiertarkę Celma, klucze
narzędziowe i wkrętaki o łącznej
wartości 335 zł, własność Piotra
Cz. z Warszawy.

7/8 V Tolkmity k/Elgnówka.
Skradziono tu rower górski o war-
tości 1 000 zł Piotra L. z Drwęcka.

23 IV – 10 V Teren budowy
drogi w okolicach Pawłowa. To
jakby lokalny trójkąt bermudzki,

giną tu przeróżne przedmioty –
tym razem stalowa pokrywa
urządzenia wiercącego warta ok. 
7 tys. złotych.

14-16 V Ul. 22 Lipca. Miał
szczęście właściciel samochodu
Peugeot – Jarosław R. Próba kra-
dzieży jego pojazdu o wartości 50
tys. zł spaliła na panewce.

15-16 V Królikowo. Z posesji
Sabiny A. skradziono piłę elek-
tryczną o wartości 2 tys. złotych.

16-17 V Lichtajny. Włamanie
do pomieszczenia gospodarczego 
i kradzież motocykla Cross Bemi 
o wartości 1 300 zł, Joanny R. 
z Lichtajn.

20 V Ameryka. Włamanie do
budynku mieszkalnego. Nieznani
dotąd sprawcy wynieśli telewizor
Samsung, laptop HP, notebook
N150 i inne przedmioty o łącznej
wartości 2 967, własność Agaty P.
z Ameryki.

X 2010 – 15 V 2011 Lutek. Jak

Lutek, to oczywiście włamanie do
domku letniskowego. Tym razem
złodzieje wymontowali 2 umywal-
ki, 2 krany i brodzik o łącznej war-
tości 200 zł Haliny K. z Ameryki.

26/27 V Królikowo. Tutaj wła-
mywacze wynieśli z garażu
narzędzia, przedłużacze i paliwo
(10 l), oraz inne przedmioty o łącz-
nej wartości 800 zł Zdzisławy K. 
z Królikowa.

30 V Sudwa. Zdzisław D. 
z Olsztynka ukradł z hali produk-
cyjnej Andrzeja S. przewody elek-
tryczne o nieustalonej jeszcze war-
tości. Na dodatek przyjechał na
„robotę” motorowerem” po pijane-
mu, za co również odpowie przed
sądem.

9 VI Ul. Warszawska. Miro-
sław D. z Olsztynka włamał się do
lokalu Hurtowni Atut, skąd ukradł
maszynki i pianki do golenia 
o wartości 800 zł.

9 VI Jagiełek. Kolejne włama-

nie do budynku mieszkalnego.
Janina K. straciła telewizor LG,
laptop ASUS oraz biżuterię o nie-
ustalonej jeszcze wartości.

Wobec powtarzających się ostat-
nio przypadków okradania miesz-
kań policja apeluje o zwracanie
uwagi na osoby obce i samochody
na obcych numerach rejestracyj-
nych. Szczególnie dotyczy to, ale
nie tylko, miejsc na, tzw. odludziu.
Cenna tu będzie z pewnością
pomoc sąsiedzka.

W omawianym okresie policja
zatrzymała też 7 osób poszukiwa-
nych, 6-ciu nietrzeźwych kierow-
ców i 5-ciu rowerzystów, 40 dowo-
dów rejestracyjnych, prawo jazdy
11 kierującym oraz 5 osób do
wytrzeźwienia.

Opracowano na podstawie mate-
riałów KP w Olsztynku

BURMISTRZ OLSZTYNKA  ogłasza, że:

• 12 lipca 2011 roku od godziny 1015 w siedzibie Urzędu Miejskiego  w Olsztynku pok. Nr 1 odbędą się:
- pierwsze nieograniczone przetargi ustne w sprawie sprzedaży działek niezabudowanych położonych w obrębie Nr 2 miasta Olsztynek woj. war-

mińsko-mazurskie oznaczonych: Nr 238/3 o pow. 1603 m2 za cenę wywoławczą w wysokości 84.000,00 zł (ul. Grabowa 1) i Nr 238/7 o pow. 1834
m2 za cenę wywoławczą w  wysokości 95.000,00 zł (ul. Głogowa 7), stanowiących własność Gminy Olsztynek. Działki położone są na  terenie zabudo-
wy mieszkalnej jednorodzinnej, oznaczonym symbolem MN-1.   Do wylicytowanych cen ww. działek zostanie doliczony podatek VAT w wysokości
23%. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium gotówką lub przelewem w wysokości 7.000,00 zł. najpóźniej dnia 07 lipca 2011 r. na
konto Urzędu Miejskiego w Olsztynku Nr 33 8823 0007 2001 0000 0169 0003 w Banku Spółdzielczym w Olsztynku (za dzień wpłaty uznaje się dzień
wpływu środków finansowych na konto Urzędu – uznanie konta), na każdą działkę oddzielnie.

Burmistrz Olsztynka może odwołać ogłoszone przetargi z uzasadnionej przyczyny.
Bliższe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Olsztynku pok. Nr 25 lub pod numerem telefonu  89 519 54 85 oraz na stronie interneto-

wej: www.bip.olsztynek.pl
Burmistrz Olsztynka
Artur Wrochna

GMINA OLSZTYNEK wyznaczyła do sprzedaży w drodze nieograniczonego przetargu ustnego:

- działkę Nr 8/17 o powierzchni 1.150 m2 zabudowaną budynkiem letniskowym o pow. 58,60 m2 (konstrukcja, strop, ściany zewnętrzne i wewnętrz-
ne – drewniane, dach kryty blachodachówką (nowa). Cena wywoławcza 145.000 zł,

- działkę Nr 8/18 o powierzchni 685 m2 zabudowaną budynkiem letniskowym o pow. 69,90 m2 (konstrukcja, strop, ściany zewnętrzne i wewnętrzne
– drewniane, dach kryty blachodachówką (nowa). Cena wywoławcza 120.000 zł. 

Opisy  nieruchomości:
Nieruchomości położone są przy drodze asfaltowej  w bezpośrednim sąsiedztwie lasu nad jeziorem Ząbie, w pobliżu jeziora ŁAŃSKIEGO.
Urządzenia infrastruktury technicznej: wodociąg i kanalizacja sanitarna – lokalne, energia elektryczna sieciowa.

- lokal mieszkalny (na parterze i poddaszu) o powierzchni – 87,10 m2 zlokalizowany Ząbie nr 14, w budynku dwulokalowym (poddasze budynku
zostało zmodernizowane a dach wyremontowany), położonym na działce Nr  8/19 o powierzchni – 1.696 m2. (udział w działce 31/100). Budynek murowa-
ny z cegły czerwonej, kryty dachówką ceramiczną. Lokal składa się z 6 pokoi, kuchni, 2 łazienek z wc i wc (Cena wywoławcza 125.000 zł plus 8% podat-
ku VAT). Wyposażenie lokalu:  wodociąg, kanalizacja sanitarna, energia elektryczna, c.o. – elektryczne,  wentylacja.

Dla przedmiotowych nieruchomości brak jest obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. 
Zgodnie ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Olsztynek – Obszar Miasta i Tereny Wiejskie zatwierdzo-

nym uchwałą Rady Miejskiej w Olsztynku z dnia 30 września 2009 r. Nr XXVII-289/2009 działka znajduje się w jednostce strukturalnej „TU” – główną
funkcją tego obszaru jest turystyka oraz na terenie oznaczonym  symbolem „R” – rozwój funkcji turystycznej. Działka położona jest na terenie Puszczy
Napiwodzko - Ramuckiej oraz na obszarze Natura 2000 i obszarze Chronionego Krajobrazu Puszczy Napiwodzko – Ramuckiej.

Szczegółowa informacja dot. wykazu nieruchomości  zamieszczona jest w BIP-ie i na tablicach Urzędu Miejskiego w Olsztynku, gdzie będą również
zamieszczone informacje o przeatrgu. 

Burmistrz Olsztynka
Artur Wrochna

przetarg

Ząbie, były Ośrodek RYBACZÓWKA, unikalne miejsce na MAZURACH
Jeśli szukasz ciszy i spokoju to idealne miejsce dla CIEBIE  i TWOJEJ RODZINY
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Umowa na realizację przedsięwzięcia została
podpisana 17 grudniu 2007. Ogólna kwota gran-
tu wyniosła 746 961 euro, z czego dofinansowa-
nie z Mechanizmu Finansowego EOG i Norwe-
skiego Mechanizmu Finansowego stanowiło 
85 % (634 917 euro), brakującą kwotę w wyso-
kości 15 % (112044 euro) przekazał Samorząd
Województwa Warmińsko – Mazurskiego.

Przypomnijmy, że inwestycja dotyczyła
modernizacji infrastruktury szpitala w zakresie
ochrony środowiska, w ramach priorytetu ochro-
na środowiska, w tym środowiska ludzkiego ze
szczególnym uwzględnieniem redukcji ilości
substancji niebezpiecznych. Głównym celem
było zmniejszenie energochłonności obiektów

szpitala, a tym samym obniżenie kosztów utrzy-
mania zakładu. 

Prace wykonane w ramach realizacji projektu
obejmowały:

•  wymianę części stolarki okiennej 
i drzwiowej, 

•  docieplenie budynków szpitala,
•  modernizację instalacji centralnego 

ogrzewania,
•  modernizację kotłowni gazowej,
•  modernizację węzła ciepłej wody 

użytkowej o mocy 0,4 MW,
•  modernizacja wentylacji,
• uruchomienie zasilania w energię cieplną

nagrzewnic central wentylacyjnych,
•  instalację chłodniczą central 

wentylacyjnych,
•  instalację pompy ciepła – moc 200 kW,
•  modernizację instalacji elektrycznej,
• instalację komputerowej automatyki 
sterującej.

- Termomodernizacja to kolejny etap w proce-
sie rozbudowy i unowocześnienia Szpitala 
w Ameryce pod kątem ochrony środowiska -
mówi Roman Lewandowski, dyrektor szpitala. -
Bardzo zależy nam, by zachować niepowtarzalne
walory lecznicze okolicznych lasów, dlatego
postanowiliśmy zintensyfikować nasze działania
w zakresie oszczędności zasobów energii, a co
za tym idzie, zmniejszeniu emisji zanieczysz-
czeń, co nie jest bez znaczenia dla naszych
pacjentów, rehabilitujących drogi oddechowe.

- Głównym celem naszej inwestycji było
zmniejszenie energochłonności obiektów szpita-
la, a tym samym obniżenie kosztów jego utrzy-
mania - mówi Marian Arcimonowicz, kierownik
administracyjno-gospodarczy. - Wprowadzone
rozwiązania funkcjonalne pozwolą nam zmniej-
szyć zapotrzebowanie na energię o 74%, a emi-
sja zanieczyszczeń do atmosfery zmniejszy się 
o 80%. 

Przypomnijmy, że o środki z Norweskiego
Mechanizmu Finansowego i Mechanizmu Finan-
sowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego
w zakresie ochrony środowiska starało się ponad
700 podmiotów, z czego tylko 60 otrzymało
dofinansowanie. Wśród tych 60 znalazły się 
3 szpitale, dwa z południa Polski i jeden z regio-
nu Warmii i Mazur - Wojewódzki Szpital Reha-
bilitacyjny dla Dzieci w Ameryce.  

Szpital w Ameryce w ostatnich kilku latach
przeprowadził wiele inwestycji, których celem
była ochrona środowiska naturalnego. Były to,
m.in.: budowa gazociągu z dwoma stacjami
redukcyjnymi, likwidacja kotłów parowo-wod-
nych opalanych węglem [w ich miejsce wybudo-
wano dwa kotły na gaz ziemny], budowa nowo-
czesnej przepompowni ścieków wraz z kolekto-
rem tłocznym odprowadzającym ścieki do sieci
kanalizacyjnej, w miejsce przestarzałej i nie-
sprawnej oczyszczalni ścieków, budowa instala-
cji solarnej do ogrzania ciepłej wody.

Kompleksowa termomodernizacja
Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego 

dla Dzieci w Ameryce zakończona
Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny dla Dzieci w Ameryce zakończył realizację projektu pn.

„Kompleksowa termomodernizacja Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego dla Dzieci 
w Ameryce”. Trwająca ponad trzy lata inwestycja była możliwa dzięki dofinansowaniu 
z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego
Mechanizmu Finansowego. Szpital otrzymał również wsparcie finansowe z Samorządu Woje-
wództwa Warmińsko-Mazurskiego.

Rada Miejska w Olsztynku
11-015 Olsztynek, ul. Ratusz 1; tel. /089/ 519 54 55

INFORMACJA z dnia 14 czerwca 2011r.
dotycząca WYBORÓW ŁAWNIKÓW 

Informuję że z dniem 14 czerwca 2011r.  weszło w życie  Rozporządzenie Ministra Spra-
wiedliwości z dnia 9 czerwca 2011r. w sprawie sposobu postępowania z dokumentami złożo-
nymi radom gmin przy zgłaszaniu kandydatów na ławników oraz wzoru karty zgłoszenia,
które zastępuje w porządku prawnym Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 marca
2006 w sprawie szczegółowego trybu zgłaszania radom gmin kandydatów na ławników oraz
wzoru karty zgłoszenia (Dz. U. Nr 50, poz. 370). 

W związku z powyższym Departament Organizacyjny Ministerstwa Sprawiedliwości wyjaśnia,
że zgodnie z decyzją Ministra Sprawiedliwości, dokumenty złożone przez kandydatów na ławni-
ków według dotychczasowych przepisów przed dniem wejścia w życie nowych regulacji powinny
być uznawane za prawidłowe w momencie wyboru, a zatem dokumenty wymienione w znoweli-
zowanym ustawą z dnia 15 kwietnia 2011 r. o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszech-
nych ( Dz. U. Nr 109, poz. 627 ) art. 162 §2 pkt 1, 2 i 4 usp powinny być honorowane niezależnie
od tego jaka datą zostały opatrzone.

Zasada ta dotyczy również zgłoszeń kandydatów na kartach stanowiących załącznik do Rozpo-
rządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 marca 2006 w sprawie szczegółowego trybu zgła-
szania radom gmin kandydatów na ławników oraz wzoru karty zgłoszenia (Dz. U. Nr 50, poz.
370) oraz listy osób zgłaszających kandydata. 

Chociaż wybory będą odbywały się według nowych regulacji prawnych, gminy nie powin-
ny żądać od kandydatów dokumentów uzupełniających.

Kandydatów należy zgłaszać w Urzędzie Miejskim w Olsztynku w terminie do dnia 30
czerwca 2011 r. w godzinach pracy Urzędu – pokój nr 3 w Urzędzie Miejskim w Olsztynku.

Wszelkie informacje oraz niezbędne druki zgłoszeniowe udostępniane są nieodpłatnie w
pokoju nr 3 lub do pobrania na stronie www.bip.olsztynek.pl. Telefoniczne informacje pod
nr tel. 89- 519-54-55. Pełny tekst podanych aktów prawnych dotyczących wyboru ławników do
pobrania na stronie www.sejm.gov.pl

Przewodniczący  Rady Miejskiej
Jerzy Głowacz

Szpital po inwestycji.

Szpital w Ameryce przed inwestycją.
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KWIATY  KIEDYŚ  I  DZIŚ
Historia świata, jak i ludzkość cała

W symbiozie z kwiatami się rozwijała.
Wszystkie cywilizacje całego świata

Kultowo odnosiły się do piękna kwiata.
Symbolika lotosu w wierzeniach wschodu

Analogią jest róży i lilii zachodu.
W mitologii Greków- róża biała powstała

Z łez Afrodyty, gdy rzewnie płakała.
CHLORIS mieli Grecy a FLORĘ Rzymianie,

Były to boginie w ziemskim kwiatostanie.
Subkontynent indyjski z całymi Chinami
Historię kojarzył zawsze swą z kwiatami.
Kraj Kwitnącej Wiśni – oni pierwsi byli,

IKEBANĘ – sztukę dla  kwiatów stworzyli.
Poprzez całe wieki czasu minionego

Kwiaty inspiracją były motywu twórczego.
Na tle uczuć kwiaty są też pośrednikiem

Przy każdych życzeniach, miłym załącznikiem.
Twórcy operowi kochający kwiaty
Rytmy napisali niejednej kantaty.

Jak widać ostatnio zanika kult kwiatów,
Handel nam poleca moc falsyfikatów.

Bez zapachu, marne kwiaty plastikowe,
Z tworzywa sztucznego toksyczne, niezdrowe.
Na szczęście widzimy w naszej społeczności-

Są co sadzą kwiaty dla swej przyjemności.
Przy ulicy, pod oknem własnego mieszkania

Kwieciste rozwijają swe upodobania.
Ze szkolnej ulicy państwo Deptułowie
Dbanie o ogródek mają na swej głowie.
To rodzinne hobby pochwały się prosi,

Motyw dekoracji w pejzaż miasta wnosi.
Przykład znakomity, godny polecenia,

Pięknymi kwiatami miasta upiększenia.
Rady Osiedlowe niosłyby wieść radosną

Burmistrzowi Olsztynka, że w mieście kwiatki rosną.
Pan Burmistrz, jak mówią- ci wtajemniczeni,

Dobre wieści z miasta bardzo sobie ceni.

Czesław Kazimierz Bandzwołek

ul. Krótka 2, (ul. Warszawska naprzeciwko kina Grunwald)

KOMPUTERY

SPRZĘT RTV, SAT, AGD

Olsztynek, ul. Krótka 2, tel/fax 519 29 50, 519 13 87

Komputery i RTV - Serwis

To już po raz dziesiąty (28 maja) boisko 
i cały teren przed ZS-P w Waplewie wypeł-
nili rodzice wraz z dziećmi, by wspólnie
bawić się na festynie pod hasłem ,,Szkoła 
z rodziną” w ramach ,,Gminnych Dni Rodzi-
ny”.

Organizatorem imprezy był Zespół Szkol-
no- Przedszkolny
w Waplewie.

Termin zbiegł
się z Dniem Matki,
dlatego przedszko-
laki i starsze dzieci,
pod kierunkiem na-
uczycieli, przygoto-
wały wiesze, pio-
senki i tańce spe-
cjalnie dla swoich
mam, by im w ten
sposób  podzięko-
wać za codzienny
wysiłek i poświęce-
nie.

Program artystyczny przeplatany był kon-
kursami oraz licytowaniem przedmiotów,
które przekazali sponsorzy i trwał ponad 
5 godzin. Rodzice i przybyli goście, m.in.
władze gminy, mogli posłuchać piosenek 
w wykonaniu zwycięzców Szkolnego Kon-
kursu Piosenki (Monika Soliwoda i Szymon
Ługowski), wiersze recytowała Ola Klus,
laureatka Rejonowego Konkursu Spotkań 
z Poezją Dziecięcą, klasy VI A i VI B rywa-
lizowały w scenkach kabaretowych, dodatko-
wą atrakcją były gościnne występy młodych
artystów z MGOK-u w Olsztynku.     

Prawie wszyscy próbowali swojego
szczęścia w loterii, a można było wylosować
m.in.: podkaszarkę, nożyce elektryczne do
żywopłotu.

Nikt nie był głodny, zadbały o to panie
kucharki z ZS-P w Waplewie, serwując, jak
zwykle smaczny bigos i grochówkę. Rodzice
prowadzili ,,kawiarenkę” z ciastami własne-
go wypieku i napojami.

Zaproponowaliśmy wiele konkurencji
rekreacyjnych, indywidualnych i drużyno-

wych, dla dzieci i dla dorosłych – karaoke,
wyścigi kapsli, turniej tenisa stołowego, itp.
W turnieju rodzinnym triumfowały rodziny
PP Kuźniewskich (bieg z jajkiem) i Kozłow-
skich (wyścig w workach), medal dla super
rodziny trafił do P. Kuźniewskich. Całość
brawurowo poprowadził Piotr Kolek.

W niedzielę 29 maja o godz. 11.30, 
w ramach kontynuacji Dni Rodziny i Euro-
pejskiego Tygodnia Sportu, na stadionie 
w Waplewie, rozegrano mecz oldbojów Wa-
plewo kontra ,,Olimpia” Olsztynek. Wygrali
goście 5:2.

Tego samego dnia o godz. 14.00 w Nadro-
wie rozegrano I Nadrowski Turniej Siatków-
ki (I m-ce zajęła drużyna Nadrowa, II - ,,AS”
Waplewo, III - rodzina Malinowskich). 
W obydwu przypadkach organizatorzy posta-
rali się o bardzo dobre przygotowanie boisk,
a  wsparcie licznych kibiców (całych rodzin)
wywoływało wiele emocji. 

Zapraszamy do Waplewa za rok!  

Jolanta Rutkiewicz

Rada Pedagogiczna i Dyrekcja ZS-P 
w Waplewie składa gorące podziękowania
wszystkim sponsorom i rodzicom za pomoc 
w organizacji  ,,Dni Rodziny”.

Podziękowania kierujemy także do p. dyr.
MGOK-u w Olsztynku za występy zespołów
i wypożyczenie sprzętu nagłaśniającego.

Święto Rodziny- czyli 
X majowy festyn w Waplewie 

,,Dla ciebie, mamo, świeci słońce złote,
Dla ciebie, mamo, fruwa barwny motyl…”
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Autorem dyktanda był Pan Wojciech
Tański, konsultant Warmińsko - Mazurskie-
go Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli 
w Olsztynie, który na prośbę nauczycieli
polonistów z Gimnazjum w Olsztynku prze-
czytał je uczestnikom. Tematyka dyktanda
była związana z trwającym obecnie Rokiem
Miłosza.

Konkurs odbywa się co roku (w kwietniu
lub w maju). Głównym celem tego dużego

przedsięwzięcia jest troska o poprawność 
i piękno języka polskiego w formie pisanej,
podnoszenie poziomu wiedzy z języka pol-
skiego, budzenie i rozwijanie zainteresowań
językiem polskim, ujawnianie wybitnych
uzdolnień polonistycznych. 

W czasie sprawdzania dyktand uczestnicy
konkursu oraz ich opiekunowie oraz zapro-
szeni goście, co roku mają możliwość obej-
rzenia programu artystycznego i zabytków 

Z ortografią za pan brat

20 maja 2011 roku w Gimnazjum im. Noblistów Polskich w Olsztynku odbył się XII
Powiatowy Konkurs Ortograficzny „Corrida Ortograficzna”. Wzięło w nim udział 16
uczestników z siedmiu gimnazjów powiatu olsztyńskiego ziemskiego.

Miejsce na Twoją reklamę!

Lp. Moduł Cena netto Vat 23 % Cena brutto

1. cała strona /czarno-biała/ 146,50 33,70 180,20

2. cała strona /kolor/ 250,00 57,50 307,50

3. 1/2 strony /czarno-biała/ 85,35 19,65 105,00

4. 1/2 strony /kolor/ 152,45 35,05 187,50

5. 1/4 strony /czarno-biała/ 48,80 11,20 60,00

6. 1/8 strony /czarno-biała/ 30,50 7,00 37,50

Cennik reklam w gazecie ALBO:
Miejsko-Gminny
Ośrodek Kultury 

w Olsztynku

ul. Chopina 29
tel/fax: 89 519 22 01

alboolsztynek@wp.pl

w Olsztynku. W tym roku wszyscy zostali zapro-
szeni do Muzeum Budownictwa Ludowego.

Po sprawdzeniu prac komisja wyłoniła zwy-
cięzców. I miejsce zajęła Kinga Makowska 
z Gimnazjum Publicznego w Dywitach, II miej-
sce – Katarzyna Małek z Gimnazjum Stowarzy-
szenia Przyjaciół Szkół Katolickich w Olsztyn-
ku, III miejsce – Kornelia Zdolska z Publicznego
Gimnazjum im. Olimpijczyków Polskich w Sta-
wigudzie. Tytuł Mistrza Kaligrafii przyznano
Jowicie Janiszewskiej, uczennicy Publicznego
Gimnazjum w Dywitach.

Konkurs cieszy się dużą popularnością.
Uczniowie chętnie biorą w nim udział. Dzięki
niemu mogą sprawdzić  swoje umiejętności orto-
graficzne, które zdobyli w czasie nauki w szkole
i w wyniku samokształcenia oraz porównać je 
z umiejętnościami uczniów z innych gimnazjów.

Konkurs sprzyja także wymianie doświadczeń
między nauczycielami języka polskiego i inte-
gracji gimnazjów w powiecie olsztyńskim ziem-
skim. 
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„Czysty las wokół nas”
Akcja „Czysty las wokół nas” – Osiedle nr 1,  14 maja 2011

Zebraliśmy ok. 30 worków śmieci z lasu przy ulicy Leśnej.
Wszystkim uczestnikom akcji należą się duże słowa uznania, ale 

w szczególności chcielibyśmy podziękować Rysiowi Czaplickiemu (na
wózku), który wraz z tatą zebrał tych śmieci najwięcej.

Podziękowania za pomoc w akcji  – Nadleśnictwu Jagiełek w osobie
leśniczego p. Eugeniusza Buszko. Pani Hani Wiśniewskiej ze sklepu
przy Jagodowej za catering w postaci kiełbasek i innych dodatków, 
a także firmie Tymbark za znakomite soki.

W czasie akcji powstało wiele pomysłów dotyczących życia osiedla,
np. urządzenie boiska do gry w siatkówkę i piłkę nożną. Przy tej okazji
gorące podziękowania dla Nadleśnictwa Olsztynek za wyrównanie
terenu pod przyszłe boisko.

Jeszcze raz dziękujemy wszystkim, którzy brali udział w akcji!!!

Rada Osiedla nr1
Przewodniczący – Zygmunt Puszczewicz
Członkowie – Beata Bukowska, Kazimierz Borkowski, 

Marek Gronkiewicz, Zbigniew Janik….a po ciężkiej pracy – ognisko i pieczone kiełbaski.

Była okazja do nieformalnych rozmów z Burmistrzem oraz z radnymi: p. Bogumiłem  Kuźniewskim oraz p. Józefem Nowakowskim
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W piątek ulicami Olsztynka przeszła różnobarwna parada, to były dzieci
z Przedszkola Miejskiego przebrane za postaci bajkowe. Niecodzienny
korowód dotarł do Kina, gdzie rozstrzygnięto konkurs na najciekawsze
przebranie, a w nagrodę dzieci obejrzały spektakl „Rubinowy Książę”
Teatru Art-Re z Krakowa.

Rozstrzygnięto też inne konkursy: plastyczny – „Baśnie Warmii i Ma-
zur” oraz literacki „Moja bajka o Olsztynku”. Dwie najlepsze prace publi-
kujemy na łamach naszej gazety.

Światowe Dni Bajki z Biblioteką

LEGENDA O OLSZTYNKU

Dawno, dawno temu, gdy zamiast Olsztynka były gęste
bory, przejeżdżali tędy dwaj osadnicy. Byli to Hohen von
Frishten i jego syn, Stein. 

Gdy wieczorem się zatrzymali, ojciec uznał, że to jest
świetne miejsce na zbudowanie miasta. Stein wcześniej
poszedł spać, ale Hohen nie spał. Nagle zobaczył dziwny
cień, a potem postać stojącą we mgle. Był nią strażnik sił
natury, które tu panowały od niepamiętnych czasów.
Pojawił się, by wypędzić przybyszów z jego ziemi. Chwilę
później postać zniknęła. Wtedy Hohen usłyszał świst i po-
czuł mocny ból w udzie. 

Rano okazało się, że na nodze ma czarną plamę 
w kształcie lwiej łapy. Nikomu o tym nie powiedział.
Następnego dnia zaczął z synem budować miasto, nie
wiedząc, że ma na sobie klątwę, której znakiem była ta
plama. Mówiła ona, że gdy on założy gród, zostanie
zamieniony w lwa.

Wkrótce potem, gdy do miasta zaczęli się wprowadzać
pierwsi osadnicy, pozostał jeszcze jeden problem: jak ma
się ono nazywać? W końcu mieszkańcy nazwali je
,,Hohenstein” na cześć założycieli. 

Lecz pewnej nocy, Hohenowi zaczął wyrastać ogon oraz
grzywa. Jego nogi zamieniły się w łapy, a twarz w pysk
lwa. Tej samej nocy Hohen jako lew uciekł z miasta do
pobliskiego lasu. Mieszkańcy, którzy to widzieli, postawili
pomnik lwa, żeby nikt nigdy nie zapomniał o tym wyda-
rzeniu. 

Po wielu latach Hohenstein przybrał nazwę „Olszty-
nek”, a jego mieszkańcy  mieli szczęśliwe i spokojne życie.
I w ten sposób kończy się ta legenda o Olsztynku.

Bartłomiej Moroz, klasa IV
Szkoła Podstawowa w Olsztynku

leGeNDa o oBrońcy olsztyNka
Dawno, dawno temu w grodzie o nazwie Olsztynek żył władca. Miał

dużo ziemi, na której pracowali jego podwładni. Był bardzo dobrym czło-
wiekiem. Nie wykorzystywał ludzi. Kiedy był w niebezpieczeństwie, to
wiedział, że zawsze może liczyć na pomoc swych poddanych.

Miał dwoje wspaniałych dzieci: Ewę i Adama. Ewa była smukłą i zło-
towłosą dziewczynką. Jej włosy sięgały aż do kostek. Co tydzień dziew-
czyna myła je w rzece o nazwie Jemiołuszka. Adam był szczupłym 
i wysokim chłopcem. Kiedy jego ojciec wyruszał na polowanie, chłopiec
udawał się z nim. Władca miał również piękną żonę o niebieskich oczach.
Miała ona długie, czarne włosy zaplecione w gruby warkocz. Kiedy mąż 
z synem wyruszali na polowanie, żona z córką Ewą pilnowały całego
domostwa.

Pewnego mglistego poranka na gród napadli zamaskowani złoczyńcy.
Cała rodzina była w dużym niebezpieczeństwie. Najbardziej przeraziła się
mała Ewa, która bawiła się z dziećmi na dziedzińcu. Wtedy wielka lwica
wbiegła na dziedziniec i uratowała Ewę, przestraszyła złoczyńców. Wszy-
scy krzyczeli ze strachu. Lew tylko obserwował uciekających ludzi, po
czym udał się do ciemnego lasu. W oddali słychać było strzał i ryk lwicy.

Następnego dnia władca i jego syn wyruszyli na polowanie. W gęstych
zaroślach ujrzeli nieznane im malutkie zwierzę. Zabrali je do domu. Kar-
mili je i opiekowali się nim troskliwie wszyscy domownicy. Z malutkiego
zwierzątka wyrósł potężny lew.

Po dwóch latach na gród napadli zbójcy. Zajęli zamek i wygnali władcę
z całą rodziną. W obronie pana i grodu stanęli wszyscy mieszkańcy 
i oczywiście groźny lew. Po ciężkich walkach udało się przepędzić złych
ludzi. Niestety, wielki i piękny lew zginął. Mieszkańcy grodu z wdzięczno-
ści za uratowanie,  wykuli ze skały pięknego lwa, który ma położoną łapę
na kuli. Stał on się strażnikiem i obrońcą grodu Olsztynek.

Do dzisiejszego dnia stoi on na placu przed Ratuszem. Jest  najwięk-
szym skarbem dla mieszkańców Olsztynka i największą atrakcją tury-
styczną.

Izabela Kozłowska klasa IV a
Szkoła Podstawowa w Olsztynku

W dniach od 3 do 6 czerwca obchodziliśmy V Światowe Dni Bajki.
Z tej okazji Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy przygotowała wiele atrakcji dla najmłodszych.

Dwie najlepsze prace konkursu literackiego „Moja bajka o Olsztynku”

W poniedziałek przedszkolaki przedstawiły kolegom i koleżankom
ze szkoły podstawowej „Czerwonego Kapturka”, a ci zrewanżowali się
„Bajką o Smoku Bazyliszku”. Były to wspaniałe kolorowe dni, które
zapadną w pamięć nie tylko naszym czytelnikom.
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Krzyżówka nr 167
sponsorowana przez

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 nag ro dę - obiad
dla 2 osób w Restauracji Zielarnia (ul. Mrongowiusza 29, Olsztynek).

Prawidłowym rozwiązaniem ostatniej krzyżówki było hasło: „Nie dla psa
kiełbasa”. Nagrodę wylosował Zdzisław Tarnowski z Olsztynka.

Poziomo: 
1) na znaczek, 5) prześladowca, 9) wsteczny konia, 10) dla
tych co potrafią, 11) z ziół, 12) czarny napój, 13) postępowy
jednoślad, 14) klapa krawca, 15) darcie ordy, 16) przed kajdan-
kami, 18) czas teraźniejszy, 19) nie za dużo, 21) cykl cykl, 
23) masz paczkę, 25) wyżej się nie da, 26) po druku, 27) dwoje
w jednym, 28) grzybki.

Pionowo:
1) do siedzenia i leżenia, 2) polski full, 3) 2+1, 4) nieobecność
ze snem, 6) dom niewoli, 7) wciąga, 8) broń seryjna, 16) ma
swój świat, 17) do owijania, 19) do pełnienia, 20) część kwoty,
22) na diecie, 24) bez nitki.
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W OFERCIE:
- obsługa uroczystości pogrzebowej

- omówienie oferowanych usług u klienta

- sprzedaż odzieży żałobnej

- leżanka klimatyzowana, tzw. “zimne łóżko” umożliwiające 

przechowywanie zwłok w domu zmarłego

- odbiór zwłok z miejsca zgonu

- ogłoszenia prasowe

- przygotowanie zwłok do pogrzebu

- trumny, krzyże, tabliczki, wieńce

- transport miejscowy i pozamiejscowy

24/h

wieniec 

i różaniec gratis!

ul. Krzywa 6, 11-015 Olsztynek
tel. (089) 541 28 80, kom. 0 513 161 266, 0 502 130 439
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oleje silnikowe
w najlepszej cenie – wymiana gratis

Części do samochodów i motocykli

(możliwość ustalenia indywidualnego rabatu z klientem)

10 % rabatu na zakup części w naszym sklepie 
oraz na naprawy wykonane w naszym warsztacie

afiltry, oleje, elementy zawieszenia,
aklocki, tarcze hamulcowe,
achemię i kosmetyki samochodowe, 
ażarówki, paski klinowe, rozrządu, świece,
aprzewody zapłonowe, akumulatory
ai wiele innych

asprzedaż i serwis wózków widłowych,
amechanika pojazdowa w pełnym zakresie,
adiagnostyka komputerowa,
aprzyciemnianie szyb,
azakuwanie węży hydraulicznych

BLACHARSTWO – LAKIERNICTWO

anaprawa aut powypadkowych
aszybki termin realizacji
akonkurencyjne ceny

ul. Świerczewskiego 16
11-015 Olsztynek

WARSZTAT  519-111-163,  519-111-162 SKLEP 519-111-165

BLACHARSTWO-LAKIERNICTWO  508 132 484

( ((

(

Oferujemy części do samochodów i motocykli:

Świadczymy także usługi w zakresie:



w filtry oleju, paliwa i powietrza
w klocki i szczęki hamulcowe
w paski rozrządu i klinowe
w benzyny i olej napędowy

PEŁNY ASORTYMENT

realizacja w ciągu 1 dnia

STACJA PALIW K. Gąsiorowski
11-015 Olsztynek, ul. Jagiełły 5 B, tel. 89 519 39 39


