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Dzień Wszystkich  
Świętych

Mamy późną jesień. Długie jesienne wieczory, strugi deszczu skłaniają do rozmyślań
nad tym, co minęło bezpowrotnie. Listopad kojarzy nam się z Zaduszkami, Dniem
Wszystkich Świętych. Wspominamy tych, którzy odeszli, z niepokojem patrzymy 
w przyszłość.

Dom Kultury zaprasza na chwilę zadumy w pięknych okolicznościach poezji pol-
skiej. „Zaduszki Poetyckie” już 3 (czwartek, godz. 17.00) i 4 (piątek, godz. 18.00)
listopada w kinie Grunwald.

Dobre wieści dla parafian płyną z Urzędu Mar-
szałkowskiego Województwa Warmińsko –
Mazurskiego. Choć informacja ukazała się już we
wrześniu na stronie internetowej Olsztynka
(www.olsztynek.pl), to warto o niej wspomnieć
na łamach naszej lokalnej gazety, nie do wszyst-
kich jednak mieszkańców wiadomość dotarła.
Mianowicie, Parafii Rzymskokatolickiej p. w.
Najświętszego Serca Pana Jezusa w Olsztynku
przyznano dofinansowanie ze środków Regional-
nego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury
na lata 2007-2013, na realizację projektu „Rewi-
talizacja obiektu Kościoła pod wezwaniem
Najświętszego Serca Pana Jezusa w Olsztynku
poprzez remont obiektu i placu przykościelne-
go”. Jest to już druga dotacja jaką otrzymała
Parafia, w tym roku z Urzędu Marszałkowskiego.
Pierwsza wyniosła 30 tys. zł. i była przeznaczona
na remont części dachu. Kolejna jest dużo więk-
sza, bo opiewa na kwotę blisko 600 tys. zł i prócz
kwestii organizacyjno-technicznych obejmuje
oświetlenie zewnętrzne elewacji, przebudowę

nawierzchni chodników wokół kościoła, remont
budynku oraz zewnętrzną kanalizację deszczową.
Koszt całkowity projektu to ponad 850 tys. zł,
gdzie wkład własny stanowić ma niespełna 
260 tys. zł. Sam projekt w pierwotnej wersji był 
o ok. 160 tys. zł większy, ponieważ uwzględniał
remont dachu, który został ostatnio wykonany, 
a zatem wyłączony z wniosku. Partnerem w reali-
zacji projektu będzie Urząd Miejski w Olsztynku,
który świadczyć będzie pomoc w zakresie doradz-
twa, wymiany informacji i doświadczeń oraz
obsługi projektu.

Wszystko zależy teraz od proboszcza Parafii,
który, po uzupełnieniu dokumentów, będzie mógł
podpisać umowę z Zarządem Województwa.
Liczymy, że Ksiądz Dziekan dopełni wszelkich
formalności, a parafianie będą mogli cieszyć się
nowym obliczem kościoła, który od dawna prosi
się o remont! Zakończenie prac przy projekcie
planuje się na 2013 rok.  

Robert Waraksa

Rewitalizacja Kościoła p.w. NSPJ
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We wrześniowym  numerze ALBO
ukazał się artykuł o wyjeździe młodzieży
gimnazjum na Litwę, szlakiem miejsco-
wości związanych z Miłoszem. Wyciecz-
ka zainaugurowała realizację projektu.
Jego kolejnym, niezwykle ważnym,
przedsięwzięciem była organizacja
wystawy „Świat, poema naiwne Czesła-
wa Miłosza". Na jej wernisaż, 17 paź-
dziernika 2011r., przyjęli zaproszenie
przedstawiciele władz miasta, dyrektorzy
szkół, nauczyciele i reprezentanci rady
rodziców.

Uroczyste otwarcie rozpoczęto krót-
kim filmem oraz wierszem „Poeta”, co
przybliżyło zaproszonym gościom syl-

wetkę noblisty. Następnie uczestnicy
zapoznali się z ekspozycją, 20 wierszy
pochodzących ze zbioru poezji „Świat,
poema naiwne”, powstałego w 1943r.
Teksty utworów wkomponowano w foto-
grafie przedstawiające Warszawę z cza-
sów niemieckiej okupacji. Część z ich
wykonał żołnierz SS, który stacjonował
w tamtym czasie w stolicy. Zdjęcia sta-
nowią materiał archiwalny Narodowego
Archiwum Cyfrowego oraz Archiwum
Państwowego m. st. Warszawy.  

Wiersze, jak twierdził sam poeta, były
pisane na przekór wojennej rzeczywisto-
ści. Naiwne, z niewielką nutą ironii,
przedstawiały ówczesny świat przez 

„Świat, poema naiwne”
Rok 2011 został ogłoszony przez Sejm RP Rokiem Czesława Miłosza, w związ-

ku z setną rocznicą urodzin poety. Z tej okazji organizowane są różnorodne
imprezy ogólnopolskie i regionalne poświęcone temu twórcy. Gimnazjum 
im. Noblistów Polskich w Olsztynku zaakcentowało swój udział w obchodach
poprzez realizację projektu edukacyjnego „Śladami noblistów polskich”. Jego
założenia obejmują szereg działań dotyczących życia i twórczości tego wybitnego
poety.

Przyłączył się również Pan Krzysztof
Wieczorek, zastępca burmistrza, gra-
biąc, zamiatając i wynosząc zapełnione
worki z liśćmi. Również Pani Dyrektor
Gimnazjum SPSK wraz z uczniami 
z chęcią przyłączyli się do tej szczegól-
nej akcji. Nie zabrakło, jak co roku,
Katolickiego Stowarzyszenia Młodzie-
ży, które wspiera nas już po raz trzeci.

Szczególne podziękowania za pomoc
przy sprzątaniu należą się młodzieży

gimnazjum, m.in. Katarzynie Kaska, Kindze Bra-
mowicz, Ewelinie Miłosz, Beacie Gątarz, Łuka-
szowi Cieślakowi, Katolickiemu Stowarzyszeniu
Młodzieży - Hannie Żelaznej, Dawidowi Misz-
czakowi oraz wolontariuszom z Centrum Wolon-
tariatu: Ewie Pyrzanowskiej, Monice Gosik 
i Annie Kartaszewicz.

Dziękujemy również Pani Ewie Szerszeniew-
skiej -Dyrektor MOPS w Olsztynku, a zarazem
opiekunowi Centrum Wolontariatu, za zakup na
tę akcję worków na śmieci, rękawiczek jednora-
zowych i użyczenia termosów z gorącą herbatką
na rozgrzanie oraz Zakładowi Gospodarki Komu-
nalnej w Olsztynku za sprzęt niezbędny do
uprzątnięcia grobów.

21 października 2011 r. trwała kolejna akcja sprzątania zaniedbanych grobów przy 
ul. Grunwaldzkiej w Olsztynku. W tym roku do akcji włączyło się Stowarzyszenie Wspierania
Działań na Rzecz Osób Potrzebujących Pomocy DROGA w Olsztynku.

III Akcja sprzątania zaniedbanych grobów

Jednym z zadań, które powinniśmy wykonać
w ramach konkursu Super Samorząd (o przy-
stąpieniu Olsztynka informowałem w poprzed-
nich numerach ALBO), jest stworzenie zasad
komunikacji i współpracy w naszej miejscowo-
ści. W związku z tym, w ostatnim czasie bur-
mistrz Olsztynka wydał zarządzenie w sprawie
ustalenia zasad powiadamiania mieszkańców 
o sprawach realizowanych przez urząd miejski.
Dokument ten ma na celu rzeczywiste dotarcie
z informacją o sprawach gminy do wszystkich
grup społeczności lokalnej.

Podstawowymi sposobami komunikacji,
zgodnie z dokumentem, są przede wszystkim:
Biuletyn Informacji Publicznej (www.bip.olsz-
tynek.pl), strona internetowa Olsztynka
(www.olsztynek.pl), tablice ogłoszeniowe 
i informacyjne, ewentualnie oficjalne profile
gminy na portalach społecznościowych oraz
innych stronach internetowych, korespondencja

pocztowa lub elektroniczna, spotkania z miesz-
kańcami, newsletter oraz prasa lokalna. 
W zarządzeniu określono również standardy, do
których zaliczono przede wszystkim termino-
wość, komunikatywność, właściwe kierowanie
oraz eksponowanie przekazywanych informa-
cji.

Osoby zarządzające zobowiązano do moni-
torowania na bieżąco funkcjonowania przy-
jętych rozwiązań, ze szczególnym uwzględnie-
niem zgodności działań z przepisami oraz sku-
teczności dotarcia informacji do zainteresowa-
nych grup społeczności gminy. 

W kilku słowach komentarza do zarządzenia
chciałbym podkreślić, że jest to krok w dobrym
kierunku. Mieszkańcy powinni wiedzieć gdzie 
i w jaki sposób mogą poszukiwać informacji 
o tym, co się w gminie dzieje. Korzystajcie
Państwo z tego.   

Robert Waraksa

Informacja ważna rzecz!

pryzmat dziecięcej wyobraźni.
Słowa poety, uzupełnione
czarno – białymi realistyczny-
mi fotografiami, stanowiły
oryginalne połączenie. Goście
nie kryli pochwał. Wielu 
z nich, przeżywając podróż po
„Świecie” Miłosza, odkryło
poetę na nowo.

Ekspozycję przygotowano
dzięki pomocy Wojewódzkiej
Biblioteki Publicznej w Olsz-
tynie, która udostępniła mate-
riały pokazowe oraz Muzeum
Budownictwa Ludowego –

Park Etnograficzny w Olsztyn-
ku – skąd wypożyczono anty-
ramy.

Wystawa była udostępniana
w dniach 17 – 25 października
i spotkała się z dużym zainte-
resowaniem nauczycieli i ucz-
niów olsztyneckich szkół.
Organizatorkami przedsię-
wzięcia były Agnieszka Nyga,
Daria Sępkowska i Barbara
Wasieczko.

Agnieszka Nyga
Daria Sępkowska 

Zgodnie z Wojewódzkim Planem Działań Systemu 
Państwowe Ratownictwo Medyczne 

Dla Województwa Warmińsko-Mazurskiego 
z 2011 roku,

Dyrektor Gminnego Centrum Zdrowia 

w Olsztynku informuje, że od 

1 listopada 2011 roku wszystkie 

telefony pacjentów, dzwoniących pod

numer 999 (Pogotowie Ratunkowe) 

będą przyjmowane przez 

Dyspozytorów Ratownictwa 

Medycznego w Olsztynie.

Z poważaniem  
Dorota Gruszczyńska

O G ł O S Z E N I E



- Czym jest stowarzyszenie „Dobry Samo-
rząd”, jakie ma cele i zadania, czym się zaj-
muje?

- Stowarzyszenie zostało zarejestrowane 
w 2007 r. na bazie komitetu wyborczego osób
bezpartyjnych, ubiegających się o mandaty rad-
nych powiatu i gmin w powiecie olsztyńskim.
Nasi członkowie to osoby aktywnie uczestni-
czące w życiu publicznym, wspierające wszelkie
inicjatywy lokalne i koncentrujące się na rozwią-
zywaniu problemów w zakresie zadań doty-
czących samorządów lokalnych. Nie interesują
nas kariery polityczne, a jedynie działalność na
rzecz  środowisk w których żyjemy. Wielu z nas
ma przeszłość samorządową, ale są też w naszej
grupie nowe osoby, chętne do włączenia się 
w działalność społeczną. Misją naszego stowa-
rzyszenia jest wszechstronny rozwój miast 
i gmin powiatu olsztyńskiego na rzecz powstania
aglomeracji, czyli współpracującego na zasadach
partnerskich jednego organizmu miast i gmin
okołolsztyńskich, zawierającego w sobie domi-
nujący ośrodek  miejski  jakim jest Olsztyn.

- Takie cele można znaleźć też w progra-
mach różnych partii, chociażby w ostatnich
wyborach.

- Nasza grupa bezpartyjnych działaczy jest
alternatywą dla partii politycznych, które coraz
agresywniej wchodzą do samorządów, nawet na
poziomie lokalnym. Należy zauważyć, że już na
starcie jesteśmy z partiami politycznymi w nie-
równej pozycji, gdyż są one finansowane 
z budżetu państwa, podczas gdy my finansujemy
naszą społeczną działalność z własnych kieszeni.
Trudno tu mówić o równych szansach. Mimo
tego, w ubiegłorocznych wyborach samorządo-
wych nasi członkowie uzyskali dość dobry
wynik wyborczy, zdobywając 4 mandaty 
w radzie powiatu i ponad 100 mandatów radnych
w radach gmin powiatu olsztyńskiego. Jak
widać, duże znaczenie ma wiarygodność i zaufa-
nie do przedstawicieli naszego stowarzyszenia.

W marcu tego roku, na walnym zebraniu,
zostałem wybrany prezesem Stowarzyszenia
„Dobry Samorząd”. Postanowiliśmy w gronie
16-osobowego Zarządu Stowarzyszenia, 
w którym znaleźli się znani samorządowcy, spo-
kojnie, konsekwentnie i bez akcyjności, każdy na
swoim terenie, starać się rozwiązywać problemy
lokalne, często nie zgadzając się na rozwiązania
dyktowane przez partie polityczne.

- Jako nowy prezes stowarzyszenia, proszę
przedstawić swoją dotychczasową działalność
społeczną i samorządową.
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Wywiad z ...

Jerzym Tytzem
- prezesem Stowarzyszenia
Dobry Samorząd Miast 
i Gmin Olsztyńskich.

- Myślę, że mam bogatą prze-
szłość samorządową. Początki
mojej aktywności społecznej
wywodzą się z ruchu obywatelskie-
go „Solidarność”. Od czasu powsta-
nia samorządu lokalnego przez
dwie pierwsze kadencje byłem rad-
nym rady miejskiej i piastowałem
funkcję burmistrza Olsztynka
(1990-1998). Miałem szczęśliwą
rękę, bo prawie wszystko czego się
dotknąłem z marzeń stawało się
realne. Wiele inwestycji  udało się
zrealizować dzięki wspólnej pracy
rady i zarządu miasta, a po 8 latach
sprawowania władzy pozostawili-
śmy po sobie nawet nadwyżkę
budżetową. W kolejnych kaden-
cjach byłem radnym sejmiku woje-
wództwa i potem radnym powiatu
olsztyńskiego, a w radzie powiatu
byłem wiceprzewodniczącym 
i przewodniczącym komisji budże-
towej. Po 5-letniej przerwie, spowo-
dowanej kontraktem, w ramach
którego pracowałem jako lekarz
stomatolog w Londynie, po powro-
cie uzyskałem mandat radnego
powiatu olsztyńskiego właśnie 
z komitetu wyborczego „Dobry
Samorząd”. Ponadto pełnię funkcje
prezesa w MKS „Olimpia” od
1996r. i Ochotniczej Straży Pożar-
nej w Olsztynku od 1999r. Szczycę
się, że przez całe moje życie zacho-
wałem bezpartyjność –pozostałem
niezależny.

- Jakie są główne tematy absor-
bujące aktualnie Stowarzyszenie?

- Za priorytety naszego działania
uznaliśmy 2 sprawy. Jedna dotyczy
miasta Olsztyn i jest naszą propozy-
cją odzyskania energii cieplnej 
z utylizacji odpadów komunalnych,
poprzez ich przetwarzanie i uzyska-
nie stabilatu- produktu energetycz-
nego o dużej wartości opałowej 

i przetwarzanie go w energię, co przyniosłoby znaczne
oszczędności w budżetach rodzinnych mieszkańców
Olsztyna. Oczywiście stabilat pochodziłby z odpadów
komunalnych gmin województwa.                              

Drugim priorytetem w naszej działalności uznaliśmy
lokalizację lotniska w rejonie Wilkowa. Nikt ne powinien
mieć wątpliwości, że port lotniczy i infrastruktura drogo-
wa są podstawowymi czynnikami warunkującymi rozwój
regionu. Lokalizacja w Wilkowie jest idealnie skomuni-
kowana ze  strategiczną siecią dróg w regionie Warmii 
i Mazur, prawie na połączeniu dróg nr. 7 i nr. 51, w bli-
skości stolicy regionu, stwarzając najlepszą dostępność
dla wszystkich zakątków naszego województwa. Starania
gminy Olsztynek i powiatu olsztyńskiego w procesie
uzgodnień miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego były dotychczas blokowane przez decyzje
marszałka województwa i ministra ochrony środowiska.
Zarząd Stowarzyszenia wnikliwie przeanalizował wnio-
sek o przeznaczenie gruntów na cele nierolnicze i niele-
śne i uznał, iż można pod potrzeby lotniska ograniczyć
wyłączenie terenów z działalności leśnej, gdyż pod obiek-
ty kubaturowe i powierzchnie utwardzone wystarczy
wyłączyć tylko około 30 ha, pozostawiając pozostałe 
160 ha (ze 190 ha) czynnymi biologicznie terenami na
terytorium lotniska. Wyłączenie zaś terenów z działalno-
ści rolniczej nie będzie konieczne, gdyż prawie wszystkie
te tereny zostały już wyłączone pod pas drogowy obwod-
nicy Olsztynka. Znajdując takie uzasadnienie, które
mogło zmienić stan faktyczny sprawy, nie wdając się 
w awantury medialne, w poczuciu obywatelskiej odpo-
wiedzialności za przyszłość regionu, mając w swoich sze-
regach  takich ekspertów jak były Starosta Olsztyński
Adam Sierzputowski i były Sekretarz Powiatu Andrzej
Szaniawski od czerwca usilnie ubiegaliśmy się o spotka-
nie z marszałkiem województwa. Po przerwie wakacyjnej
Pan Marszałek Jacek Protas zgodził się rozmawiać na ten
temat, który wcześniej wydawał się być „tabu”. Po 2 spo-
tkaniach, na które również zaprosiliśmy Burmistrza Olsz-
tynka Pana Artura Wrochnę, który jest stroną w sprawie 
i wyjaśnieniu pewnych niedomówień związanych z tema-
tem lotniska, Pan Marszałek przyjął nasze argumenty 
i uznał iż wytworzyła się nowa sytuacja, stwarzająca
możliwości „zielonego światła” - dla lokalizacji lotniska
w rejonie Wilkowa. Uważam, że niezależnie od tematu
Szyman - zadaniem samorządu Olsztynka jest zabezpie-
czenie miejscowym planem terenu pod lokalizację lotni-
ska w Wilkowie, a sama lokalizacja jako węzeł intermo-
dalny  jest tak optymalna, że w przyszłości  ta idea potrafi
sama się obronić.

Więcej wiadomości na temat Stowarzyszenie i jego
działalności można uzyskać na stronie www.dobry-samo
rzad.pl

Tu w Wilkowie powstanie pas startowy
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I to jest dobre i słuszne, że sta-
ranniej dobieramy garderobę do
warunków zewnętrznych, wszak
od tego zależy nasze samopoczucie
i zdrowie. 

Chciałbym przy okazji przypo-
mnieć Czytelnikom, o równie
ważnej kwestii – zasadach bez-
piecznego używania pieców gazo-
wych, węglowych, kominków lub
innych źródeł ciepła, które użytku-
jemy od jesieni, aż do wiosny.

Jest wiele, bardziej i mniej
naukowych, opracowań doty-
czących tej problematyki, ale
chciałbym skupić się na kilku
dosłownie kwestiach, o których
wszyscy zapewne wiemy, ale cza-
sami po prostu zapominamy.

Użytkując piec (gazowy lub na
węgiel, również kominek) musimy
pamiętać, że podczas spalania
może wydzielić się czad, inaczej tlenek węgla.
Jest to gaz silnie trujący, na dodatek bezwonny 
i bezzapachowy. Nie jest zatem ‘rozpoznawal-
ny’ przez nasze zmysły.

Co zrobić, aby nie doszło do zatrucia cza-
dem (tlenkiem węgla)?

Odpowiedź jest prosta – przestrzegać kilku
podstawowych zasad.

1. Zamówić wizytę kominiarza przed sezo-
nem grzewczym, aby wyczyścił (udrożnił) prze-
wody kominowe i wentylacyjne. Przepisy
mówią, aby robić to 2 razy w roku. 

2. Pod żadnym pozorem nie zakrywać, nie
zaklejać przewodów wentylacyjnych w kuch-
niach łazienkach, w pomieszczeniach, gdzie

znajdują się piece gazowe i węglowe, kuchnie
gazowe, kominki. Można samemu sprawdzić
ciąg powietrza, np. poprzez przykładanie kartki
papieru do kratki wentylacyjnej; jeśli nic nie
zakłóca wentylacji – kartka powinna przywrzeć
do kratki. 

3. Statystyki mówią, że do zatruć dochodzi
najczęściej w łazienkach zaopatrzonych w pie-
cyki gazowe. Najlepiej wpuścić wodę do wanny,
przewietrzyć łazienkę i dopiero wtedy rozpoczy-
nać kąpiel. W przypadku kabin – jedyna rozsąd-
na porada to szybki prysznic.

Tlenek węgla powstaje podczas niepełnego
spalania materiałów palnych, w wyniku niedo-
statku tlenu w otoczeniu. Może to wynikać 

z braku dopływu powietrza do urządzenia
(szczelne okna, wadliwa lub słaba wentylacja 
w pomieszczeniu).

Jakie są objawy zatrucia tlenkiem węgla?
To przede wszystkim duszność, ból i zawroty

głowy. Mogą występować także nudności, osła-
bienia, przyspieszone czynności serca i oddy-
chania.

Co robić, gdy już dojdzie do zatrucia tlen-
kiem węgla?

Przede wszystkim – natychmiast opuścić
pomieszczenie w którym doszło do zatrucia,

spowodować dopływ świeżego powietrza –
otwarcie okien, drzwi.

Jeśli mamy do czynienia z poważniej-
szymi zatruciami –wynieść osobę poszko-
dowaną z niebezpiecznego obszaru.
Wezwać Pogotowie Ratunkowe. W przy-
padku braku oddechu oraz zatrzymania
akcji serca – podjąć akcję ratunkową:
sztuczne oddychanie metodą usta-usta 
i masaż serca.

Pamiętaj - każda akcja jest lepsza od
bezczynności. W przypadku poważnych
zatruć czadem o powodzeniu akcji decydu-
je czas jej podjęcia (tak jest również 
w przypadku wypadków komunikacyj-
nych).

Gdyby  ktoś chciał zabezpieczyć się
dodatkowo przed skutkami czadu, może
zaopatrzyć się w czujniki obecności tlenku
węgla lub dymu.

Koszt wizyty kominiarza (kilkadziesiąt
złotych) lub koszt wspomnianych czujek

jest niewspółmiernie niski do korzyści, jakie
daje zastosowanie się do powyższych sugestii.

Że wspomnę o innych korzyściach płynących
ze spotkania z kominiarzem - wystarczy chwy-
cić się za guzik, a szczęście murowane*…

Mówiąc zupełnie poważnie, tu chodzi o zdro-
wie, a nawet o nasze życie. Proszę o tym nie
zapominać.

* chwytanie za guzik w czasie spotkania 
z kominiarzem, rzeczywiście przynosi szczęście,
ale jest jeden warunek – musi to być nasz własny
guzik…

Zygmunt Puszczewicz

Czad – niebezpieczny wróg
Przymrozek, który pojawił się  niepostrzeżenie o poranku, przypomina, że czas już przy-

gotować się do zimy. Bardziej przezorni powiedzą, że do zimy trzeba przygotowywać się już
latem. Oznacza to, że trzeba być bardziej czujnym jeśli chodzi o ubranie, i bynajmniej nie
mam tu na myśli, w czym będzie nam najbardziej do twarzy w danym dniu. Chodzi raczej 
o racjonalne dobranie koszulek, bluz, kurtek –  tak, aby nie przegrzać organizmu. Z drugiej
zaś strony, aby nie spowodować jego  nadmiernego wychłodzenia.

W dniach 10-21.09.2011 na boisku “Moje
Boisko - Orlik 2012”, przy Gimnazjum 
im. Noblistów Polskich w Olsztynku odbywały
się eliminacje gminne oraz wojewódzkie Turnie-
ju Orlika o Puchar Premiera Donalda Tuska 
w piłce nożnej dziewcząt i chłopców z  roczni-
ków 1998-2001. Organizatorami byli: Szkolny
Związek Sportowy, Urząd Miejski w Olsztynku,
Gimnazjum im. Noblistów Polskich w Olsztyn-
ku oraz UKS “Olimpijczyk” w Olsztynku. 
We wszystkich siedmiu turniejach eliminacyj-
nych wzięły udział 23 zespoły reprezentujące
szkoły i kluby naszej gminy, powiatu oraz woje-
wództwa. Każda z drużyn mogła wystawić
reprezentację 6-10 zawodników. Drużyny ze

Szkoły Podstawowej w Olsztynku, Zespołu
Szkolno-Przedszkolnego w Waplewie oraz Gim-
nazjum im. Noblistów Polskich awansowały do
dalszych etapów eliminacji wojewódzkich. 

W II etapie turnieju  najlepiej poradzili sobie
chłopcy z nowo utworzonej klasy sportowej
Gimnazjum im. Noblistów Polskich, którzy
wygrywając ten szczebel rozgrywek awansowali
do ścisłego finału wojewódzkiego. 

Finał wojewódzki turnieju miał miejsce
27.09.2011r. w Olecku. Do walki przystąpiło 
12 drużyn z naszego województwa. Reprezenta-
cja naszej szkoły zajęła IX miejsce. Za udział 
w turnieju chłopcy otrzymali komplet strojów
piłkarskich. Chociaż apetyty były większe, to 

i tak uważają, że była to wspaniała przygoda 
z piłką. Talenty piłkarskie w Olsztynku są!

Prezes UKS Olimpijczyk
Michał Grzeszczak

Turniej Orlika o Puchar Premiera
Gimnazjaliści zakwalifikowali się do ścisłego finału  wojewódzkiego. W Olecku zabrakło

jednak trochę szczęścia i ogrania w nowej klasie sportowej. 



Zwycięską okazała się praca autorstwa
Karoliny Kory Rapnickiej-Wachowskiej.

Sąd konkursowy nie miał łatwego
zadania. Wpłynęły 3 prace - wszystkie
niezwykle ciekawe i na bardzo wysokim
poziomie. Termin ich składania był bar-
dzo krótki. Uczestnicy mieli tylko mie-
siąc na wykonanie koncepcji. W konkur-
sie mogli wziąć udział wyłącznie profe-
sjonaliści. Oficjalne wyniki konkursu
ogłoszono 23 września o godz. 10.00 
w urzędzie wojewódzkim w Olsztynie, gdzie
odbyła się również wystawa wszystkich prac.
Tam też zwyciężczyni odebrała z rąk wojewody
i burmistrza Olsztynka nagrodę w wysokości 
5 000 zł. Gratulujemy serdecznie i dziękujemy
autorom prac, którzy wzięli udział w konkur-
sie!!! Zachęcamy wszystkich do zapoznania się
z nagrodzoną pracą i pozostałymi niezwykłymi koncepcjami, które wpłynęły na nasz konkurs.
Wystawę prac można obejrzeć w Gimnazjum im. Noblistów Polskich w Olsztynku.
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Na dożynkach u naszych partnerów na Litwie

WIEŚCI Z MAGISTRATU
Minister przyznał odznaczenia

„Zasłużony dla turystyki”. Wśród
odznaczonych znalazły się nasze ośrod-
ki - „Syrenka”, „Perkoz” i „Szwagier-
ki” 

Z okazji Światowego Dnia Turystyki, który
przypadał 28 września, na sesji Rady Miejskiej 
w Olsztynku 29 września 2011 r. poseł Janusz
Cichoń w imieniu Ministra Sportu i Turystyki
odznaczył honorową odznaką 3 osoby prawne za
zasługi dla turystyki – Ośrodek Szkolno Wypo-
czynkowy „Syrenka” (kier. Elżbieta Pakuła),
Ośrodek Szkolno Wypoczynkowy ZHP „Perkoz”
(kier. Bogusław Kowalewski), oraz Pole Namio-
towe „Szwagierki” (właściciel Krzysztof
Ziółkowski). Wyróżnionym serdecznie gratuluje-
my!!! 

Wernisaż wystawy prac olsztyneckiej
malarki Renaty Zimnickiej Prabuckiej

14 października o godz. 18.00 w Miejskim
Ośrodku Kultury w Olsztynie miał miejsce werni-
saż wystawy prac olsztyneckiej malarki p. Renaty
Zimnickiej Prabuckiej. Wystawa będzie czynna
przez miesiąc, do 13 listopada.

700 tys. zł dofinansowania na nasz
zabytek!!!

Miło nam poinformować, iż Parafia Rzymsko-
katolicka p. w. Najświętszego Serca Pana Jezusa
w Olsztynku otrzyma dofinansowanie na realiza-
cję projektu „Rewitalizacja obiektu Kościoła pod
wezwaniem Najświętszego Serca Pana Jezusa 
w Olsztynku poprzez remont obiektu i placu przy-
kościelnego” ze środków Regionalnego Programu
Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-
2013, w ramach działania 4.2. rewitalizacja miast.
Po uzupełnieniu dokumentów Zarząd Wojewódz-
twa Warmińsko-Mazurskiego podpisze z Parafią
umowę o dofinansowanie. Więcej na str. 1.

Bezpłatne przyjmowanie opakowań
porolniczych

Uprzejmie informujemy, że ZUOK RUDNO
Sp. z o.o. rozpoczyna kolejną akcję dla rolników 
z terenu Związku Gmin dotyczącą bezpłatnego
przyjmowania opakowań porolniczych (folie,
worki, siatki itp.).

Termin: od 17-10-2001 do 30-11-2011r.

Miejsce przyjmowania: ZUOK RUDNO, adr.
Rudno 17, 14-100 Ostróda

Koszt transportu po stronie dostawcy opakowań.
Kontakt: 89 647 10 87, 795 548 312
Podkreślamy, że bezpłatna akcja dotyczy tylko

opakowań porolniczych, które nie mogą zawierać
innych odpadów np. opony, papa itp.

Podpisana umowa na modernizację
hydroforni w Swaderkach

W piątek, 14 października, podpisano umowę
na modernizację hydroforni w Swaderkach. Prze-
widziany koniec prac – 30 listopada br.

Zespół Redakcyjny UM w Olsztynku

24 września w Pikieliszkach na Litwie odbyło się Święto Plonów. To największa uroczystość
rejonu wileńskiego (do którego należy również nasza partnerska gmina Mejszagoła), już po raz
11-ty zorganizowana przez Samorząd Rejonu Wileńskiego w tym pięknym miejscu. 

Dożynki to fiesta dziękczynienia i radości, dzień uhonorowania ciężkiej pracy rolników. To
również okazja do zaprezentowania wspaniałych wyrobów podwilleńskiej kuchni. Przedstawi-
ciele władz Olsztynka uczestniczyli w korowodzie, niosąc dumnie kosz dożynkowy z darami
naszych przedsiębiorców. 

Wyniki konkursu na OPRACOWANIE 
KONCEPCJI UPAMIĘTNIENIA OFIAR

OBOZU JENIECKIEGO Stalag I B Hohenstein 
w Królikowie już znane!!!

Akcja sadzenia drzew
29 września 2011r., w związku ze zbliżającym się Dniem Drzewa, z inicjatywy i na zapro-

szenie Nadleśniczej Nadleśnictwa Jagiełek Bożeny Przesław, przedstawiciele władz miasta oraz
rady miejskiej mieli okazję włączyć się do ogólnopolskiej akcji i zasadzić sadzonki drzew.
Akcja ta odbywa się co roku w okolicach 10 października i ma w swoich założeniach służyć
popularyzacji znaczenia drzew w biosferze. Program Święta Drzewa opiera się na lokalnej
aktywności przedstawicieli różnych instytucji, samorządów, biznesu i organizacji pozarządo-
wych. Zasada jest prosta: placówki nawiązują współpracę z nadleśnictwami w swojej okolicy,
które przekazują uczestnikom sadzonki i służą pomocą. Partnerem strategicznym programu 
są Lasy Państwowe, które inspirują nadleśnictwa do nieodpłatnego udostępniania sadzonek.

Będzie większy parking

Mieszkaniec Olsztynka i wychowanek naszego Domu Kultury w Olsztynku, Krzysztof
Schodowski, parę dni temu miał prezentację swojej twórczości artystycznej na łamach kwartal-
nika literacko-artystycznego sZAFa oraz na blogu poświęconym sztuce - artpubgaleria.blog
spot.com. Jego i poety Karola Samlela projekt "Altissimum", doczeka się także wersji książko-
wej. Zobacz sam - http://szafa.kwartalnik.eu/40/htm/ekfraza/samsel.html 

Artysta z Olsztynka

We wtorek 18.10.2011 rozpoczęto prace nad utworzeniem dodatkowych miejsc parkingo-
wych obok cmentarza przy ul. Wilczej. Prace powinny zakończyć się jeszcze w październiku.
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Z okazji  Dnia Edukacji Narodowej, który jest świętem polskiej oświaty, burmistrz Olsz-
tynka złożył podziękowania naszym wspaniałym nauczycielom za ogromny trud, jaki wkłada-
ją w kształcenie najmłodszego pokolenia.

Nagrodzeni Nagrodą Burmistrza Olsztynka:
- Bożena Waloszek – Wicedyrektor Szkoły Podstawowej w Olsztynku, 
- Joanna Zaręba-Kwiatkowska – Pedagog szkolny Szkoły Podstawowej w Olsztynku, 
- Jolanta Śliżewska – Nauczyciel Gimnazjum im. Noblistów Polskich w Olsztynku, 
- Piotr Podhajny - Nauczyciel Gimnazjum im. Noblistów Polskich w Olsztynku. 
Nagrodą Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty uhonorowani zostali:
- Irena Jędruszewska – Dyrektor Gimnazjum im. Noblistów Polskich w Olsztynku, 
- Krzysztof Szot – Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Waplewie.

Składamy serdeczne gratulacje nagrodzo-
nym pedagogom!

WIEŚCI Z MAGISTRATU

W ramach obchodów Międzynarodowego Dnia Ziemi, pod hasłem „Czysty las” (22 wrze-
śnia br.) dzieci z przedszkola podjęły akcję Sprzątanie Świata. Posprzątały teren przedszkola
oraz park miejski przy ul. Świerczewskiego – Pionierów. 

Czy tylko przedszkolaki rozumieją potrzebę sprzątania? Przyczyńmy się też tej akcji, nie
zaśmiecając swojego otoczenia.

Przedszkolaki chcą posprzątać świat!

Od ostatniej sesji zwyczajnej w dniu
30 czerwca 2011r. przeprowadzono
następujące postępowania o udzielenie
zamówień publicznych:

1) 21 lipca 2011r. dokonano czynności otwarcia
ofert w postępowaniu pn. "Doposażenie jednostki
Ochotniczej Straży Pożarnej w Olsztynku w spe-
cjalistyczny wóz typu ciężkiego do ratownictwa
techniczno - chemiczno - ekologicznego". Wpły-
nęła 1 oferta. 12 sierpnia 2011r. rozstrzygnięto
postępowanie na wybór wykonawcy niniejszego
zadania, którym została firma WAWRZASZEK
ISS SPÓłKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE-
DZIALNOŚCIĄ SPÓłKA KOMANDYTOWA
Bielsko-Biała.  Cena oferty: 899 964,00 zł. Umowę
w sprawie udzielenia zamówienia publicznego
zawarto 1 września 2011r.

2) 18 lipca 2011r. dokonano otwarcia ofert 
w postępowaniu pn. „BUDOWA KOMPLEKSU
SPORTOWEGO ZAGOSPODAROWANIE
TERENU PRZYZAMCZA NA PARK SPORTU,
KULTURY I ROZRYWKI, W TYM ,,MOJE
BOISKO- ORLIK 2012" W OLSZTYNKU”.
Wpłynęło 5 ofert. Postępowanie rozstrzygnięto 
11 sierpnia 2011r., a jako najkorzystniejszą wybrano
ofertę firmy Kaszub Dariusz Kaszuba z Kiełpina-
Leszna. Cena zaproponowana przez wykonawcę to
1 894 200,00 zł. Umowę podpisano 12 sierpnia
2011r. 

3) 22 lipca 2011r. otwarto oferty w postępowaniu
pn. "Budowa wodociągu od ul. Pionierów do
łutynówka". Wpłynęły 4 oferty. Postępowanie
rozstrzygnięto 29 lipca 2011 r, a jako najkorzystniej-
szą wybrano ofertę Iławskiego Przedsiębiorstwa
Instalacyjno-Budowlanego Sp. z o.o. z Iławy.
Cena oferty to 67 515,57 zł. Umowę na wykonanie
zadania podpisano 5 sierpnia 2011r. 

4) 29 lipca 2011r. podpisano umowę na wykona-
nie zamówienia dodatkowego w ramach realiza-
cji projektu pn. "Rewitalizacja Rynku Zagospo-
darowanie Rynku Głównego w Olsztynku".
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego
prowadzono w trybie zamówienia z wolnej ręki, 
a umowę podpisano z dotychczasowym wykonawcą
robót budowlanych, firmą Z.B.D "TRAKT" Kacz-
marczyk z Barczewa. Wartość umowy to
157.854,66 zł.

5) 4 sierpnia 2011r otwarto oferty w postępowa-
niu pn. "Remont nawierzchni drogi gminnej 
w miejscowości Waplewo, działka nr 398/5".
Wpłynęło 5 ofert. Postępowanie rozstrzygnięto 
23 sierpnia 2011r., a jako najkorzystniejszą wybrano
ofertę Przedsiębiorstwa Robót Drogowych i Usług
Sprzętowo-Transportowych Sp. z o. o. w Nidzicy.
Cena - 207 720,59 zł. Umowę na wykonanie zadania
podpisano 2 września 2011r. 

6) 8 września 2011r. otwarto oferty w postępowa-
niu pn. "Dostawa mieszanki tłuczniowo-żwirowej
na terenie gminy Olsztynek w 2011r. - przetarg
drugi". Wpłynęły 2 oferty. Postępowanie rozstrzy-
gnięto 23 września 2011r., a jako najkorzystniejszą
wybrano ofertę firmy Euro-Bet Sp. z o.o. z Olsz-
tynka. Cena oferty to 78 720,00 zł. Planowany ter-
min podpisania umowy - 4 października 2011r.

7) 21 września 2011r. otwarto oferty w postępo-
waniu pn. "Modernizacja hydroforni w Swader-
kach". Jedną ofertę złożyła firma INNTECH s.c.
K. Kowalewski & D. Kowalewski & G. Kowalew-
ski, z Ostródy. Wartość oferty: 1 107 375,03 zł.
Umowę podpisano 14.10.2011r.

Złote Gody mieszkańców Olsztynka

12 października br. Burmistrz Artur Wrochna gościł sześć par małżonków, które przeżyły
ze sobą po 50 lat. Do grona tak szczęśliwych Jubilatów należą: Marianna i Wiesław Adam-
kowscy, Elżbieta i Eugeniusz Dobrzenieccy, Stanisława i Ryszard Elbruda, Zofia i Jan
Gołębiewscy, Teresa i Edmund Jankowscy, Danuta i Stanisław Wnuk.

Burmistrz wraz z kierownikiem USC, pogratulował szanownym Jubilatom tak wspaniałe-
go pożycia i złożył najserdeczniejsze życzenia zdrowia, pomyślności i szczęścia na dalsze
lata wspólnego życia.

Za długoletnie pożycie małżeńskie małżonkowie otrzymali medale od Prezydenta RP.

Obchodom Dnia Eduka-
cji Narodowej towarzyszy-
ły również uroczystości
pasowania na ucznia.
Pierwszoklasiści zostali
oficjalnie przyjęci do spo-
łeczności szkół
podstawowych.
Każda z pierw-
szych klas zapre-
zentowała swój
występ. Zaprasza-
my do obejrzenia
fotorelacji na
stronie www.olsz
tynek.pl.

Pasowanie na pierwszoklasistę
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Zbudowany w 1927r. Tannenberg – Denkmal
symbolizował pomnik nieznanego żołnierza nie-
mieckiego, poległego w I wojnie światowej. 
W późniejszym czasie propaganda hitlerowska
uczyniła z niego pomnik chwały oręża niemiec-
kiego oraz miejsce wiecznego spoczynku feld-
marszałka i prezydenta Paula von Hindenburga.
Tannenberg – Denkmal stał się również symbo-
lem zwycięstwa rasy germańskiej nad Słowiana-
mi oraz rewanżem za klęskę zakonu krzyżackie-
go w bitwie pod Grunwaldem.

Rozbudzenie nacjonalizmu i nienawiści raso-
wej i klasowej przez faszystów, ale również 
i komunistów, doprowadziły do wybuchu 
II wojny światowej. W pobliżu mauzoleum tan-
nenberskiego powstał wielki obóz jeniecki Sta-
lag I B Hohenstein. W latach 1939 – 1945
więziono tutaj setki tysięcy jeńców – Polaków,
Francuzów, Belgów, przedstawicieli wielu naro-
dów Związku Radzieckiego, Włochów, Serbów
i innych. Największe ofiary ponieśli jeńcy
radzieccy, których zginęło ponad 50 tysięcy,
głównie z powodu wycieńczenia, głodu i spo-
wodowanych tym epidemiami tyfusu i czerwon-
ki. Jest to liczba ogromna, jeśli weźmiemy pod
uwagę fakt, że nie
był to obóz zagła-
dy, tylko obóz dla
jeńców wojen-
nych podległy
Wehrmachtowi.

Ciała zmarłych
i zamęczonych
jeńców chowano
na cmentarzu ko-
ło wioski Sudwa.
W ciągu pięciu
lat pogrzebano
tutaj około 55
tysięcy ludzi. W
504 mogiłach
leżą żołnierze
polscy i radziec-
cy. Ciała żołnie-
rzy innych naro-
dowości zostały
po wojnie ekshumowane i przewiezione do
rodzinnych krajów lub na inne cmentarze.
Groby Rosjan są bezimienne i tylko czerwona
gwiazda na płycie informuje o tym, kto tutaj
spoczywa. Ojczysty kraj nie zatroszczył się 
o swoich synów. Pozostali w tej, obcej im, ma-
zurskiej ziemi na zawsze.

Częściowo zniszczony w 1945r. (saperzy nie-
mieccy wysadzili dwie spośród ośmiu wież)
Tannenberg – Denkmal został całkowicie zde-
wastowany w ciągu kilkudziesięciu lat po woj-

nie. Z pomnika zachowały się jedynie funda-
menty, ukryte głęboko w ziemi i wzgórze 
z wgłębieniem w środku. Pozostały też ciała 
20 nieznanych żołnierzy niemieckich.

Obóz jeniecki - Stalag I B wyszedł z wojny
bez szwanku i był wykorzystywany przez woj-
skowe władze radzieckie jako miejsce więzienia
miejscowej ludności cywilnej. W późniejszych
latach rozbierano stopniowo obozowe baraki.
Komuniści nie chcieli zachować obozu, gdyż
przypominał sowieckie łagry. W ciągu kilku lat
rozebrano wszystkie baraki i dziś po ogromnym
Stalagu I B Hohenstein pozostało niewiele śla-
dów.

Idea Parku

Czas  i bezmyślne działanie ludzi zacierają
ślady dawnej historii tej ziemi, a jest to ziemia
wyjątkowo naznaczona przeszłością. Tragiczne
wydarzenia I i II wojny światowej przypominają
nam nadal żołnierskie mogiły. Na tym niewiel-
kim obszarze splotły się losy tysięcy młodych –
głównie Niemców, Rosjan i Polaków. Ideologia
nienawiści, nacjonalizmu, chęci panowania nad

innymi doprowadziły do niezliczonych ofiar 
i cierpienia. Naszym celem jest przypomnienie
tych okrutnych czasów i utrwalenie w postaci
Parku Historii i Pamięci. Planowana ścieżka
(szlak) edukacyjna zobrazuje przebieg bitwy
pod Tannenbergiem w 1914r. i jej następstwa,
znaczenie pomnika Tannenbergu, powstanie
obozu Stalag I B Hohenstein i martyrologię
trzymanych tam jeńców wojennych wielu naro-
dowości. Wreszcie, liczne groby poległych 
i zamęczonych żołnierzy pokażą efekty nienawi-

ści i militarystycznej polityki Niemiec i Rosji.
Dzięki odpowiedniemu komentarzowi, można
ukazać zwiedzającym mechanizmy propagandy
pchającej narody do wojny i wykorzystywania
tych elementów w polityce mocarstw. Warto też
podkreślić niezwykle trudną sytuację ludności
polskiej, uwikłanej w konflikty polityczne I i II
wojny światowej. Jej ofiary były wyjątkowo tra-
giczne i często służyły obcym interesom.

Elementy Europejskiego Parku
Historii i Pamięci

Park będzie obejmował znaczny obszar, na
którym zostaną wyeksponowane najważniejsze
elementy: groby żołnierzy niemieckich i rosyj-
skich poległych w bitwie pod Tannenbergiem w
1914r., obszar dawnego pomnika Tannenbergu
(Tannenberg – Denkmal), tereny obozu jeniec-
kiego Stalag I B Hohenstein i cmentarz jeńców
wojennych w Sudwie. Poszczególne elementy
będzie łączył trakt spacerowy urozmaicony
odpowiednimi tablicami informacyjnymi.

Realizacja projektu

Europejski Park Historii i Pamięci wymaga
szybkich i zdecydowanych działań, aby wyko-
rzystać sprzyjające warunki (budowa obwodni-
cy E-7). Głównym koordynatorem może być
Towarzystwo Przyjaciół Olsztynka. Cały projekt
należy podzielić na kilka etapów i przy ich reali-
zacji nawiązać współpracę ze wszystkimi czyn-
nikami wspierającymi.

Etap I
Zagospodarowanie cmentarza

jeńców wojennych w Sudwie

Ta największa na terenie woj. warmińsko –
mazurskiego nekropolia jeńców z II wojny
światowej wymaga renowacji i nadania jej
odpowiedniej rangi. Trzeba odnowić aleję,
nagrobki, pomnik, plac przed pomnikiem. Warto
pomyśleć o nowej tablicy informacyjnej.

Głównym wykonawcą może być Urząd Mia-
sta i Gminy Olsztynek. Potrzebne środki finan-
sowe trzeba zdobyć wykorzystując wszystkie
możliwości – Rada Ochrony Pamięci Walki 
i Męczeństwa, organizacje kombatanckie w Pol-
sce, ambasada rosyjska, organizacje kombatanc-
kie w Rosji.

Etap II
Zagospodarowanie terenu po

dawnym obozie jenieckim

Jest to miejsce niezwykle ważne dla wielu
narodów, posiada rangę o znaczeniu międzyna-
rodowym, europejskim. W latach 1939 – 1945
więziono tutaj tysiące jeńców: Polaków (ok. 70
tysięcy), Francuzów (ok. 100 tys.), Belgów
(kilka tysięcy), Serbów (kilka tysięcy), Wło-
chów (ok. 20 tysięcy) oraz przedstawicieli wielu

COŚ Z HISTORIICOŚ Z HISTORII

Już w 2007 roku zrodził się pomysł utworzenia Europejskiego Parku Historii i Pamięci.
Autorami tego projeku byli Bogumił Kuźniewski i Tomasz Kurs.

Tereny położone w trójkącie pomiędzy Olsztynkiem, Królikowem i Sudwą są uświęcone
krwią poległych i zamęczonych żołnierzy w trakcie I i II wojny światowej. W 1914r. w słyn-
nej bitwie pod Tannenbergiem zginęły tutaj tysiące żołnierzy niemieckich i rosyjskich, 
a wśród nich wielu Polaków wcielonych do jednej i drugiej armii zaborczej. Groby pole-
głych są widoczne do chwili obecnej.

Europejski Park Historii i Pamięci
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narodów Związku Radzieckiego (mogło ich być
ponad 150 tysięcy). W sumie przez obóz jeniec-
ki w Królikowie przeszło ok. 340 tysięcy
jeńców. 

W wielu krajach żyją dzieci oraz wnuki
więzionych tutaj jeńców i mogą być ich miliony.
Zapewne część z nich zechce kiedyś odwiedzić
to straszne miejsce zniewolenia i upodlenia
człowieka. Naszym świętym obowiązkiem jest
to, aby należycie i godnie upamiętnić ślady
obozu jenieckiego. Z taką inicjatywą wychodzi
Towarzystwo Przyjaciół Olsztynka. Przy odpo-
wiednich nakładach finansowych można zago-
spodarować część terenu dawnego obozu. Do
realizacji tego projektu można zaangażować
mieszkańców Królikowa, władze Olsztynka,
Muzeum Budownictwa Ludowego w Olsztynku,
Związek Kombatantów RP i b. Więźniów Poli-
tycznych, Radę Ochrony Pamięci Walki 

i Męczeństwa, organizacje kombatanckie 
z Francji, Belgii, Włoch i Rosji, rodziny byłych
jeńców wojennych. Szczególnie dużo materia-
łów dotyczących obozu Stalag I B zgromadzono
we Francji. Są tam zdjęcia, wspomnienia, listy 
a nawet książki (były jeniec francuski Pierre
Meslier, późniejszy pisarz, jest autorem wielu
wspomnień o obozie w Królikowie).

Niezbędne jest opracowanie monografii obo-
zu Stalag I B (do tej pory brakuje takiej książki)
oraz stworzenie archiwum gromadzącego wszel-
kie informacje na ten temat.

Etap III
Zagospodarowanie terenu po

byłym mauzoleum Tannenbergu

Obszar dawnego pomnika Tannenbergu (Tan-
nenberg – Denkmal) należy dokład-
nie uporządkować, posiać trawę,
posadzić drzewa i krzewy, urządzić
trakt spacerowy, odsłonić zarysy
zachowanych fundamentów, odgru-
zować dawną kryptę Hindenburga, 
w której zachowały się cenne ele-
menty wyposażenia i spoczywają
ciała 20 nieznanych żołnierzy nie-
mieckich. W odbudowanej krypcie
(ok. 200m2 powierzchni) można
urządzić muzeum bitwy pod Tannen-
bergiem. Trzeba też doprowadzić
drogę dojazdową, zbudować odpo-

wiedni parking, pawilon, doprowadzić energię
elektryczną, wodę oraz kanalizację.

Etap IV
Zagospodarowanie parku przy

ul. 22 lipca

Głównym wykonawcą może być Urząd Mia-
sta i Gminy Olsztynek we współpracy z Nadle-
śnictwem Jagiełek, właścicielem Zajazdu
Mazurskiego, Towarzystwem Przyjaciół Olsz-
tynka. Należy uporządkować drzewostan parku,
odnowić groby z 1914r., umieścić odpowiednie
tabliczki, urządzić trakt spacerowy, wydzielić
działkę pod budowę kompleksu hotelowego,
oczyścić i zagospodarować sadzawkę, dbać 
o utrzymanie czystości (zbieranie śmieci, wyka-
szanie trawy i chwastów, zapewnienie bezpie-
czeństwa).

Europejski Park Historii i Pamięci będzie
kompleksowym zespołem ekspozycji, miejsc 
i prezentacji o wyraźnym wydźwięku antywo-
jennym, adresowanym głównie do młodych
ludzi z wielu krajów Europy. Musimy wykorzy-
stać szansę jaką dała nam historia, mamy też
obowiązek, aby miejsce zbroczone krwią dzie-
siątków tysięcy żołnierzy należycie upamiętnić 
i stworzyć symboliczne MEMENTO dla przy-
szłych pokoleń, że każda wojna rodzi tylko nie-
potrzebne ofiary i nie rozwiązuje żadnych pro-
blemów.

Bogumił KuźniewskiTannenberg-Denkmal z lotu ptaka /1927r./

Tematem spotkania będzie Dzień
Niepodległości, który w Polsce
obchodzi się 11 listopada a w USA 
4 lipca i Święto Dziękczynienia 
w Ameryce 25 listopada. Goście
zaprezentują w skrócie dzieje amery-
kańskiej drogi do niepodległości 
i opowiedzą o historii Święta Dzięk-
czynienia, a potem odpowiedzą na
zadawane im pytania. Na spotkaniu
będzie obecny  tłumacz, ale oczywi-
ście można będzie mówić po angiel-
sku. Zapraszamy wszystkie chętne

osoby - zarówno dorosłych, młodzież
jak i dzieci. Spotkanie odbędzie się
7.11.2011 o godz. 17:00 w Kinie
„Grunwald”. Wstęp wolny!

Amerykańscy goście przyjadą do
Olsztynka z Tulsa, w stanie Oklaho-
ma. Grupa liczy 12 osób (5 mężczyzn
i 7 kobiet).  Są w niej, m.in. nauczy-
cielki, trener tenisa i amerykańskiego
footballu, biznesmeni, muzyk, pra-
cownik zoo. Ludzie ci byli już 
w Olsztynku, 18 miesięcy temu.

Dzień kultury 
amerykańskiej w Olsztynku

W poniedziałek 07-11-11 do Olsztynka przyjedzie grupa wolontariuszy
ze Stanów Zjednoczonych, w ramach organizowanego Dnia Kultury. 

Seniorzy zaproponowali występ zespołu "Swojska Nutka" 
w składzie z radnym powiatu Jerzym Tytzem, który włączył się
także w przygotowania do występu. Również przedszkolaki 
z Przedszkola Miejskiego w Olsztynku pokazały się z jak najlep-
szej strony - śpiewając, tańcząc i recytując wiersze.

Święto Seniorów
20.10.2011 r. w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Olsz-

tynku miało miejsce uroczyste spotkanie z okazji Dnia Seniora.

Z wielkim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci

ZYGMUNTA WTULICHA
Naczelnika Miasta i Gminy Olsztynek w latach 1975-1990

Honorowego Obywatela Olsztynka 
W imieniu władz samorządowych, pracowników Urzędu 

Miejskiego i mieszkańców Miasta i Gminy Olsztynek

Rodzinie i Przyjaciołom składamy 
wyrazy szczerego żalu i głębokiego współczucia. 

ŁĄCZYMY SIĘ w SMUTKU I ŻAŁOBIE z najbliższymi. 

Przewodniczący Rady Miejskiej Burmistrz Olsztynka 
Jerzy Głowacz Artur Wrochna

Dom Kultury zaprasza...
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Co jakiś czas mamy tu do czynienia z poja-
wianiem się nowych i jednoczesnym zanikaniem
starych zachowań. Scena narkotykowa ewoluuje.
Burmistrz powołał się na badania przeprowadzo-
ne w Polsce w ostatnich latach, które wskazują,
że coraz mniej młodych ludzi eksperymentuje 
z substancjami nielegalnymi, z narkotykami,
takimi jak ,,kompot”, ,,makiwara”, mleczko
makowe. Na ich miejsce weszła amfetamina,
ekstazy, marihuana, a w ostatnim czasie dopala-
cze. Mimo przeprowadzonej w ubiegłym roku
akcji zamykania sklepów z dopalaczami, dostęp-
ne są one nadal w internecie. Ostatnia edycja
badań ESPAD pokazała spadek odsetka młodzie-
ży eksperymentującej z większością narkotyków
dotąd używanych. Powstałą lukę wypełniają
legalne substancje psychoaktywne. Nawet pobie-
żna analiza internetu pozwala na stwierdzenie,
że substancje psychoaktywne budzą duże zainte-
resowanie. Stają się one tematem wielu dyskusji
na forach internetowych, w których uczestniczy
młodzież. Poza tym, pojawia się wiele dotych-
czas nieznanych środków psychoaktywnych, 
a co za tym idzie, nie można wypracować syste-
mowych rozwiązań oraz sprawnych procedur
wprowadzania tych substancji pod kontrolę
prawną. Nowe substancje psychoaktywne
wymagają licznych i gruntownych badań. Bez
tego trudno jest ocenić zagrożenia, jakie się 
z nimi wiążą. W dobie społeczeństwa informa-
tycznego, gdzie przepływ wiadomości stał się
szybki i nieskrępowany, zjawisko zażywania
narkotyków także przechodzi bardzo szybkie
zmiany. Wydaje się, że transmisja zachowań
oraz trendów czy stylów życia w nowoczesnym
społeczeństwie nie uznaje już granic kulturo-
wych czy państwowych. Zjawiska pojawiające
się w Europie Zachodniej coraz częściej przeni-
kają do nas. Ponadto, postęp technologiczny 
w dziedzinach takich jak chemia otworzył przed
producentami narkotyków zupełnie nowe możli-
wości wytwarzania coraz to nowych substancji
psychoaktywnych. 

Kończąc swoje wystąpienie burmistrz poin-
formował, że lokalny program profilaktyczny
realizowany w gminie Olsztynek skierowany jest
na ograniczenie problemów związanych z uży-
waniem substancji psychoaktywnych i siłą rze-
czy koncentruje się na wycinku życia społeczne-
go. Mimo, że inne obszary problemowe (m.in.
bezrobocie, zła sytuacja mieszkaniowa, spadek
stopy życiowej, agresja na ulicach) zdaniem spo-
łeczności lokalnej są ważniejsze, to żaden z nich
nie przynosi tak szybkiej destrukcji zdrowotnej,
społecznej czy psychicznej. Program profilak-
tyczny realizowany w mieście i gminie Olszty-
nek ma na celu zwrócenie uwagi na budowanie
osobistych strategii radzenia sobie z problemami
i ma doprowadzić do tego, by młody człowiek
radził sobie z nimi bez sięgania po chemię.

Pan Michał Tatarek, Pełnomocnik Zarządu
Województwa Warmińsko-Mazurskiego ds.
wdrażania Wojewódzkiego Programu Profilakty-
ki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień,
przedstawił cele i priorytety Wojewódzkiego
Programu Przeciwdziałania Narkomanii w za-
kresie działań profilaktycznych . 

Kolejne wystąpienia to opowieść Pani Anny
Dramowicz o realizacja musicalu profilaktyczne-
go ,,Noc w środku dnia” i nadkomisarza  Adama
Szczepańskiego o konfliktach z prawem osób
uwikłanych w problematykę narkomanii. 

Duże zainteresowanie wzbudziło wystąpienie
Dyr. MOPS-u Ewy Szerszeniewskiej i Krzyszto-
fa Rubasa na temat realizacji Gminnego Progra-
mu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie
Olsztynek. Oto kilka danych z tego wystąpienia: 

Program w zakresie profilaktyki uniwersalnej
był realizowany przez 49 osób, w tym: ze szkół
podstawowych – 39 osób, gimnazjalnych – 4
osoby i ponadpodstawowych – 6 osób. 

Programem objętych zostało 80 klas ze szkół
z terenu gminy Olsztynek, w tym: 45 klas 
w szkołach podstawowych, 23 klasy w szkołach
gimnazjalnych, 12 klas w szkołach ponadpodsta-
wowych. 

Programem zostało objętych 1369 osób, 
w tym:

- 681 osób ze szkół podstawowych,
- 414 osób ze szkół gimnazjalnych,
- 274 osoby ze szkół ponadpodstawowych. 
Na realizację programu przeznaczono 147

godzin, w tym:
- 96 godzin w szkołach podstawowych,
- 39 godzin w szkołach gimnazjalnych,
- 12 godzin w szkołach ponadpodstawowych.

Realizację Programu Wzmacniania Rodzin
przedstawiły - Joanna Zaręba – Kwiatkowska 
i Lucyna Grochowalska, a zadania dla samo-
rządów gmin, wynikające z Krajowego Progra-
mu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2011-
2016, zaprezentował Dawid Chojecki z Krajo-
wego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii 
w Warszawie.

Spotkanie zakończyła dyskusja panelowa pro-
wadzona przez Panią Agatę Potkaj o problemach
wynikających z realizacji gminnych programów
przeciwdziałania narkomanii. Wzięli w niej
udział: Gizela Świętojańska – Kierownik Porad-
ni Terapii Uzależnień w Giżycku, certyfikowany
specjalista terapii uzależnień, pedagog, Anna
Piotrowska – pedagog gimnazjum w Olsztynku,
aspirant Jakub Zaręba – Komisariat Policji 
w Olsztynku, Agnieszka Górska – Wyższa Szko-
ła Informatyki i Ekonomii TWP, Irena Kamińska
- certyfikowany specjalista terapii uzależnień,
pedagog, Ewa Jarota – Sobczak – specjalista
terapii uzależnień oraz Robert Oszczakiewicz –
Kierownik Ośrodka MONAR w Gaudynkach.

Konferencję przygotował zespół w składzie:
Ewa Szerszeniewska, Monika Gosik, Krzysztof
Rubas.

Krzysztof  Rubas

Wojewódzka konferencja
W dniu 16.09.2011r. w sali Gimnazjum im. Noblistów Polskich na ul. Górna 5 w Olsztynku

odbyła się wojewódzka konferencja - ,,Profilaktyka narkomanii w środowiskach lokalnych na
terenie województwa warmińsko – mazurskiego”. Konferencję otworzył burmistrz Olsztynka
Artur Wrochna. Wprowadzając w tematykę zauważył, że używanie narkotyków jest zjawi-
skiem złożonym, niejednorodnym i dynamicznym. 

,,Profilaktyka narkomanii w środowiskach lokalnych na terenie 
województwa warmińsko – mazurskiego”

Jeżeli jesteście Państwo w posiadaniu zbędnego sprzętu AGD i RTV: lodówek, zamrażarek, telewizorów, monitorów, drukarek, kserokopia-
rek, klawiatur, myszek itp. jest możliwość pozbycia się go nieodpłatnie. 

Zużyty sprzęt elektroniczny można oddać 7 listopada 2011r. (poniedziałek) w godz. 8ºº-14ºº  w budynku przy ul. Mazurskiej 2
(za Kinem Grunwald, siedziba kominiarza). Sprzęt odbierze firma Ecopartner z Olsztyna, posiadająca uprawnienia do odbioru w/w urządzeń.

W przypadku problemów z transportem wielkogabarytowego sprzętu proszę o kontakt do dnia 3 listopada 2011r. z pracownikiem
urzędu p. Hanną Argalską tel. (89) 5195 475.

UWAGA ! Bezpłatna zbiórka sprzętu do utylizacji
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Biblioteka powinna być miej-
scem aktywnym i takie miejsce
staramy się stworzyć naszym
mieszkańcom. 

Kupujemy sporo nowych ksią-
żek. Jest to około 800 tytułów
rocznie. Staramy się posiadać naj-
bardziej poszukiwane tytuły, aby
nadążać za szybko zmieniającą się
rzeczywistością, dlatego w na-
szych zbiorach jest już kilkadzie-
siąt tytułów audiobooków. Można
u nas kserować, skanować, druko-
wać, korzystać z komputera i inter-
netu.

Mamy coraz bogatszą ofertę dla
dorosłych, młodzieży i dzieci. Bar-
dzo aktywnie działa u nas Dysku-
syjny Klub Książki (recenzja ksią-
żki naszej uczestniczki p. Henryki
Żebrowskiej została uznana za
recenzję miesiąca wśród przysyła-
nych przez DKK  z całej Polski).

Wspólnie z czytelnikami rozpo-
częliśmy również pracę w Cyfro-
wych Archiwach Tradycji Lokal-
nej. Powoli zaczynamy zapełniać
dyski wiedzą o losach mieszka-
ńców miasta i gminy, gromadzimy
także skany zdjęć. Chcielibyśmy,
aby stało się to zalążkiem małego
muzeum miasta. Dorosłym propo-
nujemy również warsztaty ręko-

dzieła. Staramy się wybierać takie
zajęcia,  by dawały dużo satysfak-
cji i nie wymagały szczególnych
uzdolnień artystycznych. Obecnie
panie uczą się origami przestrzen-
nego, a na początku grudnia
będziemy robili ozdoby świąteczne
metodą dequpage na szkle.

Biblioteka to również spotkania
autorskie. Wszyscy bardzo mile
wspominają tegoroczne spotkanie
z panią Katarzyną Enerlich. Dla
młodzieży zorganizowaliśmy

warsztaty fotograficzne, których
owocem była wystawa fotograficz-
na „ZOOM na Olsztynek”(w ra-
mach projektu Młodzi Menadżero-
wie Kultury) prezentowana w cza-
sie Dni  Olsztynka. Wystawa jest
jeszcze dostępna w czytelni, a już
niedługo będzie można ją oglądać
w Olsztynie, w Planecie 11.

Nie szczędzimy energii, aby
przyciągnąć dzieci do naszej pla-
cówki. Jesteśmy częstymi gośćmi
w przedszkolu, ale przedszkolaki

również  nas odwiedzają. To dzięki
nim tak okazale wypadły V Świa-
towe Dni Bajki. A już od listopada
dzieci będą mogły korzystać u nas
z bezpłatnego interaktywnego
kursu języka angielskiego.

Ostatnie lata to dobry klimat
wokół bibliotek.  Staramy się 
z tego korzystać. W ubiegłym roku
jako kierownik biblioteki  uczest-
niczyłam w cyklu szkoleń organi-
zowanych w ramach Programu
Rozwoju Bibliotek oraz programu
rządowego Biblioteka+. Dzięki
tym szkoleniom wiem  jak badać
potrzeby naszego środowiska 
i wiedzę tę wykorzystać w prakty-
ce. Wiem, że MKiDN w ramach
programu Biblioteka+ udostępnia
środki na remonty lub budowę
nowych obiektów. Marzy nam się
piękny lokal z nowoczesnymi
meblami i sprzętem komputero-
wym, aby działania na rzecz środo-
wiska lokalnego były ciekawsze 
i przeznaczone dla większej liczby
osób. Pomysłów nam nie brakuje.
Warunkiem pozyskania środków 
z ministerstwa na rozwój naszej
biblioteki było oddzielenie jej od
MGOK-u. Ten warunek został już
spełniony. Od stycznia nasza
biblioteka nie będzie już częścią
domu kultury. 

Teraz próbujemy wypełniać
kolejne warunki, aby móc spełniać
nie tylko nasze marzenia, ale 
i marzenia naszych mieszkańców.

Alina Wołodkiewicz

Biblioteka – więcej niż myślisz
Nasza biblioteka powstała, jak większość bibliotek publicznych, w 1946 roku i praktycznie cały czas

mieści się w tym samym miejscu, to znaczy w ratuszu.
Na pierwszy rzut oka może się wydawać, że nawet się specjalnie nie zmieniła, gdyż wyposażenie w spo-

rej części mamy jeszcze z czasów PRL, a ostatni  remont też był w tamtych czasach. Ale to, że meble są
stare, nie znaczy, że biblioteka zatrzymała się w czasie i stanowi zbyteczny relikt.

Ze zmiennym szczęściem gra drużyna senio-
rów „Olimpii” Olsztynek w rozgrywkach piłkar-
skich o mistrzostwo ligi okręgowej. W sumie,
dotychczasowe wyniki są w miarę zadowalające
i po 13 kolejkach nasza drużyna zajmuje w tabe-
li 3 miejsce, z dorobkiem 25 punktów (stosunek
bramek 27:17). W minionym miesiącu, w meczu
wyjazdowym z „Kormoranem” Zwierzewo,
„Olimpia” urządziła sobie festiwal strzelecki
gromiąc gospodarzy 4:0 (2:0), chociaż spotkanie
miało wyrównany przebieg. Łupem bramko-
wym podzielili się:  Paweł Duch – 2, oraz Mar-
cin Rykowski i Rafał Kowalczyk. W kolejnym
meczu, rozegranym w Olsztynku, nasi piłkarze
ponieśli niespodziewaną porażkę z GKS „Polo-
nią” Iłowo 0:3 (0:2). Po niewykorzystaniu 
5 sytuacji bramkowych mecz się wyrównał, 
a goście potrafili wykorzystać wszystkie 3 stu-
procentowe sytuacje, jakie sobie stworzyli.
Wyjazdowy pojedynek z GKS „Ossa” Biskupiec
Pomorski zakończył się zwycięstwem naszej
drużyny 4: 2 (1:1), a bramki zdobyli Łukasz
Łazicki -2, Paweł Duch i Dawid Kowalczyk.

Było to bardzo ładne spotkanie a zawodnicy
„Olimpii” grali okresami koncertowo. Popisowy
wręcz mecz rozegrał grający trener Jan Fijał-
kowski. W ostatnich dwóch meczach nasi
zawodnicy uzyskali identyczny wynik 1:1. Gra-
jąc u siebie z „czerwoną latarnią” tabeli, „Zam-
kiem” Kurzętnik, mieliśmy już zwycięstwo 
„w kieszeni”, jednak przeciwnicy zmobilizowali
się i grając agresywnie potrafili zniwelować
przewagę umiejętności technicznych naszych
zawodników. Sytuacji podbramkowych było
wiele po obu stronach, goście mogli nawet
wywieźć z Olsztynka zwycięstwo, ale nie potra-
fili wykorzystać wszystkich okazji. Myślę że
bezstronny obserwator uznałby remis w tym
meczu za sprawiedliwy wynik. Jedyną bramkę
dla „Olimpii” zdobył w pierwszej połowie spo-
tkania Łukasz Duch. 

Ostatni wyjazdowy mecz w Zalewie z druży-
ną „Ewingów” nasza drużyna zremisowała 1:1
(0:0). Chociaż gospodarze optycznie przeważali,
to bramkę z rzutu wolnego dla „Olimpii” zdobył
Tomasz Wilk. Bramkarz z Zalewa nie poradził

sobie z mocno uderzoną i kozłującą obok niego
piłką. Gdy wydawało się, że mamy już zapew-
nione zwycięstwo, w końcówce meczu napast-
nik gospodarzy wykorzystał niezdecydowanie
naszych obrońców i nasz bramkarz był w tej
sytuacji bez szans. I w tym meczu podział punk-
tów należy uznać za sprawiedliwy. Do zakoń-
czenia sezonu pozostały 2 mecze: derbowy
pojedynek z GKS Stawiguda na stadionie miej-
skim w Olsztynku i wyjazdowy mecz z „Syre-
ną” Młynary. Liczymy, że drużyna „Olimpii”
zakończy rundę jesienną w czołówce tabeli.                                                                                                                                      

W związku z rozstrzygnięciem sądowym
unieważniającym uchwały walnego zebrania
Warmińsko-Mazurskiego Związku Piłki Nożnej
w Olsztynie, konieczny jest wybór delegata
MKS „Olimpia” na Walne Zgromadzenie
WMZPN w drodze uchwały walnego zebrania
członków naszego klubu, które odbędzie się 
w dniu 4.11.2011 r. o godz.17:00 w budynku na
Stadionie Miejskim w Olsztynku.

Za Zarząd Klubu Tytz Jerzy

Co słychać w Olimpii?
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Podzamcze w remoncie
w Zespole Szkół im. K. C. Mrongowiusza w Olsztynku

Na remont przeznaczono 4.486.642,99 zł, w tym ze środków europej-
skich 3 371 077,29 zł (co stanowi 85% wydatków kwalifikowalnych).
Wkład własny beneficjenta wynosi 594 896,01 zł (15%).

Okres realizacji projektu:
1) rozpoczęcie realizacji: 22.12.2009r.
2) rozpoczęcie rzeczowe realizacji: 11.04.2010r.
3) zakończenie rzeczowe realizacji: 23.12.2012r.
4) zakończenie finansowe realizacji: 31.12.2012r.

Przedsięwzięcie zostanie zrealizowane w okresie
2010-2012 w formule „zaprojektuj i wybuduj” przez
Powiat Olsztyński, który jest odpowiedzialny za
prace budowlano/modernizacyjne i wyposażenie
oraz Zespół Szkół im. K. C. Mrongowiusza w Olsz-
tynku operatora placówki.

W rezultacie realizacji projektu znacznej popra-
wie ulegnie jakość infrastruktury edukacyjnej
Zespołu Szkół. Wsparcie otrzymają, przede wszyst-
kim, takie kierunki kształcenia jak: kucharz małej
gastronomii, technik hotelarstwa, technik organiza-
cji usług gastronomicznych. Dzięki modernizacji,
placówka zostanie wyposażona w znakomicie
dostosowane pracownie, takie jak:

- zajęć praktycznych gastronomicznych,
- obsługi konsumenta,
- języków obcych zawodowych,
- warsztat zajęć praktycznych z hotelarstwa,
- organizacji hotelarstwa,
- technologii gastronomicznej,
- bloku ekonomiczno-prawnego i przedmiotów

zawodowych.

Pracownie zostaną wyposażone w wysokiej jako-
ści sprzęt, dzięki czemu użytkownicy będą mogli
korzystać z pomocy naukowych o najwyższym stan-
dardzie technologicznym. Zaplanowano zakup, 
m. in. tablic multimedialnych, laptopa oraz kompu-
tera stacjonarnego, drukarki, telewizora (grupa 8
KŚT), rzutników i projektora multimedialnego
(grupa 6 KŚT). 

Zespół Szkół posiadać będzie także niezbędne
zaplecze magazynowe, szatnie i sanitariaty. Wszyst-
kie te elementy zostaną dostosowane do obowiązu-
jących przepisów sanitarno-higienicznych.

Budynek szkolny zostanie przystosowany do
potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo, w posta-
ci pochylni na zewnątrz obiektu, montażu tzw. scho-
dołazu (umożliwiającego dotarcie do wyższych
kondygnacji budynku), toalety dla osób niepełno-
sprawnych itp. Wszystkie instalacje (wodno-kanali-

zacyjna, elektryczna,
cieplna, teletechniczna)
zostaną wykonane zgodnie
z najnowszymi trendami
oraz wymogami stosow-
nych regulacji prawnych.
Spowoduje to wysoką
funkcjonalność i trwałość
technologiczną instalacji i polepszy właściwości
użytkowania zmodernizowanych pomieszczeń.

Projekt zapewni także poprawę bezpieczeństwa.
Zostanie zainstalowany system monitoringu wizyj-
nego, zarówno wewnątrz utworzonych pracowni,
jak i na zewnątrz budynku. W ramach projektu
zaplanowano również system ochrony przeciwpoża-
rowej, głównie w salach dydaktycznych związanych
z gastronomią w postaci, m. in. czujników dymu.

Posiadanie nowoczesnych pracowni przyczyni się
do polepszenia jakości przeprowadzanych zajęć
oraz stworzenia możliwości przeprowadzania zna-
czących inicjatyw społecznych w postaci kursów
podnoszących kwalifikacje użytkowników.

Planowane jest przeprowadzenie bezpłatnych kur-
sów z następującej tematyki:

„Cztery pory roku” – kurs będzie oferował doro-
słym użytkownikom zapoznanie się z możliwościa-
mi przygotowywania posiłków w zależności od pro-
duktów dostępnych w danej porze
roku. Uczestnicy nauczą się przygoto-
wywać smaczne potrawy z dostępnych
produktów, czy też robić przetwory.

„Dietetyczne gotowanie” – kurs
będzie polegał na wskazaniu uczestni-
kom, jak przygotowywać dietetyczne
posiłki zachowując jednocześnie smak
przyrządzanych potraw. Wskaże pozy-
tywne aspekty zdrowego odżywiania,
sposoby walki z otyłością oraz nauczy
praktycznych umiejętności z tego
zakresu.

„Kurs zdrowego odżywiania dla
mam” – zajęcia praktyczne polegające
na nauce przyrządzania zdrowych 
i wartościowych potraw. Kurs będzie skierowany
nie tylko do kobiet w ciąży.

Nie wyklucza się organizacji w przyszłości dodat-
kowych kursów o zbliżonej tematyce, z wykorzysta-

niem elementów projektu. Zajęcia doszkala-
jące będą skierowane, przede wszystkim, do
osób zagrożonych wykluczeniem zawodo-
wym, w tym do: młodych matek, osób dłu-
gotrwale bezrobotnych oraz osób w wieku
50 lat i więcej. Dzięki nabyciu nowych
umiejętności będą one mogły znaleźć nowe
miejsca na rynku pracy, bądź też podnieść
swoje kwalifikacje.

Reasumując, stworzona dodatkowa prze-
strzeń edukacyjna przyczyni się do powsta-
nia dodatkowych korzyści w zakresie oferty
edukacyjnej, w tym poprawy jakości kszta-
łcenia, także kształcenia ustawicznego oraz
infrastruktury edukacyjnej, możliwości
nauki i zdobywania umiejętności na sprzę-

cie o wysokich standardach technolo-
gicznych.

Nowo powstała, nowoczesna baza
dydaktyczna, zrealizowana w ramach
projektu podniesie poziom kształcenia
zawodowego:

- uczniowie będą uczyć się w nowo-
czesnych, w pełni wyposażonych pra-
cowniach kształcenia praktycznego;

- pojawi się możliwość korzystania 
z nowoczesnych maszyn i urządzeń
gastronomicznych, co podniesie zakres
zdobywanej wiedzy i umiejętności ucz-
niów i innych osób korzystających 
z bazy kształcenia praktycznego;

- szkoła będzie spełniać standardy
kształcenia zawodowego, będąc w ten
sposób konkurencyjną na rynku eduka-
cyjnym.

Stworzenie nowoczesnych sal do prak-
tycznej nauki zawodu wpłynie na znacz-
ną poprawę kwalifikacji zawodowych
uczniów, uczestników dodatkowych,
bezpłatnych kursów, czy warsztatów.
Pracownie zostaną wyposażone w sprzęt
i urządzenia zgodne z zasadami HACCP,
który jest standardem obowiązującym we
wszystkich zakładach pracy. Wyposaże-
nie pracowni zgodnie ze standardami
wyposażenia ośrodków egzaminacyjnych
znacznie poprawi skuteczność przygoto-
wania młodzieży do egzaminu zawodo-
wego.

Z niecierpliwością czekamy na zakoń-
czenie prac remontowych.

Na podstawie informacji 
ze Starostwa Powiatowego 

dyrektor szkoły Ewa Orłowska
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12 IX Lutek. Włamanie do
domku letniskowego. Sprawca –
Stanisław K. z Pawłowa nie cie-
szył się długo łupem (3 tel. komór-
kowe i pieniądze – 150 zł).

20/21 IX Ul. Inwalidów. Usiło-
wanie kradzieży samochodu Opel
Astra. Złodzieje – Wojciech O. 
z Jemiołowa i Janusz G. z Mławy
– otworzyli, ale na szczęście, nie
umieli „odpalić” pojazdu.

23 IX Ul. Leśników. Wybredni
złodzieje! Włamali się w biały
dzień do budynku mieszkalnego
Feliksa C., ale nic, w końcu, nie
ukradli.

23 IX Dąb. Tutaj sprawcy nie
musieli się włamywać. Wynieśli
telewizor i kosiarkę spalinową 
z nie zamkniętego domu Teresy K.

23 IX Ul. Daszyńskiego. Naj-
wyraźniej „przeszkadzały” komuś
lusterka w samochodzie Grzegorza
J. Straty to 550 zł.

27 IX Trasa nr 7, okolice

Pawłowa. Adam i Mariola C. szli
ruchliwą trasą z 3-letnim synem,
będąc pod wpływem alkoholu.
Odpowiedzą za narażenie dziecka
na niebezpieczeństwo.

26-28 IX Kunki. Znowu kra-
dzież linii nośnej sieci trakcyjnej
PKP. 

Jeszcze trochę i trzeba będzie
uwierzyć w opowiadania, że na
dalekiej Syberii miejscowi potrafi-
li wykolejać pociągi (dobrze, że
towarowe), aby z łożysk kół wyj-
mować kulki pasujące do karabi-
nów. Ale tam bez polowania się
nie przeżło!

1 X Malinowo. Daniel K., Kry-
stian K. i Piotr G. z Wólki Orłow-
skiej zostali zatrzymani za kra-
dzież piły spalinowej Husquarna.
Okazało się, że mają też „na kon-
cie” włamanie do samochodu 
w Olsztynku (lipiec) i do domku
letniskowego w Marózku (listopad
2009).

2 X Ul. Świerczewskiego. Poli-
cja ustaliła już sprawcę wybicia
tylnej szyby w samochodzie VW
Golf Tomasza S. Szczegóły 
w następnym numerze.

3 X Szkoła podstawowa 
w Olsztynku. Pobicie ucznia
przez rówieśników. Sprawa trafi
do sądu dla nieletnich.

5 X Wigwałd. Miał tu miejsce
szczególnie naganny przypadek
wandalizmu – zniszczenie nagrob-
ków na lokalnym cmentarzu. Nie

może być żadnym usprawiedliwie-
niem fakt, że Piotr S. i Adam P. 
z Platyn, bo o nich mowa, byli pod
wpływem alkoholu. Takiego zda-
nia jest też prokurator - wykluczył
instytucję, tzw. samoukarania.

5 X Ul. Słoneczna. W trakcie
przeprowadzania czynności egze-
kucji majątkowej doszło tu do
naruszenia nietykalności osobistej,
a mówiąc bardziej zrozumiale –
szarpaniny, w wyniku której ucier-
piał Tomasz G. - osoba przybrana
do przeprowadzenia w/w czynno-
ści.

6 X Jemiołowo. Bardzo podob-
ny przebieg miało też zdarzenie
związane z próbą odebrania dzieci
rodzicom nie zapewniającym nale-
żytej opieki, na podstawie orzecze-
nia sądu. Tutaj poszkodowaną była
kurator zawodowy Małgorzata S. 

6 X Ul. Kamienna. Kolejny
przypadek przemocy wśród nielet-
nich. Do właściwego sądu trafią
Patryk C. i Sebastian Z. z Olsztyn-
ka za pobicie Łukasza O. 

2/3 X Ul. Daszyńskiego .
Uszkodzenie opraw oświetlenio-
wych na budynku spółdzielni
„Grunwald”. Goethe w grobie się
przekręca!

17 X Drwęck. Pobito tu
Krzysztofa P. Sprawcy są już usta-
leni.

Wiele zdarzeń, będących w
zainteresowaniu policji i naszej

kroniki, ma ostatnio miejsce
wokół budowy trasy 7-ki.
21/22.09 w pobliżu Sudwy skra-
dziono węże drenażowe i rury 
o wartości 2 000 zł – własność
OPRI Olsztyn; 22/23.09 w Witra-
mowie usiłowano okraść samo-
chód Firmy Wakoz z paliwa;
6/7.09 między Ameryką a
Sudwą , a 5/6.09 na odcinku
Pawłowo-Witramowo, wymonto-
wano akumulatory od oświetlenia
orientacyjnego – własność Firmy
Czmuda (2 600 zł) i Giera (3 000
zł); 7/8.09 odkręcono 2 koła (2 tys.
zł) wysięgnika taśmowego Żwi-
rowni Wakoz; 23.09 w Witramo-
wie zniknęły toi toi Firmy Toi-Toi;
17/18.09 w Waplewie, w wyniku
włamania do barakowozu, elektro-
narzędzia o wartości 4 750 zł stra-
ciła firma Beaty M. ze Starego
Gronowa, a 15.10 w Sudwie Ener-
gopol nie doszukał się 8 rolek
papy o wartości 1 160 zł. Na razie
ustalono tylko sprawcę ostatniego
z wymienionych zdarzeń, Marcina
P. z Drwęcka.

W omawianym okresie policja
zatrzymała też 4 osoby poszukiwa-
ne, 3 nietrzeźwych kierowców, 
1 osobę do wytrzeźwienia, 10 do-
wodów rejestracyjnych i 8 praw
jazdy.

Opracowano na podstawie
materiałów KP w Olsztynku. 

Najlepszy spośród równych sobie
Corocznie uczniowie Gimnazjum im. Noblistów Polskich w Olsztynku są

nagradzani za naukę, udział i osiągnięcia w konkursach, zawodach sporto-
wych oraz działalność społeczną. Spośród wszystkich nagród szczególne miej-
sce ma ta wyjątkowa PRIMUS INTER PARES, co w dosłownym tłumaczeniu
oznacza - najlepszy spośród równych sobie. 

Od początku istnienia gimnazjum,
uczniowie ubiegają się o zdobycie tego
zaszczytnego tytułu. Nagroda Primus
Inter Pares to prestiżowe wyróżnienie
dla absolwenta szkoły. Może być do
niego nominowany każdy uczeń klasy
III, który w ciągu trzech lat nauki 
w gimnazjum wykazał się szczególnymi
osiągnięciami dydaktycznymi, a ponad-
to miał wzorową ocenę zachowania oraz
świadectwo z wyróżnieniem. Kandydat
powinien uczestniczyć w życiu szkoły,
brać udział w konkursach przedmioto-
wych lub sportowych na różnych szcze-
blach oraz prezentować w środowisku
szkolnym nienaganną postawę moralną.
Nominowany do nagrody powinien
również cieszyć się akceptacją w środo-
wisku szkolnym.

Kandydatów typują wychowawcy
klas w porozumieniu z uczniami danej
klasy. Wnioski rozpatruje kapituła, 
w czerwcu każdego roku szkolnego. 
W jej skład wchodzą przedstawiciele:

dyrekcji, rady pedagogicznej, samo-
rządu uczniowskiego, rady rodziców,
rady gimnazjum, stowarzyszenia „Pro
Gimnazjum” oraz pedagog szkolny.
Kapituła przyznaje tytuł uczniowi, który
najlepiej spełnia wymienione kryteria.

Nagrodą jest piękna statuetka 
z wygrawerowanym nazwiskiem, ufun-
dowana przez radę gimnazjum oraz sty-
pendium sfinansowane przez Stowarzy-
szenie na Rzecz Rozwoju Gimnazjum
„Pro Gimnazjum”. Wyróżnienie wręcza-
ne jest przez burmistrza i dyrektora
szkoły na uroczystym apelu z okazji
zakończenia roku szkolnego.

Dotychczasowymi laureatami są:
Urszula Walkow, Krzysztof Pyrzanow-
ski (2002r.), Agnieszka Wieczorek
(2003r.), Rafał Frąckiewicz (2004r.),
Mateusz Ziemblicki (2005r.), Tomasz
Bondaruk (2006r.), Aleksandra Undru-
nas (2007r.), Malwina Kałecka (2008r.),
Anna Zapadka (2009r.), Paweł Gajew-
ski (2010r.), Aleksandra Radomska

(2011r.). Pawła Gajewskiego spotkał szczególny zaszczyt, ponie-
waż nagrodę w roku  jubileuszowym 10-lecia szkoły odebrał 
z rąk Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej - Lecha Wałęsy (fot.
poniżej).

Kto zostanie wyróżniony roku szkolnym 2011/2012? Tego nie
wie nikt. Przed gimnazjalistami cały rok pracy, mnóstwo kon-
kursów, projektów, zajęć sportowych, artystycznych itp. Nagro-
da mobilizuje młodzież do zwiększonej aktywności społecznej 
i samorządowej, zachęca do udziału w przedsięwzięciach eduka-
cyjnych. Życzymy uczniom klas III sukcesów. Ta wyjątkowa sta-
tuetka czeka na kolejnego absolwenta!

Rada Gimnazjum w Olsztynku
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Kinga Wiśniewska-Roszkowska
w swojej książce „Rewitalizacja 
i długowieczność” podaje definicję
zdrowia, które w wysokim stopniu
gwarantuje odporność na choroby 
i zapewnia długie życie. Według
niej, prawdziwe zdrowie to dobre
samopoczucie przy pełnej spraw-
ności całego ustroju, wszystkich
jego narządów i tkanek. Przy czym
zaznacza, że przez pełną sprawność
należy rozumieć nie tylko brak
defektów, okaleczeń czy uszko-
dzeń, ale i możliwie najwyższą
wydolność wszystkich narządów,
która wzrasta przez wytrenowanie. 

Najczęściej, gdy decydujemy się
na jakąś formę ćwiczeń, głównym
celem jaki sobie stawiamy jest
utrata zbędnych kilogramów. To
bardzo dobrze, bo otyłość jest
przyczyną większości chorób cywi-
lizacyjnych, które - jak podaje
Światowa Organizacja Zdrowia 
w raporcie z 2005 roku - są powo-
dem zgonów blisko pół miliona
mieszkańców Ameryki Północnej 
i Europy Zachodniej, każdego
roku. Chciałabym jednak, aby
celem nadrzędnym przy podejmo-
waniu aktywności ruchowej stało
się zachowanie właśnie pełnej

sprawności na długie lata, a nie
tylko odchudzanie. Proponuję
zacząć od wyboru
takiej formy ru-
chu, którą lubicie
najbardziej, niech
to będzie przyjem-
ność, a nie przy-
kry obowiązek.
Potem zastanów-
cie się kto jeszcze
mógłby z Wami
ćwiczyć i razem
wybierzcie miej-
sce, które zaspo-
koi  wasze potrze-
by. W Olsztynku
jest naprawdę wiele możliwości!!!  

Pamiętajmy także, że sprawne 
i piękne ciało nie zostało nam dane
raz na zawsze, i że trzeba systema-
tycznie o nie dbać. Tymczasem
przyzwyczaiłyśmy się do wybiera-
nia szybkich i wygodnych rozwią-
zań – cienie pod oczami przykryje
gruba warstwa pudru, matowe
włosy popryskamy nabłyszcza-
czem,  pękające paznokcie zakryją
piękne tipsy. Tak „wylaszczone”
pobiegniemy do apteki po tabletki
na bolący kręgosłup, stawy i te
wspomagające odchudzanie, po
drodze może wstąpimy do sola-
rium, a potem zasiądziemy w fote-
lu z pilotem i paczką chipsów, bo
właśnie leci nasz ulubiony serial.

Przesadziłam? Chyba nie tak bar-
dzo. Wciąż bardziej skupiamy się
na maskowaniu przykrych skutków
naszych błędów, niż eliminowaniu
przyczyn. 

Nie szukajmy naiwnych wy-
mówek i usprawiedliwień. Po odli-
czeniu czasu na sen, zostaje 112
godzin w tygodniu na wszystkie
inne czynności, tylko od nas zależy
jak wykorzystamy ten czas - 3 go-
dziny na sport to chyba nie jest
zbyt wiele? Wspominałam już 
o utracie wagi i zbawiennym wpły-

wie ruchu na zdrowie, ale pozostają
jeszcze inne aspekty – wychodząc
z domu mamy szansę nawiązać
nowe znajomości, poszerzyć swoje
zainteresowania. Wysiłek fizyczny
sprawi, że  poczujemy się lepiej,
będziemy mogły, choć na te kilka
chwil, zapomnieć o codziennych
kłopotach, wyzwoli się w nas
życiowa energia, która sprawia, że
łatwiej mierzyć się z codziennymi
obowiązkami. Twoja rodzina także
będzie zadowolona, że się uśmie-
chasz i dlatego nie słuchaj ludzi,
którzy mówią, że to egoistyczne 
i że coś zaniedbujesz poświęcając
czas sobie. Bycie przysłowiową
„matką Polką” jest passe.

A.J.

Współczesny styl życia nie sprzyja naturalnej aktywności ruchowej. Mało chodzimy, a dużo siedzimy.
W domu mamy urządzenia wykonujące za nas wiele czynności, które kiedyś trzeba było wykonywać ręcz-
nie. Wszędzie jeździmy samochodem. Nasza praca często wymusza na nas wielogodzinne pozostawanie 
w pozycji siedzącej. Wyzwania, jakie stawia nam życie powodują, że stale brakuje nam czasu, jesteśmy
permanentnie zestresowane, ciągle musimy się sprawdzać, coś komuś udowadniać, potwierdzać swoją
wartość w pracy i w społeczeństwie. Często nie dbamy także o to co jemy. Drogie panie, czas to zmienić!

W zdrowym ciele zdrowy duch!

Zajęcia fitness w MGOK-u

Dzień Papieski
„Jan Paweł II - człowiek modlitwy”, hasło to było mottem

poetycko - muzycznego programu artystycznego przygotowa-
nego przez koło teatralne Gimnazjum im. Noblistów Polskich
w Olsztynku z okazji Dnia Papieskiego i 33. rocznicy wyboru
kardynała Karola Wojtyły na papieża. Uroczyste obchody
tego dnia stanowią stały element Kalendarza uroczystości 
i imprez szkoły. Ich głównym celem jest upowszechnianie
myśli i nauczania Jana Pawła II.

W treści repertuaru arty-
stycznego wplecione były
wiersze, między innymi frag-
ment „Tryptyku Rzymskiego”
Jana Pawła II oraz utwory
muzyczne ilustrujące opisywa-
ne sytuacje z życia Papieża.
Wykorzystano również piosen-
kę Edyty Geppert pt. „Za-
miast”. Występ urozmaicała

prezentacja multimedialna
poświęcona sylwetce papieża
Polaka.

Zaprezentowany montaż
poetycko - muzyczny  skłonił
słuchających do zastanowienia
się nad istotną sprawą: jaka siła
pomagała Ojcu Świętemu zno-
sić cierpienie i chorobę? Odpo-
wiedź jest prosta - MODLI-

TWA! To ona była miarą Jego życia,
już od najmłodszych lat. Jan Paweł II

mówił, że gdy spotykał człowieka,
zawsze się za niego modlił, co poma-
gało mu w nawiązywaniu więzi z tą
osobą. Podkreślał też swoje umiłowa-
nie do Różańca. Warto o tym pamiętać
szczególnie w październiku. Papież
wypełnił swoje życie modlitwą jak
oddechem -  trwał w niej i stale prosił:
„MÓDLCIE SIĘ ZA PAPIEŻA, BO
POTRZEBA MU WASZEJ MODLI-
TWY”.

Wielu z nas zastanowiło się nad
swoją modlitwą, nad jej jakością.
Wielu doszło do wniosku „dużo nauki
przede mną”, ale przecież mamy
wspaniałego nauczyciela - Błogosła-
wionego Jana Pawła II.  

Grażyna Niestępska
organizator Dnia Papieskiego

w Olsztynku
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Te najbardziej znane słowa ks. Jana Twardowskiego przytaczane są
zazwyczaj w okolicach Święta Zmarłych lub w związku z opuszczeniem
tego "padołu łez" przez konkretnego człowieka. Wydaje mi się, że po-
wyższa fraza  akcentuje słowa "'śpieszmy się" i "tak szybko odchodzą", 
a nie "kochać", jak się powszechnie sądzi.

Zatem osią, wokół której podążały myśli poety, był czas - ten ziemski
czas dany indywidualnie każdemu z nas, czas, zdawałoby się, długi jak
wiek, co powszechnie i chętnie wyśpiewujemy poprzez "sto lat". Wydaje
nam się, ze tego właśnie czasu mamy bardzo dużo. Wystarczająco, aby
dokonać rzeczy małych i wielkich, pokochać ludzi bliskich i tych dal-
szych (czyli ogólnie ludzkość), powiedzieć rzeczy ważne, odwiedzić,
uśmiechnąć się, popatrzeć na mgły o wschodzie słońca, posłuchać szumu
wiatru i tak dalej.

Tak naprawdę jednak, ten nasz ziemski czas to mgnienie oka, jeden
dłuższy oddech, niezależnie od tego, jak długo żyjemy. Jakże często sły-
szy się "taki młody", "nie był taki stary" albo "mógł jeszcze pożyć".
Wszyscy nasi bliscy zmarli "za szybko odchodzą". Niestety, zwykle nie
mamy na to wpływu. Możemy jednak dokonać prostego przeszeregowa-
nia myśli i czynów. Zamiast zdawkowego „musimy się kiedyś spotkać”,
po prostu spotkajmy się, zamiast „muszę kiedyś posłuchać dobrej muzy-
ki”, włączmy sprzęt grający. Przykłady można by mnożyć.

W powyższym kontekście zawsze zdumiewała mnie „popularność”
ludzi zmarłych, bo nagle okazywało się, że to był KTOŚ WAŻNY. Dla-
czego nikt tego nie widział wcześniej? Dlaczego tak wstydliwie omijamy
ludzi słabych, chorych, zamkniętych w czterech ścianach domu i własne-
go bólu?

Ostatnio słyszę o inicjatywie poetyckiej „O laur Marka Domagalskie-
go”.Wspaniały, szlachetny cel, cudowny człowiek, ale ilu przyjaciół, zna-
jomych odwiedziło Go podczas wielu lat ciężkiej choroby?  Ilu, tak
naprawdę, było skłonnych do konkretnej pomocy?  Ilu sprawiło, że czuł
się mniej samotny, opuszczony, na marginesie życia?

Nie odkładajmy w czasie tego, co można zrobić dziś, jutro…

ŚPIESZMY SIĘ pokochać siebie, zaakceptować swoje słabości i wady,
gdyż tylko wtedy będziemy mogli pokochać innych.

ŚPIESZMY SIĘ kochać ludzi albo przynajmniej lubić, albo chociaż nie
ranić, nie nienawidzić.

ŚPIESZMY SIĘ pomagać ludziom chorym,  słabszym, mniej zarad-
nym, na życiowych zakrętach.

ŚPIESZMY SIĘ codziennie rozdawać uśmiech na prawo i lewo, to nie
boli i nic nie kosztuje.

ŚPIESZMY SIĘ zobaczyć mrówkę, powąchać różę, usłyszeć ciszę…

Henryka Żebrowska

"Śpieszmy się [...], 
tak szybko odchodzą"

Felieton

Załącznik do Uchwały Nr X-84/2011
Rady Miejskiej w Olsztynku

z dnia 29 września 2011r.

UZASADNIENIE

Zgodnie ze statutem Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Olsztynku,
uchwalonym przez Radę Miejską w Olsztynku w dniu 29 czerwca 2000 r.
(uchwała Nr XVII/161/2000), w skład MGOK-u wchodzą m. in. Miejski Dom
Kultury w Olsztynku oraz Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Olsztynku
wraz z Filią w Waplewie.  Ośrodek został wpisany do prowadzonego przez Bur-
mistrza Olsztynka rejestru gminnych instytucji kultury w dniu 4 czerwca 1992 r.
(aktualizacja dokonana w dniu 23 grudnia 2002 r.). 

Istniejący stan faktyczny jest sprzeczny z obowiązującym prawem, ponieważ
przepisy art. 13 ust. 7 i art. 19 ust. 1 i ust. 2 ustawy o bibliotekach stanowią, że
biblioteki publiczne nie mogą być łączone z innymi instytucjami oraz z bibliote-
kami szkolnymi i pedagogicznymi i gmina ma obowiązek organizowania i pro-
wadzenia co najmniej jednej gminnej biblioteki publicznej. Gminna biblioteka
publiczna powinna więc działać samodzielnie jako samorządowa instytucja kultu-
ry, finansowana z budżetu gminy za pomocą dotacji. Podział ma również ułatwić
pozyskiwanie funduszy zewnętrznych na rozwój biblioteki.

Zgodnie z art. 18 ust. 2 ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności
kulturalnej Gmina Olsztynek, jako organizator instytucji kultury ulegającej
podziałowi, jest obowiązana na trzy miesiące przed wydaniem aktu o podziale
instytucji kultury podać do publicznej wiadomości informację o zamiarze i przy-
czynach takiej decyzji. 

Po upływie trzech miesięcy należy wydać akt o podziale instytucji wraz 
z nadaniem statutów dla powstałych w wyniku podziału samorządowych instytu-
cji kultury. Wymaga to podjęcia przez Radę odrębnej uchwały.

Biorąc powyższe pod uwagę podjęcie uchwały jest uzasadnione.

UCHWAłA Nr X-84/2011
Rady Miejskiej w Olsztynku

z dnia 29 września 2011 r.

w sprawie zamiaru i przyczyn podziału Miejsko-Gminnego
Ośrodka Kultury w Olsztynku

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (Dz. U. z  2001 r.  Nr 142,   poz.  1591, z późn. zm.1)),
art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadze-
niu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2001 r. Nr 13, poz. 123, z późn. zm.2)) oraz
w związku z art. 13 ust. 7 i art. 19 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bib-
liotekach (Dz.U. z 1997 r. Nr 85, poz. 539, z późn. zm.3)) Rada Miejska w Olsz-
tynku uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Z dniem 1 stycznia 2012 r., w związku z koniecznością dostosowania
funkcjonowania Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Olsztynku do obowiązu-
jących przepisów prawa, zamierza się dokonać podziału Miejsko-Gminnego
Ośrodka Kultury w Olsztynku poprzez wydzielenie z jego struktury Biblioteki
Publicznej Miasta i Gminy w Olsztynku jako odrębnej samorządowej instytucji
kultury. 

2. Uzasadnienie zamiaru podziału samorządowej instytucji kultury stanowi
załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Podziału samorządowej instytucji kultury, o której mowa w § 1, zamierza
się dokonać w oparciu o jej mienie i pracowników. 

§ 3. Uchwałę publikuje się poprzez jej zamieszczenie: 

1) w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Olsztynku, 
2) na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Olsztynku, 
3) na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Olsztynku, 
4) na stronie internetowej Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Olsztynku,
5) na tablicach ogłoszeń w siedzibie Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury 

w Olsztynku i Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Olsztynku,
6) w miesięczniku lokalnym „ALBO”.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Olsztynka. 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Przewodniczący Rady Miejskiej
Jerzy Głowacz

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220,
Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806 oraz z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i
Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172,
poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337 z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr
138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz.
420 i Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675 oraz z
2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679 i Nr 134, poz. 777.
2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 41, poz. 364, z
2003 r. Nr 96, poz. 874, Nr 162, poz.1568 i Nr 213, poz. 2081, z  2004 r. Nr 11, poz. 96 i Nr 261, poz.
2598, z 2005 r. Nr 131, poz.1091 i Nr 132, poz. 1111, z 2006 r. Nr 227, poz.1658 oraz z 2009 r. Nr 62,
poz. 504.
3) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1998 r. Nr 106, poz. 668, z 2001 r. Nr 129,
poz. 1440,  z 2002 r. Nr 113, poz.984, z 2004 r. Nr 238, poz. 2390 oraz z 2006 r. Nr 220, poz. 1600.

Jeśli palisz papierosy, 
masz 50-75 lat - to do Ciebie !!!

Osoby w wieku 50-75 lat mogą wziąć udział w profilaktycznym
programie zdrowotnym wczesnego wykrywania RAKA PłUC u osób
z grupy ryzyka.

Twój lekarz rodzinny zna już ten program, zapytaj o skierowanie na
bezpłatna tomografię komputerową klatki piersiowej.

Dodatkowe informacje i rejestracja pod nr tel. 664-830-861 lub
664-830-879 (od poniedziałku do piątku w godzinach od 8°° do 15°°)

Olsztyński Ośrodek Onkologiczny „KOPERNIK” Sp. z o. o.
10-513 Olsztyn, ul. Kopernika 30 pok. nr 7
www.kopernik-olsztyn.pl 

Badania finansowane ze środków Narodowego Programu Zwalczania Chorób 
Nowotworowych. Akcja przy współpracy z Instytutem Gruźlicy i Chorób Płuc
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Skandal w spółdzielni
Pozłacane klamki, podłogi z egzotycznych gatunków drewna i naj-

droższą armaturę łazienkową kupiła ostatnio spółdzielnia mieszkaniowa
w Olsztynku. Niektórzy mieszkańcy nie byli jednak przekonani, czy takie
wydatki mają sens i uzasadnienie. Spółdzielcy szybko jednak otrzymali
stosowne wyjaśnienie: - Nie warto kupować tanich materiałów do remon-
tów mieszkań, bo są one nietrwałe. Dlatego przyjęliśmy ostatnio zasadę,
żeby korzystać z droższych materiałów, bo to i tak na dłuższą metę się
opłaci – tłumaczy prezes Roman Mydlicki.

Jeden z dociekliwych mieszkańców sprawdził jednak, gdzie użyto eks-
kluzywnego wyposażenia. - Prześledziłem plan remontów i okazało się,
że zostały wykonane w mieszkaniach pracowników i rady nadzorczej –
nie kryje oburzenia Roumald Pierzchała. - Teraz oni cieszą się ze złotych
klamek i rzeźbionych drzwi. Na dodatek ich mieszkania zostały dodatko-
wo ocieplone i uszczelnione przed hałasem, a klatki schodowe pięknie
pomalowane.

Prezes uspokaja jednak, że stanowiska i funkcje nie miały tu nic do
rzeczy: - To zbieg okoliczności. Po prostu remonty przeprowadziliśmy 
u najbardziej potrzebujących. I cieszę się, że zostały zrobione solidnie.

Zablokują obwodnicę
Grupa niezadowolonych mieszkańców zawiązała komitet „Zablokuj-

my obwodnicę”. Części przedsiębiorców i mieszkańców nie podoba się

to, że teraz będą nas omijali turyści. - Upadnie handel i turystyka – prze-
konuje Janina Drapała, właścicielka sklepu z pamiątkami. - Teraz pies 
z kulawą nogą nawet tu nie zajrzy.

Dlatego przedsiębiorcy postanowili działać i próbują zatrzymać budo-
wę. - Ustaliliśmy, że obwodnica została poprowadzona na szklaku
wędrówek chronionego żuka wiosennego z rodziny gnojowatych. -
Wysłaliśmy protest i mamy nadzieję, że względy ekologiczne uniemożli-
wią zakończenie tej szkodliwej dla zwierząt i ludzi inwestycji – mówi
Jędrzej Guziński, przewodniczący komitetu i właściciel jednej ze stacji
benzynowych.

Władze Olsztynka też już dostrzegły problem. - Dopuszczenie do tej
budowy było karygodnym błędem i ze swojej strony będziemy starali się,
żeby wprowadzić opłaty za korzystanie z niej. Dzięki temu może przy-
najmniej część kierowców skusi się na darmowy przejazd przez Olszty-
nek – mówi zastępca sekretarza gminy. 

Zatrudniali przez pomyłkę

Do ratusza wpłynęło ostatnio kilka zażaleń od osób, które dostały pro-
pozycję pracy w Ratuszu, choć zatrudnienia wcale tam nie szukały. 
- Przyszedł listonosz i przyniósł pismo, że zakwalifikowałem się na sta-
nowisko specjalisty d.s. inwestycji komunalnych, a mnie jest dobrze 
w moim zakładzie ślusarskim – denerwuje się Zbigniew Rogalski. - Nie
rozumiem dlaczego chcą mnie na siłę uszczęśliwiać.

Inni mieszkańcy także otrzymali propozycje pracy, m.in. jako geodeci,
finansiści, a nawet sprzątaczki. Niektórzy skorzystali z tej okazji. - Skoro
chcieli żebym była sekretarką, to postanowiłam pójść władzy na rękę, bo
co mi to szkodzi? – wyjaśnia Helena Piegus, dotychczasowa sprzedaw-
czyni w warzywniaku.

Zapytaliśmy w Ratuszu jak to możliwe, że osoby które nie ubiegały
się o posady otrzymały propozycje odpowiedzialnej pracy w urzędzie. 
- Doszło do przykrej pomyłki. Nasz urzędnik z kadr, zamiast listą adreso-
wą aplikujących o etaty, posłużył się nazwiskami figurującymi na liście
jednego z komitetów wyborczych. Kartka leżała na biurku i ktoś, zapew-
ne przez niedopatrzenie, wpiął ją do akt. Stworzyło to u niektórych
mylne wrażenie, że zatrudniamy przypadkowe osoby – wyjaśnia rzecz-
niczka urzędu miasta. – Na szczęście spostrzegliśmy, że doszło do błędu 
i teraz to naprawiamy. Niestety oznacza to, że część zatrudnionych w ten
sposób pracowników będziemy musieli zwolnić. Nie możemy jednak
pozwolić sobie na przyjmowanie osób bez kwalifikacji.

Jak się dowiedzieliśmy nieoficjalnie, ten los spotka również rzecz-
niczkę urzędu.

„Wszystkie łąki i pastwiska, wszystkie góry i pagórki są naszymi aptekami”...

Dom Kultury zaprasza na
Wernisaż i spotkanie z Krzysztofem Stefańskim

27 listopada, godz. 16.00, Restauracja „Zielarnia”

Krzysztof Stefański jest absolwentem Szkoły Podstawowej nr 1 w Olsztynku.
Następnie, już w Olsztynie, skończył Liceum Ekonomiczne oraz Studium Nauczy-
cielskie o kierunku plastycznym. W 1992 roku wyjechał do Holandii. Początkowo
zamierzał kontynuować studia artystyczne zagranicą, ale ostatecznie skończył
ekonomię na Uniwersytecie w Nijmegen. 

W 2004 roku powrócił do Polski i założył własną firmę, która zajmuję się pro-
mocją zdrowia. 

W wolnych chwilach maluje.  Cykl obrazów „Aloes i jedenaście ziół” powstał pod
wpływem pewnego zdarzenia mówi Pan Krzysztof „W czerwcowe południe zadz-
wonił telefon. Mama jednej z naszych koleżanek potrzebowała pomocy. Jej trzyletnia
córka, Zuzia, bardzo cierpiała, gdyż po wcześniejszej chorobie zapalenia płuc, zła-
pała wirusa półpaśca. Nic nie pomagało. W takiej chwili pamiętaliśmy o sile natury
czyli o aloesie i jedenastu ziołach: szałwi, krwawniku, rumianku, tymianku, passi-
florze, ogóreczniku, nagietku, imbirze, mniszku lekarskim, eukaliptusie oraz drewnie

sandałowym. Szybko się okazało jak bardzo ten wirus nie lubi
ziół. Już po godzinie dziecko zaczęło się bawić, a po tygodniu
na jej ciele nie było znaku po intruzie.”

Zapraszamy!
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Wkrótce:
3-4 XI  - Zaduszki Poetyckie.
3 XI  - „Śpieszmy się kochać...”

widowisko poetyckie z udziałem teatru
„12 lat+VAT” i zaproszonych gości,
godz. 17.00, kino „Grunwald”, wstęp
wolny.

4 XI – koncert poezji śpiewanej 
„Stare Drobne Małże”, godz. 18.00
,kino „Grunwald”, bil. 10 zł.

7 XI – Dzień Kultury Amery-
kańskiej w Olsztynku. Spotkanie 
z wolontariuszami z Oklahomy godz.

17.00, kino „Grunwald”, wstęp wolny.

10 – 13 XI – Ogólnopolski Tur-
niej Koszykówki Top Spin 2011

11 XI – uroczyste obchody 
Święta Niepodległości, m.in. wie-

czornica „Ojczyźnie w rocznicę niepod-
ległości”, godz. 17.00, Gimnazjum im.
Noblistów Polskich.

19 XI – Dom dla Dzieci „Nad Jezio-

rem” zaprasza na IV Wojewódzki
Przegląd Solistów i Zespołów

Muzycznych Placówek Opiekuń-
czo-Wychowawczych, godz.13.00,
kino „Grunwald”.

20 XI – Rozpoczęcie Olsztynec-
kiej Ligi Halowej Piłki Nożnej
/XIV edycja/, godz. 14.00, Gimnazjum 
w Olsztynku

27 listopada – Wernisaż wysta-
wy K.Stefańskiego „Aloes i jede-
naście ziół”, godz. 16.00, Restauracja

„Zielarnia”.
Zapraszamy!

Kronika MGOK-u

Zapraszamy do Domu Kultury!
W MGOK-u dzieci i młodzież w wieku od lat 5 do 25 lat mogą rozwijać swoje

zainteresowania i kształtować posiadane umiejętności. Oferta zajęć na rok 2011/12
została wzbogacona o szkołę gry na gitarze, szkołę salsy, studio wokalne, chór,
zajęcia teatralne. 

Po kilku latach przerwy do MGOK-u powracają „zespoły Pani Kasi”,  dziecięcy
„STONOGA”  i  młodzieżowy „JUMP”. Do zespołów mogą dołączyć nowe osoby,
po wcześniejszej weryfikacji posiadanych predyspozycji wokalnych i tanecznych
przez Katarzynę Waluk.

Justyna Dąbrowska zaprasza na warsztaty teatralne dla dzieci i młodzieży.
Zajęcia odbywać się będą w dwóch grupach wiekowych: 10-15 lat i 16-20 lat.

Agnieszka Jaruszewicz zaprasza dzieci w wieku od 5 do 10 lat na zajęcia rytmicz-
no-taneczne.  Natomiast starsze dzieci, od 7-go roku życia, mogą przyjść do studia
piosenki, w którym Pani Marianna Kucińska będzie pracować z uczestnikami nad
emisją głosu.

„PRO FAMILIA CANTA” to propozycja dla tych, którym „w duszy gra”. Jeśli
kochacie śpiewać, zaproście rodziców, rodzeństwo, (a może dziadków)  i śpiewajcie
razem....dla rodziny!

Dzieci, które chcą nauczyć się gry na gitarze klasycznej, akustycznej, elektrycz-
nej oraz perkusji oferujemy zajęcia dla początkujących i zaawansowanych  u  Wie-
sława Gąsiorowskiego i Zbigniewa Chrzanowskiego. Ww instruktorzy organizują 
i prowadzą też zespoły muzyczne.

Szeroką ofertę mamy dla  plastyków. Pan Czesław Minkiewicz zaprasza na
zajęcia rzeźbiarskie, a Katarzyna Waluk  proponuje atrakcyjne techniki plastyczne
(rysunek, malarstwo, kompozycja). Dla młodzieży i dorosłych nowa oferta  „DEKO-
RATORNIA” – to propozycja otwartych warsztatów,  na których obok  zajęć pla-
stycznych uczestnicy będą projektować scenografię, kostiumy teatralne, wystrój
wnętrza, będą uczyć się zasad kompozycji, a przede wszystkim dobrze się bawić!

Sebastian Opaliński zaprasza dzieci i młodzież do koła szachowego. Szachy to
wspaniała gra i zarazem dyscyplina sportowa. Wywiera pozytywny wpływ na gracza
ucząc przewidywania, logicznego myślenia, sportowego współzawodnictwa, cierpli-
wości, trenując pamięć.

Uwaga! Wszystkie formy stałych zajęć już od października za jedyne 20zł/mc 

Obok stałych form proponujemy i gorąco zachęcamy do uczestnictwa 
w zajęciach fitness, aerobik, salsy, tańca towarzyskiego i nowoczesnego 
(wg. cennika instruktorów).  

Swoją szkołę gitarową w Olsztynku (110 zł/mc) otwiera również gitarzysta
zespołu BIG DAY oraz  FADE OUT - Dawid Rakowski, a także Olsztyńska
Szkoła Chearleederek „SOLTARE”.

Szczegółowe informacje o zajęciach  można uzyskać 
w Domu Kultury w Olsztynku codziennie

w godz. 8.00-20.00, nr tel. 89 5 192 201
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Patrząc na niektóre inwestycje
w Olsztynku i jego okolicach,
widać aktywną renowację chodni-
ków dla pieszych, m.in. takich ulic
jak Jagiełły, Mrongowiusza i Mier-
kowskiej. W związku z tym, że są
to odcinki dróg  tranzytowych,
prowadzących  przez nasze miasto
na Wielkie Jeziora, więc - szcze-
gólnie w okresie letnim - napływ
turystów do naszego miasta,  nie
tylko z kraju,  jest naprawdę duży 
i na pewno zdecydowanie zrobią
pozytywne wrażenie takie zadbane
chodniki  na naszych gościach.
Zadowolenie natomiast samych
mieszkańców Olsztynka i okolic
jest bezsporne i nie o estetykę
tylko chodzi, ale i o komfort dotar-
cia z obrzeży miasta do śródmie-
ścia. Niestety, negatywnym, szpe-
cącym wizerunek miasta zjawi-
skiem są stojące na chodnikach
kubły na śmieci. Widok ten na
przybyszu robi zdecydowanie
odrażające wrażenie. Pierwsze
wrażenie jest odruchem instynk-
townym, negatywnie kojarzącym
się w tym wypadku z miejscem 
i jego mieszkańcami. Następne,
pozytywne akcenty nie są już zapa-
miętywane. Jak i gdzie mają być
gromadzone odpady wynika 
z przepisów wykonawczych do
prawa budowlanego, tj. z warun-
ków technicznych jakim powinny
odpowiadać budynki i ich usytu-
owanie. Chodzi o odpowiednie
miejsce w obszarze działki budow-
lanej, które z założenia służy do
czasowego gromadzenia odpadów
w pojemnikach. W tak rozumianej
definicji wyklucza się przechowy-
wanie odpadów poza pojemni-
kiem, co więcej- obowiązek utrzy-
mania i prawidłowej eksploatacji
tych miejsc oraz zorganizowanie
wywozu odpadów spoczywa na
właścicielu nieruchomości. W
Olsztynku, niestety - wbrew prawu
i dobremu obyczajowi - pojemniki
na śmieci właściciele lokalizują
poza swoją nieruchomością, na
chodniku, w miejscu użyteczności
publicznej. Śmieci, nie mieszczące
się w pojemnikach składają obok

nich, w kartonikach lub workach
foliowych. Psy, koty i ptactwo, nie
mówiąc o gryzoniach, mają wyjąt-
kowo  łatwy do nich dostęp, szuka-
jąc łatwego żeru rozdrapują je
zaśmiecając nie tylko chodnik, ale
i okolicę. Ten stan rzeczy Zakład
Oczyszczania Miasta akceptuje,
pani urzędniczka poinformowała
mnie, że Zakład nie ma prawa
wstępu na teren nieruchomości
prywatnej. Trudno mi to zrozu-
mieć, jednak na większości posesji
pojemniki właścicielom nie prze-
szkadzają i Zakład ja opróżnia. Są
takie nieruchomości, np. przy ulicy
Świerczewskiego (zobacz zdjęcie),
gdzie pojemnik stoi na pasie prze-
znaczonym na trawnik, mimo że
na zapleczu tej  nieruchomości jest
podwórko, na którym można
manewrować samochodem cięża-
rowym. Są miejsca, gdzie kubły
całkowicie wykluczają przejście
pieszym chodnikiem, a w większo-
ści takie przejście znacznie utrud-
niają. Powszechnym zwyczajem
jest także to, że chodnik zastawio-
ny jest nie tylko kubłami, ale też
parkującymi na nim samochodami,
np. na ulicy Klikowicza piesi
muszą bardzo często iść jezdnią.
Przejawem skrajnego lekceważe-
nia przepisów jest parkowanie
samochodu (zobacz zdjęcie) w
oazie zieleni na ulicy Warszaw-
skiej, za budynkiem urzędu miej-
skiego. Szczytem arogancji i pew-
ności siebie jest parkowanie samo-
chodu w poprzek chodnika, 30
metrów od posterunku policji
(zobacz zdjęcie). Problemem dla
pieszych jest przejście przy sklepie
meblowym na ulicy Jagiełły
(zobacz zdjęcie), gdzie chodniki
po obu stronach zastawione są
samochodami, piesi chcąc tamtędy
przejść muszą iść ruchliwą jezdnią.
Niemożliwym jest, by wszystkie
psujące wizerunek miasta patolo-
giczne zjawiska opisać, bo na
każdej ulicy i każdego dnia jest ich
pod dostatkiem. 

Z tych spostrzeżeń wynika, że
radni miasta (chyba jest to trady-
cją) przyjęli postawę konformi-

„GłOS WOłAJĄCEGO NA PUSZCZY”
Każde zjawisko społeczne ma swoje dobre i złe strony. Sokrates

twierdził, że zdobywając wiedzę osiągamy dobro, a z nim pożytek 
i szczęście. Zdaniem Woltera dobrem jest praca, bo oddala smutek,
ubóstwo i przestępstwo. Dobro to abstrakcyjne pojęcie  będące prze-
ciwieństwem zła. Dobro jest pojęciem moralnym, określającym pozy-
tywną wartość czynów i zachowań, tak zwaną ”etyką”. Dobro jest
ciche i milczy, a zło jest głośne i krzyczy. Dobro ma potrzebę budo-
wać wokół siebie pozytywną przestrzeń, natomiast zło, zazwyczaj 
w przebraniu dobra (jak wilk w owczej skórze), przychodzi podstęp-
nie – burzy i niweczy trud i pracę dobra. 

Ul. Jagiełły

Ul. Krzywa

Ul. Klikowicza

Ul. Warszawska
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Sprzedam

l Działkę budowlaną o powierzchni 630 m2 (w Olsztynku przy 
ul. Agrestowej) z projektem budowlanym i aktualnym pozwoleniem
na budowę. Tel. 502 844 172

l Działkę budowlaną o powierzchni 1600 m2, przy drodze Olsztynek
- Jemiołowo (300 m za wałem, uzbrojona. Tel. 606-99-68-99

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

l ładne mieszkanie (42 m2) w centrum Olsztynka (Ul. Warsza-
wska). Tel. 799 071 516, 89 519 20 25

l Mieszkanie w Olsztynku przy ul. Kolejowej: 62,5 m2 (3 pokoje, 
II piętro) - 160 tys. zł - do negocjacji. 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 Czarną szafę mat. 60 cm x 2 m (ul. Świerczewskiego 33/11).

l Żurawinę. Tel. 89 519 30 22

Do wynajęcia

l Garaż murowany 3,10 x 5,90 m - tanio! Ul. Świerczewskiego 33/11.

Bezpłatne ogłoszenia drobne
przyjmowane są w biurze redakcji 

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

Ogłoszenia drobne

zmu, jako że z definicji konformizm
to podporządkowanie się wartościom,
zwyczajom (nawet brzydkim) danej
grupy społecznej bezkrytycznie, iden-
tyfikowanie się z celami tej grupy,
uległości i bezmyślnej aprobacie.
Temat ten w przeszłości na łamach
„ALBO” już był przeze  mnie  poru-
szony, lecz przeszedł bez echa, poza
kilkoma ostrzegawczymi uwagami
pod moim adresem. Dlatego i tym
razem traktuję ten artykuł  jako „ głos
wołającego na puszczy”.

W załączeniu polecam Państwu
wiersz Adama Asnyka pod takim
samym tytułem. Pojemnik przy ul. Świerczewskiego.

Czasami doleci z burzą
Do uszu bezmyślnej tłuszczy,
Do wodzów, co kłamstwu służą,
Głos wołający na puszczy.

Grozą przenika ich serca:
Niejeden porzuca łoże,
Drży jak schwytany morderca,
Lecz przestrogi pojąć nie może.

Nie zrozumiałym jest dźwiękiem
Głos wołający w pustyni,
Śpią dalej w łożu miękkim...
I nikt pokuty nie czyni.

Kazimierz Czester

łokiem  
Satyryka

BRAK  PRZEZORNOŚCI
Kruk siedział na drzewie, w dziobie z białym serem
Będzie tej bajki naszym bohaterem.
Lis go wypatrzył i ser w dziobie trzymany,
Pyta do jakiej partii  kruk jest przekonany
Czy partia co rządzi mu odpowiada,
Kruk prędko ,,tak” mówi-ser z dzioba mu wypada.
Lis ser porwał krukowi i uciekł do jamy,
Lis zawsze chytrusek i zawsze jest cwany.
Kruk analizuje swe postępowanie,
Gdyby inaczej odpowiedział na pytanie-
Czy by nie stracił przysmaku swojego
Uległszy sugestii lisa przebiegłego?
Doszedł do wniosku, przyznać się wypada,
Jak się żer w dziobie trzyma, to się nie gada.
Morał w tej bajce jest też życiowy-
Nie zawracać partiami najlepiej sobie głowy.

Czesław Kazimierz Bandzwołek

NIEROZTROPNOŚĆ
Kumple piją wódkę w barze, tak jak zawsze,
A jeden z nich czyta hasła ostrzegawcze,
Że alkohol w nadmiarze, jak jest spożywany,
To niszczy doszczętnie człowieka  organy
Oraz, gdy nadmierne jego jest spożycie,
Skraca o połowę nawet ludzkie życie.
Trzydzieści lat masz teraz, wesoło żyjąc,
A sześćdziesiąt miałbyś wódki nie pijąc.

SPOWIEDŹ
Spowiednik grzesznika  w więzieniu  słucha.
Jaka przemawia przez niego skrucha -
Modli się codziennie, i  przykładnie żyje,
Nie pali i wódki również nie pije.
Słucha Radia Maryja i w Biblię się wgłębia,
Księdzu mówi, duszę to że  ma   gołębia
Ksiądz mówi mu: synu muszę ci powiedzieć-
Zmienisz się od razu, jak przestaniesz siedzieć.

Halloween
w Kinie „Grunwald”

POSTRACH
NOCY

30 X 2011r.

godz. 17.00

bil. 7 zł

ul. Grunwaldzka 2

tel. 89 519 22 01

horror
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Krzyżówka 
nr 171

Roz wią za nia pro si my nad sy łać na kartkach pocztowych do 15 listopada 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: „Pieniądze to nie wszystko”. Nagrodę wylosowała Marta Żurawek z Olsztynka.

Poziomo: 

1) góra, 6) bez płaszcza, 9) miał córkę, 
10) wroga wersja, 12) ordonka, 13) aktorzy 
w filmie, 14) zmieszany, 17) po cichu, 
19) wyścig z nitem, 21) nie torba, 22) z kro-
kodyli, 23) z brodą, 26) dom bez kantów, 
28) zręczny inaczej, 29) Zosia, 30) uchyla się,
31) sędzia, 32) producent lipy.

Pionowo:

1) oryginał, 2) rywal Kowalskiego, 3) bez
kremu, 4) Alibaba, 5) zespół z baby, 
6) ogniskowa, 7) kulisy z tkaniny, 8) gra w
filmach dla dorosłych, 11) imię łodzi, 
15) trzecia, 16) zwycięża na torze, 
18) dokuczliwy nadmiar, 20) orzeka o winie, 
22) drewniany samotnik, 23) podglądaczka, 
24) Kuba, 25) łże z garem, 27) bez pracy.
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krzyżówka 
sponsorowana przez

Szanowni czytelnicy, zapraszam do współpracy z naszą lokalną gazetą. Jeśli
macie Państwo nurtujące, ciekawe tematy, nasi redaktorzy chętnie się nimi zajmą.
Piszcie na adres alboolsztynek@wp.pl 

„ALBO” możecie kupić co miesiąc, w punktach sprzedaży gazety:
Sklep SHP nr 1 (ul. Świerczewskiego 2), Sklep SHP nr 6 (ul. Kamienna 4), Sklep SHP
nr 8 (ul. Akacjowa 8), Sklep SHP nr 15 (ul. Mrongowiusza 30), Zielony Market
(ul. Daszyńskiego 3A), Sklep L. Dzianachowski (ul. Warszawska 4), Carrefour
(ul. Kościuszki 4), Top Market P. Słodownik (ul. Warszawska), Sklep P. Bartkiewicz
(ul. 22 lipca 13), Sklep P. Kopeć (ul. Leśna 22), Sklep RTV Z. Wyszkowski (ul. Warsza-
wska 8), Sklep B. Minakowski (ul. Władysława Jagiełły 18), Kiosk „Ruchu” Z. Nyga
(ul. Warszawska/przy Kinie), Kiosk „Ruchu” (ul. Daszyńskiego), Kiosk „Ruchu” 
G. Nowikiewicz (ul. Jana Pawła II 19), Kiosk „Polpras” M. Sułkowska (ul. Chopina 1B),
Biblioteka Miejska (ul. Ratusz 1), Sklepy w Pawłowie, Królikowie, Elgnówku.

red. nacz.

TO TWOJE

SPRAWY!

cennik reklam w gazecie:

moduł
cena 
brutto

cała strona /czarno-biała/ 180,20

cała strona /kolor/ 307,50

1/2 strony /czarno-biała/ 105,00

1/2 strony /kolor/ 187,50

1/4 strony /czarno-biała/ 60,00

1/8 strony /czarno-biała/ 37,50

miejsko-Gminny ośrodek 
kultury w olsztynku

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

alboolsztynek@wp.pl

miejsce na twoją
reklamę!
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TAXI
tel. kom. 602 633 868
tel. dom. 
89 519 29 79

Zdzisław Nyga
11-015 Olsztynek

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

aUtorYZowanY PUnkt sPrZeDaŻY

TELEWIZJA NOWEJ GENERACJI N

Postaw na jakoŚĆ 
- PrZejDŹ Do n

SPRZĘT RTV, SAT, AGD, KOMPUTERY

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

ry
 i 

RTV - 
Serw

is

Świętojańska Karczma 1, 11-015 Olsztynek, 4 km od Olsztynka w stronę Gdańska, trasa E7Świętojańska Karczma 1, 11-015 Olsztynek, 4 km od Olsztynka w stronę Gdańska, trasa E7

Takiej imprezy nigdy nie będzie Takiej imprezy nigdy nie będzie 

więc kierujemy do Was orędzie.więc kierujemy do Was orędzie.

Przybywajcie zatem wszyscy masowo.Przybywajcie zatem wszyscy masowo.

Będzie głośno, tłoczno i wesołoBędzie głośno, tłoczno i wesoło

na na Balu Sylwestrowym 2011/2012Balu Sylwestrowym 2011/2012
w Karczmie Świętojańskiejw Karczmie Świętojańskiej

Zabawiał będzie zespół Młode Wilki.Zabawiał będzie zespół Młode Wilki.

Zapraszamy Zapraszamy 31.12.2011r.31.12.2011r. na godz. na godz. 20:0020:00

Wstęp Wstęp 270 zł270 zł od paryod pary

Tel. kontaktowy 89 519 20 05Tel. kontaktowy 89 519 20 05

kom. 504 497 890kom. 504 497 890

Nowa oferta!
Zapraszamy firmy do współpracy.

Oferujemy Oferujemy 
wkładkowanie  Państwa u lotek wkładkowanie  Państwa u lotek 

w gazec ie  ALBO w gazec ie  ALBO 
za 50 gr/szt.za 50 gr/szt.

mGok - redakcja gazety

tel. 89 519 22 01
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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

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
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TECHMARK

asprzedaż i serwis wózków 
widłowych,

aprzyciemnianie szyb,
azakuwanie węży hydraulicznych

amechanika pojazdowa w pełnym zakresie

Ameryka 9A
11-015 Olsztynek

WARSZTAT  519-111-163,  519-111-162

Świadczymy także usługi w zakresie:

(

anaprawa aut
powypadkowych

ablacharstwo-
lakiernictwo

adiagnostyka
komputerowa

akonkurencyjne
ceny

aszybki termin realizacji




