
Cena 2,00 zł Nr 10 (186) listopad 2011 I S S N  1 2 3 1 - 9 0 2 3

Święto
Niepodległości
w Olsztynku

Polskie
nieśmiertelniki
wojskowe z 1939r.

Nowy
samochód
OSP

str. 4 

str. 6

str. 5

Na zakończenie Roku Papieskiego w Olsztynku

Zapraszamy  na koncert „Mocni w Wierze - pokolenie JP II”. Będzie to wydarzenie
muzyczne podsumowujące obchody tegorocznego Roku Papieskiego. "Mocni w wierze" to
zespół kilkudziesięciu osób, muzyków, miłośników muzyki i.... Boga.  Poprzez ekspresję
i dynamikę muzyki z chrześcijańskim przesłaniem,  w nowoczesnej i profesjonalnej opra-
wie, dzielą się z innymi swoją pasją, radością i wiarą…
11 grudnia, godz. 1600, sala Gimnazjum w Olsztynku, wstęp 10 zł. Bilety do nabycia 
w Domu Kultury godz. 800 - 2000 oraz punkcie „i” Urząd Miejski godz. 800-1500

Budżet 2012 - Na co pójdą pieniądze?

Szanowni Państwo!

Chciałbym Państwu zaprezentować niezwykle
istotny wycinek planowanego przeze mnie
budżetu na 2012 rok, dotyczący działań inwesty-
cyjnych. Planując przyszłoroczny budżet pod-
jęliśmy wiele wyprzedzających działań związa-
nych m. in. z przygotowaniem odpowiednich
wniosków i projektów wymaganych dla pozy-
skania zewnętrznego finansowania zadań. Jak
państwo się zapewne orientują, lwia część, ogól-
nie rzecz ujmując, środków europejskich została
już przez nasz kraj skonsumowana. Warto jednak
na bieżąco śledzić i zabiegać o wszelkie formy
wsparcia zewnętrznego, które jeszcze się poja-
wiają w ogłaszanych konkursach. Te nowe
możliwości wynikają, np. ze wzrostu kursu euro,
przez co samorząd województwa może jeszcze
przeznaczać zwiększone środki na nowe działa-
nia. Chciałbym szanownym czytelnikom przy-
bliżyć projekty, na które posiadamy już zabez-

pieczone środki własne i, co ważniejsze, fundu-
sze zewnętrzne oraz te, o pozyskanie których
będziemy się ubiegać w najbliższych tygodniach
i miesiącach, a co musiało już znaleźć odzwier-
ciedlenie w zapisach budżetowych na przyszły
rok.

Z programu rozwoju obszarów wiejskich pla-
nujemy wykonać przebudowę i wyposażyć tar-
gowisko miejskie w Olsztynku. Jest to jedna 
z wizytówek naszego miasta. Na ten cel chcę
przeznaczyć  1 333 333,00 z tego 812 938,07 to
środki z budżetu Unii Europejskiej.

W ramach tego samego programu podpisałem
umowę na realizację w 2012 roku dwóch cen-
trów kultury i rekreacji w Drwęcku i Łuty-
nowie. Łączny koszt obu inwestycji przekracza 
1 000 000 zł, z tego środki unijne to prawie 
670 000 zł. Długo oczekiwane inwestycje w obu
naszych miejscowościach zostaną zrealizowane
w ciągu kilku następnych miesięcy.

Aktualnie wyłaniamy wykonawcę na wyko-

nanie sieci kanalizacyjnej i wodociągowej dla
miejscowości Mycyny, Samagowo, Kąpity,
Mańki, Makruty, Ameryka, Wilkowo i Łęciny

Inwestycja mało widoczna, ale nie trzeba
nikogo przekonywać, bardzo potrzebna miesz-
kańcom i przyrodzie, może kosztować ok. 5 500
000 zł z czego otrzymaliśmy kwotę 2 031 000 zł.

W ramach realizowanego już zadania „Zago-
spodarowanie przyzamcza na Park Kultury,
Sportu i Rozrywki planuję przeznaczyć kwotę
880 000 zł. Z tej kwoty 600 000 zł ma pochodzić
ze środków Unii Europejskiej. W ramach tych
pieniędzy będę chciał wykonać skate park i plac
zabaw dla dzieci oraz urządzenie samego parku,
tak aby służył on wszystkim mieszkańcom Olsz-
tynka. Całkowite koszty zagospodarowania zale-
żne będą od przyjętych rozwiązań projektowych.
Została już praktyczne ukończona zasadnicza
część sportowa, w której skład wchodzą boiska
wielofunkcyjne typu „Orlik”, infrastruktura 
lekkoatletyczna, oraz obiekt socjalny. 

c.d. na str. 3

Koncert „MOCNI W WIERZE” 
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Dotychczasowy koszt zadania to ok. 
1 900 000 zł, z tego wsparcie samorządu woje-
wództwa, ministerstwa sportu i powiatu olszty-
ńskiego wyniosło łącznie ponad 1 000 000 zł. 
Z obiektu będą korzystały dzieci i młodzież ze
szkoły podstawowej i zespołu szkół, a także,
przez pozostałą część dnia, praktycznie do
późnego wieczora, pozostali chętni. W bezpo-
średniej bliskości parku i obiektów od strony
szkoły podstawowej będzie wykonany parking
na ok. 30 samochodów.

Kolejna planowana inwestycja obarczona jest
większym ryzykiem, związanym z możliwością
pozyskania środków w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Warmia i Mazury. 
W ramach złożonego projektu chciałbym odre-
staurować znaczną część ratusza - z elewacjami,
oknami i wymianą dachu, z zagospodarowa-
niem poddasza na potrzeby multimedialnego
muzeum miejskiego i obozu „Stalag IB”. 
Z pomieszczeń, oprócz turystów, mogłyby też
korzystać organizacje pozarządowe. Przy okazji
stworzenia placówki muzealnej skorzystałby
przede wszystkim sam zaniedbany, historyczny
budynek ratusza. Powiem tak: stworzenie tej
niepowtarzalnej placówki uratuje nasz piękny
obiekt. Trzeba też jasno powiedzieć, iż pienią-
dze unijne w kwocie ok. 4 000 000 zł nie mogą
być wykorzystywane na remont samych
pomieszczeń biurowych. Dzięki muzeum ratusz
odzyskałby dawny blask, o co zabiegają już
władze Olsztynka od wielu kadencji.

Kolejne zadanie, które powinno zostać roz-
poczęte w 2012 roku to modernizacja domu kul-
tury. Wystąpiłem do Narodowego Funduszu
Ochrony Środowiska o zwiększenie możliwości
finansowania termomodernizacji budynku.
Został wykonany nowy audyt energetyczny.
Przy udziale  także własnych środków będzie
wymieniony dach, okna, ocieplony budynek. 
W kolejnych latach budynek będzie remontowa-
ny wewnątrz.

Następna ważna inwestycja wiąże się z upo-
rządkowaniem gospodarki wodno – ściekowej
na terenie miasta. Do projektu wpisałem kwotę
400 000 zł. To środki zabezpieczone na wyko-
nanie projektu sieci kanalizacyjnej w Olsztynku,
m. in. ulica Inwalidów, Grunwaldzka, Ostródzka
i miejscowości Wilkowo, Platyny, Warlity Małe,
Czerwona Woda, Wigwałd, Elgnówko i Tolejny.
Realizacja tej inwestycji oraz nitki z Drwęcka
przez Lichtajny i Królikowo będzie wykonywa-
na etapami. Jeżeli Wojewódzki Fundusz Ochro-
ny Środowiska znajdzie jeszcze środki na tego
rodzaju inwestycje w latach kolejnych to postęp
prac będzie większy i nie trzeba będzie czekać 
z większością tych zadań do roku 2014 i kolej-
nych, gdy będzie realizowany nowy budżet unij-
ny.

Z inwestycji drogowych będzie realizowany
odcinek ul. Leśnej, za nowym wiaduktem, nad
obwodnicą Olsztynka. Ulica Leśna pozwoli na
wyjazd w kierunku nowego ronda i skomuniko-
wanie z drogą 51. Część środków planuję po-
zyskać z urzędu marszałkowskiego. Trzeci

wyjazd z Osiedla Leśna będzie możliwy po
wykonaniu ul. Owocowej. Ze względu na
olbrzymi koszt tej inwestycji, ok. 2 000 000 zł.,
w roku 2012 wykonany zostanie zjazd w przy-
szłą ulicę od strony „Trans-Sped Lasu”.

Zdaję sobie sprawę, iż tempo budowy no-
wych ulic jest dość wolne, oczywiście głownie
ze względu na duże koszty, a istnieje również
potrzeba przygotowania się do rozpoczęcia
budowy ulic na nowych osiedlach. Dlatego zo-
stanie opracowany projekt budowy ulic: Węd-
karskiej, Żeglarskiej i Jeziornej.

W następnym roku będziemy kontynuowali
inwestycję modernizacji hydroforni i rozbudo-
wie sieci wodociągowej w Swaderkach. Na ten
cel pozyskaliśmy od Agencji Nieruchomości
Rolnych kwotę prawie 1 000 000 zł.

W ramach zadań bieżących zaplanowaliśmy
m.in. środki na zakup materiałów, remonty
chodników i dróg na terenie miasta i gminy.
Powiat przez kolejne 3 lata będzie przekazywał
kwotę pomocy na utrzymanie przejętych przez
miasto ulic. W budżecie powiatu znalazła się już
kwota na potrzeby realizacji ul. Jemiołowskiej
wraz z chodnikiem. Miasto zamierza wykonać
remonty chodnika i nawierzchni ulicy Pionie-
rów, remont chodnika przy ul. Kamiennej (od
Pionierów do Kościuszki), remont chodnika
przy ul. Chopina.  

Zdając sobie sprawę z potrzeby stałej popra-
wy jakości usług zdrowotnych postanowiłem
zaproponować radzie miasta przyznanie dotacji
dla Gminnego Centrum Zdrowia w kwocie 
50 000 zł. Chciałbym także, aby gmina, wzorem
obecnego roku, „zainwestowała” w zdrowie
seniorów i przeznaczyła środki na szczepienia
przeciw wirusowi grypy. Z tegorocznych bez-
płatnych szczepień skorzystało prawie 500
mieszkańców naszej gminy. Jestem przekonany
o potrzebie dalszego finansowania działań pro-
zdrowotnych.

W proponowanym budżecie znalazły się
także wydatki inwestycyjne pochodzące z tzw.
funduszu sołeckiego. To od kilku do kilkunastu
tysięcy złotych, którymi dysponuje sołtys i rada
sołecka. Dzięki tym funduszom buduje się
chodniki, czyści stawy, czy urządza place
zabaw. 

Wiele zadań gminnych jest realizowanych 
z wydatków bieżących występujących w po-
szczególnych działach, takich jak oświata czy
bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż., 
tu zakładamy m.in. rozwój monitoringu. 

Kolejna inwestycja, która nas wszystkich
mieszkańców gminy będzie sporo kosztowała,
to sprawa odbudowy budynku socjalnego przy
ul. Wilczej. Szeroki zakres robót wskazany
przez szczegółowe ekspertyzy budynku dopro-
wadził radę miasta do przyjęcia koncepcji nad-
budowy kondygnacji w tym budynku, tak by
można było skorzystać z pomocy Banku Gospo-
darstwa Krajowego i funduszy na rozwój
budownictwa socjalnego. Dodatkowe mieszka-
nia będą proponowane mieszkańcom tzw.
„leżącego wieżowca” z ul Składowej. Budynek

ten przewiduję wyburzyć. Koszt inwestycji przy
Wilczej to ok. 1 200 000 zł.

Tegoroczny budżet jest jednym z najtrudniej-
szych budżetów samorządów w ostatnich latach.
Wynika to z restrykcyjnej polityki fiskalnej
ministra finansów. Olsztynek, jak i większość
samorządów w województwie postawił w tym
budżecie na inwestycje, w dużej mierze finanso-
wane ze środków zewnętrznych. Wzrost wydat-
ków na pozostałe zadania bieżące gminy jest
niestety w wielu miejscach nieznaczny, lub na
dotychczasowym poziomie.

Nie zdecydowałem się pójść w kierunku poli-
tyki Olsztyna, gdzie zaproponowano arytme-
tyczne cięcia wydatków w poszczególnych dzia-
łach o 10%, przez co radykalnie zredukowano
deficyt. Przy skromnym i racjonalnym finanso-
waniu naszych instytucji w ubiegłych latach,
wykonanie w chwili obecnej takich cięć skutko-
wało by brakiem środków na działanie oświaty,
czy kultury już w październiku.

Wydatki, to też dochody. Niestety, te głównie
pochodzą z naszych kieszeni, przekazywane 
w formie podatków. Największe pozycje, tj. po-
datek od nieruchomości ale  i podatek od środ-
ków transportowych wzrosły średnio o 4 %. Ze
względu na bardzo wysoki wzrost cen skupu
żyta, mimo obniżenia stawek maksymalnych
przez Radę Gminy, to i tak podwyżka podatku
rolnego sięgnęła ok. 28%, co i tak jest naj-
niższym wzrostem tego podatku w powiecie
olsztyńskim.

Na zakończenie jeszcze kilka zdań o inwesty-
cji, która będzie realizowana w roku 2013. Cho-
dzi o przebudowę placu przy wejściu na plac
kościelny od ul . Świerczewskiego. Inwestycja
ta będzie „współgrała” z pracami prowadzony-
mi przy rewitalizacji świątyni.

Jestem przekonany, iż w chwili kiedy ukaże
się ten nr „Albo” będzie już  podpisana umowa
na finansowanie inwestycji przez marszałka
województwa. Ze względu na skomplikowaną
procedurę, aby do tego doszło, potrzeba było
dużego wkładu pracy ze strony wielu osób, na
czele z księdzem Dziekanem Stanisławem Piet-
kiewiczem. Pamiętajmy, iż jest to wyzwanie nie
tylko dla księdza Dziekana ale dla nas wszyst-
kich wiernych, którym leży na sercu dobro
naszej świątyni.

Z wyrazami szacunku
Burmistrz Olsztynka
Artur Wrochna
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Budżet 2012 
- Na co pójdą pieniądze?

c.d. z 1 str. 



Uroczyste obchody Święta Niepodległości rozpoczęły się Mszą Świętą w Kościele Najświę-
tszego Serca Pana Jezusa w Olsztynku z udziałem lokalnych pocztów sztandarowych, na
których czele stał Związek Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej I Byłych Więźniów Poli-
tycznych oraz Koło Sybiraków, którzy patriotycznym przemarszem poprowadzili nas pod tabli-
cę „Orła Białego”, gdzie burmistrz Olsztynka, radni rady miejskiej, przedstawiciele wielu olsz-
tyneckich instytucji, organizacji i firm złożyli kwiaty. O godzinie 11:11 spod pomnika „Orła
Białego” ulicami Olsztynka wyruszyła sztafeta ogólnopolskiej akcji 11.11.11.11.11. promującej
wolontariat jako nowoczesną formę patriotyzmu, nadając jej charakter hołdu osobom pracu-
jącym społecznie. 

„Ojczyźnie w rocznicę Niepodległości”, pod takim hasłem przebiegały 11-listopadowe uro-
czystości. W programie artystycznym w gmachu Gimnazjum im. Noblistów Polskich w Olsz-
tynku wystąpił chór międzyszkolny prowa-
dzony przez Panią Mariannę Kucińską,
przy akompaniamencie Pana Marka Bart-
kowskiego – wicedyrektora tegoż gimna-
zjum. Włączyli się również radni rady
miejskiej: PP Irena Pisarewicz, Wioletta
Figielska-Korgul oraz Andrzej Wojda, jak
też radny powiatu olsztyńskiego Pan Jerzy
Tytz. Zakończeniem obchodów Święta był
gościnny występ chóru „Pasjonata” ze
Świętajna.

Z tak szczególnej okazji Burmistrz
Olsztynka publicznie wyróżnił dwóch
przedsiębiorców z Olsztynka: Pana Fran-
ciszka Piłata oraz Pana Leszka Argalskie-
go, uhonorowanych odznakami Wojewody
Warmińsko-Mazurskiego „Zasłużony dla
Budownictwa”.

Wspominając dzień 11 listopada pamię-
tajmy o Rodakach, o przeszłości naznaczo-
nej krwią i ofiarami… To dzięki Nim wiemy, kim dziś jesteśmy. Jak dumni powinniśmy być 
z tego, że jesteśmy Polakami! Tymi, którzy szczególnie wiedzą, co to znaczy słowo „wolność”
i jak wielki to skarb. Pamiętajmy więc o tradycji i dobrych wzorach. Niech nie tylko w tym
szczególnym dniu budzą się w nas te refleksje i duch patriotyczny.

Serdeczne podziękowania przesyłamy wszystkim uczestnikom uroczystości.
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WIEŚCI Z MAGISTRATU
Kolejne Centra Wiejskie

Burmistrz Olsztynka podpisał 2 umowy na reali-
zację zadania pn.: „Budowa i Wyposażenie Wiej-
skiego Centrum Kultury i Rekreacji w Łutynowie 
i Drwęcku  wraz z zagospodarowaniem terenu”.
Dofinansowanie w Łutynowie wynosi 363 360,00 zł,
natomiast w Drwęcku 300 144,00 zł. Wkrótce zosta-
nie ogłoszony przetarg na wykonanie.

Zbiórka żywności

Serdecznie zapraszamy wszystkich wolontariuszy
do pomocy przy Świątecznej Zbiórce Żywności,
która odbędzie się w pierwszy weekend grudnia 
(2-4.12.11). Ma ona na celu zebranie jak największej
ilości produktów spożywczych z długim terminem
przydatności do spożycia. 

Organizatorem Zbiórki na terenie województwa
warmińsko-mazurskiego jest Bank Żywności 
w Olsztynie. W Olsztynku do zbiórki zgłosili się:
MOPS w Olsztynku oraz WTZ w Olsztynku.

Wszystkich chętnych prosimy o kontakt z koor-
dynatorami zbiórki: 

WTZ: Panią Anną Kartaszewicz 
pod nr tel. 89 519 25 75
MOPS: Panią Urszulą Kraszewską 
pod nr tel. 89 519 21 31
Zapraszamy wszystkich do włączenia się w akcję

– pomóżmy osobom potrzebującym godnie przeżyć
święta.

Od ostatniej sesji zwyczajnej w dniu
29 września 2011r.:

1) 8 września 2011 r. otwarto oferty w postępo-
waniu pn. „Dostawa mieszanki tłuczniowo - żwiro-
wej 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. 
Ul. Jagiełły 32, Olsztynek. Cena oferty - 78 720,00
zł. Umowę w sprawie udzielenia zamówienia
publicznego zawarto 4 października 2011r.

2) 21 września 2011 r. otwarto oferty w postępo-
waniu pn: „Modernizacja hydroforni w Swader-
kach”. Wpłynęła 1 oferta firmy INNTECH s. c. K.
Kowalewski & D. Kowalewski & G. Kowalewski,
Ul. Cicha 23, Ostróda. Wartość oferty to 
1 107 375,03 zł. Postępowanie rozstrzygnięto 
30 września 2011r, umowę podpisano 14.10.2011r.

3) W 10.10.2011r. ogłoszono postępowanie 
w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Udzielenie
i obsługa długoterminowego kredytu złotowego 
w wysokości 2 360 000,00 zł z przeznaczeniem na
sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy
Olsztynek w 2011r. oraz wcześniej zaciągniętych
zobowiązań”. Otwarcie ofert nastąpiło 25.10.2011r.
Wpłynęły 4 oferty. Jako najkorzystniejszą wybrano
ofertę Banku spółdzielczego w Olsztynku, cena -
675 672,00 zł. Umowę w prawie udzielenia
zamówienia publicznego zostanie zawarta w naj-
bliższych dniach.

4) 8 listopada 2011r. ogłoszono postępowanie 
w trybie udzielenia zamówienia publicznego na
wykonanie zadania: „Ochrona krajobrazu doliny
rzeki Pasłęki poprzez budowę kanalizacji sanitarnej 
i sieci wodociągowej dla miejscowości: Mycyny,
Kąpity, Samogowo, Mańki, Makruty, Ameryka,
Wilkowo, Łęciny”. Termin składania ofert ustalono
na dzień 23 listopada 2011r.

Katarzyna Sira

„NASZEJ OJCZYŹNIE 
W ROCZNICĘ NIEPODLEGŁOŚCI”

Złote Gody mieszkańców Olsztynka

26 października br. Burmistrz Miasta Artur Wrochna gościł pięć par małżeńskich, które prze-
żyły ze sobą po 50 lat. Do grona tak szczęśliwych Jubilatów należą: Marianna i Bronisław
Masalscy, Krystyna i Wacław Milewscy, Helena i Jan Niewiadomscy, Anna i Ireneusz Osło-
wscy, Halina i Ryszard Szostek.

Burmistrz, w towarzystwie Kierownika USC, pogratulował szanownym Jubilatom tak wspa-
niałego pożycia i złożył im najserdeczniejsze życzenia zdrowia, pomyślności i szczęścia na dal-
sze lata wspólnego życia.

Za długoletnie pożycie małżeńskie małżonkowie otrzymali medale od Prezydenta RP.
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Uroczyste przekazanie wozu i jego
poświęcenie nastąpi 6 grudnia 2011 na
placu przed Ratuszem. Przypomnijmy, że
Gmina Olsztynek uzyskała dofinansowa-
nie około 720 000,00 zł na doposażenie
jednostki OSP w Olsztynku w ten znako-
mity specjalistyczny wóz typu ciężkiego
do ratownictwa techniczno-chemiczno-
ekologicznego. Całość inwestycji to koszt
900 000zł., ale dzięki dofinansowaniu
gmina Olsztynek poniesie tylko część
kosztów, tj. około 180 000,00 zł. 

Nowy samochód ratowniczo-gaśniczy jest już 
w Olsztynku !!! 

WIEŚCI Z MAGISTRATU

Po raz piąty już zapraszamy na OTTT o Puchar Burmistrza Olsztynka. W tym roku dodatko-
wą atrakcją będzie walka o tytuł mistrza województwa warmińsko-mazurskiego.

W mistrzostwach udział wezmą tylko pary z naszego województwa i będą walczyć o tytuł „mistrza
okręgu” w danych kategoriach wiekowych. W turnieju ogólnopolskim, podobnie jak w poprzednich
imprezach, udział wezmą pary z całej Polski i będą walczyć o Puchar Burmistrza Olsztynka w danych
kategoriach wiekowych i klasach tanecznych.

Ufundowaliśmy tradycyjnie nagrody rzeczowe dla publiczności za najlepsze kibicowanie (koszulki,
kosmetyki, gadżety).

Wszelkie informacje będzie można znaleźć na plakatach informacyjnych, w gazecie ALBO oraz na
stronie internetowej Polskiego Towarzystwa tanecznego www.taniec.pl i www.focus-olsztyn.pl.

17 grudnia 2011 r., Hala Sportowa Gimnazjum w Olsztynku. 

Organizatorzy: Uczniowski Klub Sportowy „FOCUS” Olsztyn, MGOK w Olsztynku.

V Ogólnopolski Turniej Tańca Towarzyskiego 
o Puchar Burmistrza Olsztynka i Mistrzostwa
Okręgu Warmińsko-Mazurskiego

OŚRODKI WSPARCIA 
ŚWIADCZĄCE USŁUGI 

NA RZECZ OSÓB 
BEZDOMNYCH 

W WOJEWÓDZTWIE 
WARMIŃSKO-MAZURSKIM

1. Dom Dziennego Pobytu, MOPS, 
11-300 Biskupiec, ul. Niepodległości 4,
tel. 897152662 - zapewnienie dziennego
pobytu z możliwością korzystania z usłu-
gi kąpielowej, pralniczej, zapewnienie
odzieży, żywności.

2. MOPS w Dobrym Mieście,

a) 11-040 Dobre Miasto, ul. Olsztyń-
ska 3, tel. 896161270 - wydawanie
odzieży i żywności, 

b) 11-040 Dobre Miasto, ul. Grudzią-
dzka 9B, tel. 896161270 - wydawanie
żywności.

3. MOPS w Jezioranach, 
11-320 Jeziorany, ul. Kajki 20, 
tel. 89 7181133 - zakup żywności, 
odzieży, środków czystości, leków,
umieszczenie w schronisku, poradnictwo.

4. GOPS w Jonkowie, 
11-042 Jonkowo, ul. Lipowa 11, 
tel. 89 512 92 10, 89 523 77 64 - 
wydawanie żywności i odzieży.

5. GOPS w Stawigudzie, 
11-034 Stawiguda, ul. Olsztyńska 10, 
tel. 89 512 62 02 - wydawanie odzieży.

6. DPS w Barczewie, 
11-010 Barczewo, ul. Kraszewskiego 17, 
tel. 89 514 85 74 - zapewnienie 
2 posiłków dziennie.

7. DPS w Dobrym Mieście, 
11-040 Dobre Miasto, Łużycka 73, 
tel. 89 616 14 85 - zapewnienie 1 miejsca
noclegowego i 1 posiłku dziennie.

8. DPS w Grazymach, 
11-036 Grazymy 1, tel. 895131461 -
zapewnienie 2 posiłków dziennie.

9. DPS w Jezioranach, 
11-320 Jeziorany, ul. Kajki 49, 
tel. 897181664 - zapewnienie 3 posiłków
dziennie.

10. DPS w Jonkowie, 
11-420 Jonkowo, ul. Lipowa 9, 
tel. 89 512 91 26 - zapewnienie 1 posiłku
dziennie.

11. DPS "Zacisze" w Olsztynku, 
11-015 Olsztynek, ul. Park 1, 
tel. 89 519 50 20 - zapewnienie 
2 posiłków dziennie.

12. Dom dla Dzieci "Nad Jeziorem",
11-015 Olsztynek, ul. Sienkiewicza 26,
tel. 895192613 - zapewnienie 2 miejsc
noclegowych i 2 posiłków dziennie.

13. Dom dla Dzieci im. M. Lengow-
skiego w Gryźlinach, 
11-034 Gryźliny 64, tel. 895191624 -
zapewnienie 3 posiłków dziennie.

0 800 165 320
Bezpłatna Całodobowa 

Infolinia dla Osób Bezdomnych

Obchodom Dnia Niepodległości w Olsztynku,
towarzyszyła tym razem ogólnopolska akcja
Sztafeta 11.11.11.11.11. Jej inicjatorem było
Centrum Wolontariatu przy Stowarzyszeniu
„Partnerstwo Sztuk” w Gołdapi. W Olsztynku
wydarzenie było współorganizowane przez
MGOK, Młodzieżową Radę Miejską, Warsztaty
Terapii Zajęciowej oraz SEN Stowarzyszenie
Edukacji Nieformalnej. 

Sztafeta wystartowała w kilkunastu miejscowo-
ściach w kraju oraz w jednej miejscowości 
w Obwodzie Kaliningradzkim, dokładnie o godz.
11:11. W Olsztynku, po oficjalnej części obcho-
dów, w towarzystwie policji oraz straży miejskiej,
wyruszyło 8 osób: Maciej Czepe, Sylwia Klewia-
do, Janusz Lewandowski, Paweł Pietrzak, Jolanta
Ponczkowska, Barbara Wojtaś
oraz Klaudia Zakrzewska.

Celem sztafety była promocja
wolontariatu, jako nowoczesnej
formy patriotyzmu. Był to także
hołd dla osób, które pracując
społecznie pomagają innym.
Udało nam się wspólnie zorgani-
zować ciekawe wydarzenie, które
być może będziemy kontynu-
ować. W dużej mierze zależy to
od tego czy znajdą się chętni, aby
wystartować w kolejnym, przy-
szłorocznym biegu. W Wydmi-

nach do udziału w Sztafecie zgłosiło się 60 osób!
Godne podziwu, nieprawdaż? Czy w naszej miej-
scowości da się działać na podobną skalę? Czas
pokaże. Przed nami zapewne jeszcze wiele okazji
do aktywnego zaangażowania się. Ciekawych ini-
cjatyw w Olsztynku nie brakuje.

Szczególne podziękowania za przygotowanie
Sztafety należą się młodzieżowym radnym: Mać-
kowi Czepe oraz Klaudii Zakrzewskiej, którzy
zorganizowali trasę, pozwolenia oraz wsparcie
materialne ze strony TOP Marketu, za co również
bardzo dziękujemy. Za sprawny przebieg i zapew-
nienie bezpieczeństwa dziękujemy policjantom
oraz strażnikom miejskim. Oby jak najwięcej
podobnych działań.

Robert Waraksa

„Sztafeta 11.11.11.11.11.” w Olsztynku
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W 1931 roku w wojsku pol-
skim wprowadzono nowy wzór
nieśmiertelnika, w postaci owal-
nej blaszki grubości 1,5 mm 
o wymiarach 40x50 mm. Blaszka
posiadała dwa poprzeczne nacię-
cia ułatwiające jej przełamanie 
i trzy otwory, dwa w górnej po-
łówce i jeden w dolnej. Przez
otwory w górnej połówce prze-
wlekano sznurek długości 750
mm. Nieśmiertelniki i sznurki
były wykonywane z materiałów
trwałych, odpornych na ogień,
środki chemiczne i procesy gnil-
ne. Nieśmiertelniki wytwarzano z
duraluminium, co dawało możli-
wość wydrapywania danych oso-
bowych przez samego żołnierza.
Każdy żołnierz był zobowiązany
do noszenia nieśmiertelnika na
szyi pod bielizną, bez możliwości
jego zdejmowania. Obowiązek
taki istniał w okresie wojny.

Na blaszce wybijano, zgodnie
z instrukcją, przy pomocy metalo-
wych czcionek, dane dotyczące
żołnierza. Na jednej stronie wid-
niały – pierwsza litera lub skrót
imienia, nazwisko, skrót nazwy
wyznania (KAT – katolik, GR –
KAT – grekokatolik, PRAW –
prawosławny, AUG – wyznanie
ewangelicko – augsburskie, MOJ
– mojżeszowe). Na drugiej stro-
nie wybijano numer karty ewi-
dencyjnej i pierwszą literę powia-
tu, nazwę właściwej rejonowej
komendy uzupełnień i rok uro-
dzenia. Tekst powtarzał się na
każdej połówce nieśmiertelnika.

Zdecydowana większość zmo-
bilizowanych w 1939 roku żołnie-
rzy polskich (część - jak wiadomo
- trafiła do niewoli niemieckiej
lub sowieckiej), posiadała metalo-
we znaki tożsamości. Znajdowane
po wojnie kompletne blaszki nie-
śmiertelników mogą sugerować,
że żołnierze celowo porzucali je
przed rozbrojeniem, lub też gubili
je w różnych dramatycznych
sytuacjach. Nieśmiertelniki miały
pomóc w ustaleniu tożsamości
poległych żołnierzy. Przy każdym
zabitym żołnierzu powinna pozo-
stać połówka blaszki nieśmiertel-
nika, z którą ciało chowano 
w ziemi. Druga część trafiała 
w ręce kapelana lub szefa kompa-
nii. W trakcie wojny obronnej 
w 1939 roku poległych żołnierzy
polskich grzebano najczęściej 
w miejscu bitwy. Czynili to kole-
dzy zabitych, lub Niemcy po
zakończonych walkach. Ciała
zakopywano w miejscach przy-
padkowych, na grobach stawiano
prowizoryczne krzyże i stosunko-
wo rzadko umieszczano na nich
imiona i nazwiska poległych.
Grobów takich była niezliczona
ilość. Trzeba pamiętać, że w tej
okrutnej wojnie zginęło ponad 
63 tysiące polskich żołnierzy. 

Wiosną 1940 roku okupacyjne
władze niemieckie podjęły działa-
nia mające na celu przeniesienie
zwłok poległych polskich żołnie-
rzy na cmentarze wojenne. Przy-
musowo spędzano okolicznych
chłopów, którzy pod nadzorem
uzbrojonych Niemców rozkopy-
wali tymczasowe groby i wycią-
gali ciała. Rozkładające się zwło-
ki nakładano, często przy pomocy
wideł, na furmanki i przewożono
na cmentarze parafialne lub zbior-
cze cmentarze wojenne. Naj-
częściej nikt nie sprawdzał nie-
śmiertelników i nie ustalał tożsa-
mości poległych. Zdarzały się
przypadki umieszczania na krzy-
żach tabliczek z nazwiskami
pochowanych żołnierzy polskich,
ale większość została pochowana
bezimiennie. Warto podkreślić, że
również po wojnie komunistycz-
ne władze polskie nie przywiązy-
wały należytej wagi do ustalenia
tożsamości poległych, lub zamor-
dowanych w niewoli żołnierzy
polskich. Przykładem tego może

być cmentarz jeńców wojennych
w Sudwie. Na ponad tysiąc
pochowanych tam polskich jeń-
ców, tylko niewielka liczba zosta-
ła zidentyfikowana. Jeszcze go-
rzej wygląda to z jeńcami ra-
dzieckimi. Niemal wszyscy, czyli
ponad pięćdziesiąt tysięcy, leżą 
w zbiorczych mogiłach, jako nie-
znani. Państwa totalitarne, szcze-
gólnie komunistyczne, absolutnie
nie dbały o prawdziwą pamięć 
o swoich poległych żołnierzach.
Wszelkie formy czczenia ofiar
wojny miały charakter czysto pro-
pagandowy i służyły wzmocnie-
niu władzy państwowej i partyj-
nej.

Dopiero od 1990 roku, po
upadku systemu komunistyczne-
go w Europie, społeczeństwa
wolnych narodów rozpoczęły dłu-
gotrwały proces przywrócenia
pamięci o poległych obrońcach
ojczyzny. W tej walce metalowe
blaszki nieśmiertelników odegra-
ły ważna rolę i niejednokrotnie
pozwoliły przywrócić z niebytu
bohaterskich żołnierzy. Taką
postacią jest Władysław Szczu-
ciński, urodzony 12 lutego 1914
roku w miejscowości Łoś pod
Warszawą. Jeszcze przed wybu-
chem II wojny światowej ukoń-
czył studia medyczne z pierwszą
lokatą w Polsce, za co w nagrodę
otrzymał szablę od Prezydenta RP
Ignacego Mościckiego. Był ofice-
rem rezerwy i w 1939 roku został
zmobilizowany. Walczył w woj-
nie obronnej na północy kraju.
Wzięty do niewoli niemieckiej,
trafił prawdopodobnie do obozu
jenieckiego Stalag IB Hohenstein.
Pozostał po nim nieśmiertelnik
znaleziony na terenie byłego
obozu. W kwietniu 1940 roku
został, jako polski oficer, zamor-
dowany w Charkowie przez
sowieckich zbrodniarzy z
NKWD. Jego nazwisko znajduję
się na liście katyńskiej. Nie
wiemy w jaki sposób Władysław
Szczuciński trafił do Charkowa.
Prawdopodobnie został przekaza-
ny przez Niemców w ręce so-
wieckie na mocy porozumienia
między tymi państwami. W okre-
sie od 24 października do 23
listopada 1939 roku Rosjanie
przekazali stronie niemieckiej
ponad 42 tysiące obywateli pol-

COŚ Z HISTORIICOŚ Z HISTORII

Nieśmiertelniki to znaki tożsamości każdego żołnierza. W wojsku polskim zostały wprowadzone
rozkazem z 22.12.1920 roku. Pierwsze, zwane kapalami, były wykonane z blachy cynkowej w kształcie
prostokąta. Składały się z dwóch blaszek, wsuwanych jedna w drugą. Na wewnętrznej stronie każdej
blaszki wydrapywano dane personalne żołnierza (stopień wojskowy, imię i nazwisko, rok urodzenia,
oddział macierzysty i numer ewidencyjny). W środku kapali umieszczano kartę tożsamości żołnierza.

Polskie nieśmiertelniki wojskowe z 1939 roku

skich, mających miejsce zamieszkania na
terenach zagrabionych przez hitlerowców.
Jednocześnie Niemcy przekazali swojemu
sojusznikowi 13 757 jeńców, w tym znaczą
liczbę oficerów i policjantów, których osa-
dzono w obozach. W tej grupie mógł się rów-
nież znaleźć oficer rezerwy, lekarz medycy-
ny Władysław Szczuciński.

W jednej z gazet olsztyńskich ukazał się
we wrześniu 2011 roku artykuł na temat
obozu Stalag IB Hohenstein. Napisany
poprawnie, zawierał jednak jeden bardzo
poważny błąd. Zdjęcie przedstawiające nie-
śmiertelnik Władysława Szczucińskiego pod-
pisano bardzo niefortunnie „Odnaleziony
nieśmiertelnik obozowego kata”. Wywołało
to gorącą dyskusję na forum internetowym 
i ostre ataki na autora artykułu. Przy okazji
pojawiły się też bardzo ciekawe informacje.
Odezwała się bliska rodzina Władysława
Szczucińskiego mieszkająca w Warszawie.
Kultywuje ona pamięć tego młodego, bardzo
szlachetnego człowieka, który zginął 
w wieku 26 lat zamordowany bestialsko
przez Sowietów, tylko za to, że był polskim
oficerem. Przypadkowo wywołany temat
rzuca nowe światło na funkcjonowanie obozu
jenieckiego w Królikowie. Mamy konkretny
dowód, że więziono w nim również polskich
oficerów, którzy trafili później w ręce
sowieckie i zginęli w zbrodni katyńskiej.
Miejmy nadzieję, że uda się, przy pomocy
rodziny, przybliżyć postać porucznika 
Władysława Szczucińskiego i na trwałe wpi-
sać w tragiczną historię obozu jenieckiego 
Stalag IB.

Nieśmiertelnik – ta symboliczna blaszka -
miał na celu zachowanie w pamięci narodu
tych jego synów, którzy zginęli za ojczyznę 
i przez to stali się „nieśmiertelni”. Wszyscy
powinniśmy o nich pamiętać i dbać o ich
miejsca wiecznego spoczynku.   

Bogumił Kuźniewski
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SKANSEN PEŁEN ŻYCIA

„O chlebie w trójwymiarze”
Wydawać by się mogło, że chleb nie

ma przed nami żadnych tajemnic. Zwy-
kliśmy określać go słowami powszedni 
i codzienny. Tradycja spożywania chleba
i uznawania jego istotnej roli w życiu jest
w nas głęboko zakorzeniona, chociaż nie
zawsze zdajemy sobie z tego sprawę. Nie
wszyscy mają świadomość, szczególnie
dzisiaj – w dobie różnorodności pieczy-
wa, jak ogromna wagę przywiązywano
do chleba – ukoronowania ciężkiej,
mozolnej pracy chłopa, rolnika. Żeby
jednak można było cieszyć się „chlebem
powszednim”, należało podjąć  wielo-
miesięczny trud. Właśnie o tym trudzie 
i związaną z nim tradycją można będzie
się dowiedzieć więcej zwiedzając wysta-
wę Magia chleba naszego powszedniego,
która zostanie otwarta w grudniu w olsz-
tyneckim Salonie Wystawowym. Jest to
wystawa o tyle oryginalna, że głównym
jej elementem jest kilkunastominutowy
film „Jak powstawał chleb” zrealizowany
w technice 3 D. Autorem filmu jest
mieszkaniec Olsztynka, specjalista w tej
dziedzinie – Andrzej Waluk, aktorami zaś
pracownicy Muzeum. Całość została
przedstawiona na tle skansenowskiej sce-
nerii. Oprawę projekcji stanowić będzie
wspomniana wystawa, na której znajdą
się m.in. eksponaty - „bohaterowie”
filmu. Dzięki zaaranżowaniu audiowizu-
alnej części wystawy zgodnie z typowym
wnętrzem wiejskiej izby będzie można
poczuć się niemal jak na planie filmu
Andrzeja Waluka.

Poza przedstawieniem kolejnych eta-
pów prac gospodarskich związanych 
z wytwarzaniem pieczywa, na wystawie
ukazana zostanie również bogata symbo-
lika oraz rola chleba w ludowych
obrzędach i zwyczajach. Zaprezentowane
zostaną także narzędzia i maszyny rolni-
cze. W opozycji do wymiaru tradycyjne-
go postrzegania chleba część ekspozycji
poświęcona zostanie jego wypiekowi
współcześnie.

Coraz częściej w Skansenie poszukuje
się innowacyjnych rozwiązań przybliża-
jących tradycję kultury ludowej
współczesnemu odbiorcy. Ostatnio został
zrealizowany projekt
„Unowocześnianie
stałych ekspozycji 
w Muzeum Budow-
nictwa Ludo-
wego – Parku
Etnograficznym
w Olsztynku”.
Powstał dzięki
dofinansowaniu
M i n i s t e r s t w a
Kultury i Dzie-
dzictwa Narodo-
wego oraz Samo-
rządu Wojewódz-
twa Warmińsko-
M a z u r s k i e g o .
U w i e ń c z e n i e m
tegoż projektu jest
wspomniany film 

„Jak powstawał chleb”, 
a także manekiny, które zo-
staną wykorzystane podczas
omawianej wystawy.

Moja Babcia pamięta czasy,
gdy chleb wypiekano w ku-
chennym piecu. Zachęcam
wszystkich, którzy, podobnie

jak ja, nie poznali smaku tra-
dycyjnego chleba, do odwie-
dzenia wystawy Magia chleba
naszego powszedniego. Dla
nieco starszych będzie to 
z kolei okazja do miłych
wspomnień. 

Marta Żebrowska

Kalendarz Muzeum Budownictwa
Ludowego na rok 2012

Wraz z końcem roku rozpoczyna się sezon
kalendarzowy. Półki sklepowe obficie zasta-
wione kalendarzami na każdą pogodę. Jednak
my chcielibyśmy zaoferować Państwu coś
wyjątkowego – „Kalendarz 2012” olsztyneck-
iego skansenu w formacie A3. Każdy miesiąc
wita nas innym, dobrze Państwu znanym
miejscem w naszym muzeum. Zdjęcia oddają
naturalną porę roku. Nasz kalendarz to także
doskonały pomysł na prezent dla bliskich.
Sprzedaż, w cenie 12,5zł, prowadzimy w Sa-
lonie Wystawowym w Olsztynku oraz sklepie
SHP przy ul. Daszyńskiego. 

Gorąco polecamy.

Urząd miejski podjął racjonalną i słuszną
decyzję, rozwiązując umowę z najemcą pomiesz-
czenia mieszczącego się  w budynku ratusza,
gdzie mieściło się atelier zakładu fotograficzne-
go. W pomieszczeniach tych obecnie znajduje się
Informacja Turystyczna, której głównym zada-
niem jest promocja miasta i gminy Olsztynek.
Nowo wyremontowane pomieszczenia przy-
ciągają gości naszego regionu, a  pracownicy
Informacji Turystycznej w takich warunkach 
z zapałem i najszczerszymi chęciami, nie tylko
udzielają wyczerpujących informacji, ale 
i zachęcają do poznawania walorów naszego
miasta i okolicy. Wyjątkowe kwalifikacje lingwi-
styczne, wiedza historyczno – geograficzna pra-
cowników Informacji jest na tak wysokim pozio-
mie, że niejednokrotnie zaskakuje turystów.
Pomieszczenia zajmowane dotychczas przez
Informację Turystyczną przejęła straż miejska,
która do tej pory pracowała na powierzchni około
11 metrów  kwadratowych, z czego wynika, że
przy zatrudnieniu czterech osób przypadało na
każdą z nich nie więcej niż 2,5 m2. Gwoli infor-

macji i uśmiechu, na skazanego przypada 3 m2

więziennej celi.  
Nowe warunki lokalowe, nie tylko usprawnia-

ją pracę, ale dają możliwość  zwiększenia etatów,
gdyż czterech strażników na miasto i gminę,
określając językiem chemików, „jest to ilość śla-
dowa”. Nie da się ukryć, że w terenie operacyj-
nych jest ich zaledwie dwóch, jeden na miejscu
musi dyżurować przy telefonie, a komendant pan
Mirosław Szostek, jako koordynator, mógłby
mieć kilka wcieleń – uczestniczy w spotkaniach
u burmistrza, wyjeżdża do sądu, do prokuratury,
w ramach współpracy  bywa na posterunku poli-
cji i ma wiele, wiele innych ważnych spraw do
załatwiania. Prawdą jest, i nie tajemnicą, że Straż
Miejska dla administracji jest wydziałem niedefi-
cytowym. Gdyby, co jest ułudne i niemożliwe,
straż miejską prywatyzowano, byłbym pierw-
szym chętnym wśród tysiąca innych, by przy-
stąpić do licytacji, zaciągając  kredyt we fran-
kach szwajcarskich, nawet przy największej
dekoniunkturze. 

Podzielając opinie wielu mieszkańców Olsz-
tynka, co też widać gołym okiem, stwierdzić
należy, że miejscowa policja coraz rzadziej
patroluje ulice naszego miasta. A przecież
widoczny patrol policji na łamiących prawo dzia-
ła prewencyjnie, jest sygnałem ostrzegawczym,

budzi respekt. Pozwolę sobie nadmienić, że 
w niedalekiej przeszłości nasze miasto patrolo-
wali policjanci z Wyższej Szkoły Policyjnej 
w Szczytnie i warto byłoby wrócić do tej trady-
cji. Brak tych patroli rozzuchwala kierowców,
którzy, np. ulicę Kościuszki (przy której mieści
się komisariat policji!) traktują jak tor wyścigo-
wy, rozwijając szybkość zasługującą nie tylko na
mandat, ale też skierowanie na badanie poczytal-
ności. W tych ulubionych przez przekraczających
szybkość kierowców strefach warto by rozważyć
montaż na jezdni dodatkowych wygarbień. Utra-
pieniem mieszkańców miasta są też właściciele
pojazdów, którzy - gwoli osobistych upodobań -
emitują takie decybele ryczącymi silnikami, że
słychać je aż poza miastem. 

Ponoć dzień się chwali po zachodzie słońca, 
a żonę  po śmierci, ale nie sposób  nie zauważyć
miłych dla oka akcentów, jak choćby naprawy
nawierzchni jezdni remontowanej ulicy Mier-
kowskiej. Nie tak dawno dotarły do Pana Bur-
mistrza sygnały niezadowolenia  z zaniedbania
tej ulicy, szczególnie w okolicy młyna i mieszal-
ni pasz – i proszę, już się robi. Liczę w imieniu
chyba już nie wątpiących, że poprawa trudnego
do pokonania chodnika przy mieszalni pasz też
nie będzie problemem.                                         

Kazimierz Czester

Jest dobrze, ale...
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Bezmyślność w poezji Adama Asnyka wyrażona
jest w dwuwierszu:

„Tam gdzie w sercach bezmyślność i bierność
Krzewić się może jedna tylko mierność”

Natomiast w praktyce mamy jej liczne przykłady
i u nas:

*  Przy ulicy Szkolnej (zobacz zdjęcie), na chod-
niku zainstalowano hydrant, funkcja jaką spełnia to
przede wszystkim ważna instalacja przeciwpożaro-
wa. Pytanie jednak, dlaczego jest ustawiony 
w świetle i tak wąskiego chodnika (prawie na jego
środku). Jakie były, lub są, przeciwwskazania by
był zainstalowany między chodnikiem a budyn-
kiem? Hydrant stanowi uciążliwość dla pieszych,
matek z wózkami – jest zawalidrogą. Zastanawia-
jące jest, kto jest autorem jego lokalizacji? Komu
przypisać tę bezmyślność – instalatorom, czy może
kierownictwu? Gratuluję dobrego samopoczucia 

i zaniku kontaktu z rzeczywistością. 
*  Parę metrów dalej, blisko skrzyżowania ulic

Szkolnej i Pionierów, pod dorodną i zapewne wie-
kową, mogącą być pomnikiem przyrody,
lipą postawiono pojemnik na piasek z solą
do posypywania chodnika w czasie zimy
(zobacz zdjęcie). Wiadomo, że piasek z so-
lą będzie się rozsypywał wokół pojemnika
a przenikająca do ziemi w tym miejscu sól
będzie degradować system korzeniowy
drzewa. A są  przecież prawne przeciw-
wskazania stosowania środków chemicz-
nych w pobliżu rosnących drzew. Zwycza-
jem Miasta jest mniej odśnieżać, a więcej
posypywać piaskiem z solą, jest to wygod-
niejsza technologia utrzymania chodników
w czasie zimy, za to kosztowniejsza, licząc - koszt
zakupu soli, piasku i pojemników. Dochodzi do
tego fatalny wygląd miasta, trudności w poruszaniu
się przechodniów i utrzymania czystości w obiek-
tach publicznych, sklepach a nawet domach. 
Pojemniki na piasek z solą w innych częściach mia-
sta w większości też są usytuowane na trawnikach,
którym także grozi degradacja spowodowana zaso-
leniem. Budzi to niepokój, co do zdolności kierow-
niczych decydenta w sprawach oczyszczania mia-
sta. Ubolewam, że radni też na taki stan rzeczy nie
zwracają uwagi, przecież tak bardzo im zależało
żeby ich wybrano. O co w tym maratonie wybor-
czym chodziło? Mieć wpływ na wszystko co dobre
dla miasta, czy o kasę – dietę radnego?  

*  Wiedząc, co nie stanowi tajemnicy, że zakład

RÓBTA  JAK  CHCETA
Co to jest BEZMYŚLNOŚĆ  - otóż w myśl definicji jest to błędne postępowanie bez uzasadnienia.

O bezmyślności można pisać bardzo dużo, choćby to, że jest ona źródłem zła, a także  przyrodnią sio-
strą głupoty. Niektórzy twierdzą nawet , że bezmyślność wynika z niechęci do korzystania z szarych
komórek. Tyle, w skromnym uogólnieniu, teoretycznie o bezmyślności.

oczyszczania ma kłopoty z rentowno-
ścią, nieskromnie zadam pytanie - czy
zakład  ma jakieś dochody ze sprzedaży
złomu, puszek po piwie itp? Czy w tym
intratnym interesie jest całkowicie
wyręczany przez tych, którzy na pewno
wiedzą, że kilogram aluminium zawar-
tego w tychże puszkach to wartość 3 zł
50 gr. Pozwolę sobie, po raz już kolejny,
nadmienić, że oczyszczanie miasta 
i recykling odpadów to jeden z najbar-
dziej dochodowych  interesów, prawie

kopalnia złota. Są państwa, gdzie dzia-
łalność tę opanowała i pilnie jej strzeże
mafia, a miasta przez nią sprzątane nie
tylko lśnią, ale i pachną czystością. Ren-
towność każdego przedsięwzięcia uzale-
żniona jest od jego organizacji i wyko-
rzystania wszystkich, często zmienia-
jących się możliwości. Czynnikiem
generującym straty, wśród wielu innych,
bywa trwanie  przy starych, wygodnych
nawykach. Co prawda, nie mój to cyrk -
nie moje małpy. Dlatego też:

„RÓBTA CO CHCETA I RÓBTA
JAK CHCETA”.

Kazimierz Czester

Sukces gimnazjalistów
Konkurs poświęcony Polskim Poetom Noblistom – Wisławie

Szymborskiej i Czesławowi Miłoszowi zorganizowało 16 listopada
2011 roku, w sali reprezentacyjnej ostródzkiego zamku, Centrum
Kultury w Ostródzie. 

Poezja Miłosza i Szymborskiej
wymaga wysiłku od czytelnika,
ale też zasługuje na analizę
zawartości tekstu, interpretację 
i lepsze poznanie. Zmierzyli się 
z nią nasi gimnazjaliści oraz
uczniowie szkół ostródzkich.

Konkurs przeprowadzony był
w formie trzech turniejów: recy-
tatorskiego, poezji śpiewanej
oraz „Wywiedzione ze Słowa”.

Wykonawcy zostali przywitani
przez samą poetkę - Wisławę
Szymborską, która zaprezento-
wała jeden ze swoich wierszy.
Niestety, było to tylko nagranie
głosu noblistki odtworzone
uczestnikom konkursu, ale jakże
zaskakujące i miłe. 

Gimnazjum im. Noblistów Pol-
skich reprezentowali: Magdalena
Jarosz, Mateusz Salamon, Karina
Rotuska, Karolina Janiszewska,

Aleksandra Klus, Monika Mali-
nowska, Agnieszka Kowalewska.
Uczniami opiekowali się Danuta
Salamon (polonistka) i Marek
Bartkowski, który przygotował
uczennice do konkursu poezji
śpiewanej.

W konkursie recytatorskim, 
w  kategorii szkoły gimnazjalne
II miejsce zajęła Magdalena
Jarosz /kl. II a/, a III miejsce
Mateusz Salamon /kl. II c/, nato-
miast w kategorii poezji śpiewa-
nej I miejsce zajęła Agnieszka
Kowalewska, a II miejsce Moni-
ka Malinowska, obydwie z klasy
II a naszej szkoły.  Zachwyciły
one swoim głosem i interpretacją
utworów jury oraz publiczność.

Mamy w Olsztynku wszech-
stronnie utalentowaną młodzież. 

Danuta Salamon

”Bliżej natury”
Ustawieniem tablicy informacyjnej na temat obszarów Natura 2000

„Dolina Pasłęki” i „Rzeka Pasłęka” w Makrutach zakończył się projekt
”Bliżej natury” Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków. Celem
projektu, realizo-
wanego przez
młodzież naszej
gminy, było pod-
niesienie stanu
wiedzy mieszkań-
ców o obszarach
Natura 2000. Prze-
prowadzono trzy
wycieczki  otwarte
na teren ww. ob-
szarów, w Salonie
Wystawowym by-
ły - konkurs pla-
styczny dla dzieci „Niezwykłe zwierzęta naszych lasów” oraz wystawa
„Las wokół nas”, w Skansenie dwie imprezy tematyczne: ”Święto Przyro-
dy” oraz „Spotkanie z Przyrodą”.

Chcielibyśmy serdecznie podziękować Muzeum Budownictwa Ludowe-
go w Olsztynku ,Nadleśnictwom :Jagiełek,Olsztynek i Nowe Ramuki, Sto-
warzyszeniu Przyrodniczemu „Puszcza Ramucka”, panu Jarosławowi Opa-
sowi oraz państwu Grabkom z Makrut za pomoc w realizacji projektu.

Zapraszamy na stronę www.otop.org.pl  

Opiekun grupy realizującej projekt - Olga Zimna
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W zawodach udział wzięło 8
zespołów dziewcząt i 8 zespołów
chłopców z Olsztynka, Gdańska,
Bydgoszczy, Kartuz, Kwidzyna,
Włocławka, Działdowa, Olsztyna,
Nidzicy, Białegostoku, Łap i Łom-
ży.

W kategorii dziewcząt pierwsze
miejsce zajął MUKS Bydgoszcz I
przed UKS „Basket 47” Białystok 
i UKS „Top-Spin” Olsztynek, 
a w kategorii chłopców I miejsce
zdobył TKM Włocławek przed
UKS „Basket 47” Białystok i UKS

„Jedynka” Łapy. Wśród uczestni-
ków wybrano najlepszego zawod-
nika - Adam Piątek /TKM Włocła-
wek/ i zawodniczkę - Wiktoria
Watkowska /MUKS Bydgoszcz I/
(MVP) turnieju, najlepszych roz-
grywających i obrońców wśród
dziewcząt i chłopców. Wybrano
także najlepszą „piątkę” turnieju
„All-Stars” w kategorii dziewcząt 
i chłopców, wyróżniające się za-
wodniczki i zawodników z po-
szczególnych zespołów oraz naj-
młodszych zawodniczkę i zawodni-

ka turnieju. Rozlosowano również
6 nagród organizatora turnieju
wśród wszystkich uczestników
zawodów. Wszystkie drużyny tur-

nieju otrzymały liczne nagrody.
Upominki otrzymali też trenerzy
drużyn i sędziowie.

Organizatorzy

W dniach 10-13 listopada 2011 roku odbył się IX Ogólnopolski
Turniej w Minikoszykówce Dziewcząt i Chłopców „Olsztynek – Top
2011” o Puchar Burmistrza Miasta Olsztynek (rocznik 2000 i młodsi).

„Olsztynek - Top 2011”

Dzień Pracownika Socjalnego
Wszystkim pracownikom Ośrodka Pomocy Społecznej w Olsztynku składam najserdeczniejsze

życzenia z okazji zawodowego święta.

Wasza szlachetna i trudna praca, gdy swą uwagą, tolerancją i wyrozumiałością niesiecie
pomoc oraz obdarowujecie nadzieją skrzywdzone przez los osoby, jest jednym z najmocniej-
szych filarów społeczeństwa. Ciepła Waszego serca, umiejętności zawodowych i wsparcia mate-
rialnego z nadzieją oczekują rodziny i osoby, potrzebujące wsparcia z naszego Ośrodka.

Dziękuję Wam za szlachetny i ofiarny trud, za codzienną troskę o potrzebujących wsparcia
członkach wspólnoty gminy Olsztynek. Życzę, by nigdy nie zabrakło Wam energii, ciepła,
wytrwałości i pokory. Niech wyjątkowym wynagrodzeniem stanie się dla Was przekonanie, 
iż Wasze wysiłki ułatwiają życie setek mieszkańców naszej społeczności. 

Z wyrazami szacunku
Ewa Szerszeniewska - Dyrektor MOPS w Olsztynku

Bumerang  historii
Historia starożytna przez nas czytana

Przez skrybów w tych czasach była pisana.
W starożytności władcy, królowie 
Nie zawsze mieli dobrze w głowie.
Edykty, ukazy, ich postanowienia,
Nie zawsze były do zrozumienia.

Poddani rozkazy gdy komentowali
To w lochach natychmiast lądowali,

Albo kat mieczem zamaszyście
Głowę ścinał opozycjoniście.

W starożytnym Rzymie  cesarz KALIGULA
Konia awansować chciał na konsula.

Jak SWENTONIUSZ kronikarz opisuje,
Najpierw senatorem konia mianuje,
Koń na komnatę stajnię zamienia,

Z kości słoniowej ma żłób do jedzenia.
INCITATUS imię dano koniowi,
Pensję wypłacano jak senatorowi.

Klacz z  aktem ślubu dana mu była,
Farsa cesarza nikogo nie dziwiła?

Plebejat musiał fakt ten akceptować,
Patrycjat natomiast tylko tolerować.
Historia cały czas kołem się toczy,

Nieprawda prawdzie sypie piasek w oczy
Analogie widać, historia  wróciła,
Na salony trzoda się wprowadziła.
Mniejszość się panoszy, ma zdania-

Większość ma szanować ich przekonania.
Obłudny swój program narzuca i poleca,

Co nie jest warty wrzucenia do pieca.
Normy narzuca z etyką w sprzeczności,
Zmusza większość na siłę do uległości.
Poglądy głoszą, z których to wynika-

Na równi, że szambo jest i etyka.
Potrzeba twórczej pracy tryska,
Media przekazują nam igrzyska

Na ekranie widzimy swych telewizorów
Dzikich i zwyrodniałych gladiatorów.
Morał z tego wynika „broń nas Boże”,

Bo gorzej jak jest być już nie może.
Fałszywym prorokom odebrać tuby
By nie namawiali narodu do zguby!

Czesław Kazimierz Bandzwołek      

21-23 października 30 uczniów Gimnazjum
im. Noblistów Polskich w Olsztynku, pod
opieką nauczycieli- pani Magdaleny Kaska –
Nawackiej oraz panów: Andrzeja Dudy, Jacka
Kamienieckiego i Michała Grzeszczaka,
uczestniczyło w 3- dniowym pieszym rajdzie.

Naszą wędrówkę rozpoczęliśmy w piątek
od miejscowości Kurki. Maszerowaliśmy
przez piękne mazurskie lasy, aż doszliśmy do
Ośrodka Rybaki, gdzie spędziliśmy noc.

W sobotę wyruszyliśmy w kierunku Plusk 
i dalej  do Ośrodka „Perkoz”. Nasza droga

prowadziła wokoło jezior Łańsk i Pluszne.
Do Olsztynka wróciliśmy w niedzielę.
Podczas całej wyprawy panowała sympa-

tyczna atmosfera. Wszystkim uczestnikom
dopisywał dobry humor, ponieważ opiekuno-
wie wypełniali ten czas najlepiej jak potrafili
– a byli do tego doskonale przygotowani!!!
Cała piesza trasa wyniosła około 46 km. 

Jesteśmy dumni z tego, że wszyscy dali
radę pokonać całą trasę. 

Kinga Orłowska 

Jesienny Rajd Gimnazjalistów

PÓŁ ŻARTEM, PÓŁ SERIO
Gdy ty nie wykonasz całej pracy – z pewnością jesteś leniwy,

gdy szef nie wykona swojej pracy – z pewnością jest zbyt zajęty.
Gdy ty zrobisz błąd w pracy – ty jesteś idiotą,

gdy szef zrobi błąd – on jest tylko człowiekiem.

* * * * * * * * * * * * * * *

Do urzędu przychodzi petent, podaje wniosek pani urzędnik, która
służbowym tonem mówi: pewnie odpowiedź chciałby pan mieć na jutro. 

Petent zdziwiony i oburzony odpowiada: 
Jakbym chciał na jutro, to bym przyszedł jutro.

Czesław Kazimierz Bandzwołek



Strona 10 ALBO  10 (186) listopad 2011

Zakończyła się runda jesienna
rozgrywek piłkarskich o mistrzo-
stwo klasy okręgowej. Drużyna
seniorów „Olimpii” Olsztynek
zajęła w końcowej klasyfikacji 
5 lokatę z dorobkiem 26 pkt. (sto-
sunek bramek 28:19). W ostatnich
dwóch meczach, niestety, zdobyli-
śmy tylko 1 pkt. W derbowym
pojedynku z GKS Stawiguda, roze-
granym w Olsztynku padł wynik
remisowy 0:0. Mecz był wyrówna-
ny i chociaż w końcówce nie
wykorzystaliśmy okazji do zdoby-
cia bramki, to wynik należy uznać
za sprawiedliwy. W kolejnym,
wyjazdowym meczu z KS „Syre-
na” Młynary wynik był jeszcze
bardziej niekorzystny, gdyż „Olim-
pia” przegrała 1:2 (0:1). W Młyna-
rach bardzo trudno się gra wszyst-
kim przyjezdnym drużynom, ze
względu na specyficzne, torfowe
podłoże płyty boiska. W pierwszej
połowie gospodarze mieli przewa-
gę, co udokumentowali zdobyciem
bramki. W drugiej odsłonie dość
szybko strzelili drugą bramkę.
Dopiero 10 minut przed końcem
meczu kontaktową bramkę zdobył
dla naszej drużyny Dawid Kowal-
czyk. Mimo usilnych starań 
i doskonałej okazji do zdobycia
bramki w ostatnich minutach nie
udało się osiągnąć wyniku remiso-

wego, chociaż byłby on najlepszym
odzwierciedleniem obrazu gry.

Ponieważ listopadowa aura
sprzyja, Warmińsko-Mazurski 
Związek Piłki Nożnej zdecydował
o przedłużeniu sezonu i rozegraniu
jeszcze dwóch meczy akonto rundy
wiosennej. W pierwszym z nich,
wyjeżdżając do GKS „Grunwald”
Gierzwałd, niestety, ponieśliśmy
porażkę 1:2 ( 0:2). Początek meczu
należał do naszej drużyny, ale 
z kilku korzystnych sytuacji pod-
bramkowych nie udało się zdobyć
bramki, potem gospodarze zaczęli
uzyskiwać przewagę i wskutek
błędów w obronie straciliśmy 
2 bramki. W drugiej połowie za-
wodnicy z Gierzwałdu mieli jesz-
cze parę okazji do podwyższenia
wyniku, ale to drużyna „Olimpii”
strzeliła bramkę kontaktową, 
a szczęśliwym strzelcem był rów-
nież Dawid Kowalczyk. Nie star-
czyło już czasu na doprowadzenie
do remisu, zresztą gospodarze
zasłużyli na zwycięstwo. W drugim
meczu z rundy wiosennej, na wła-
snym stadionie, zremisowaliśmy
2:2 (2:0) z LKS „Tęcza” Miłomłyn.
Do przerwy „Olimpia” prowadziła
przewagą dwóch bramek, ale 
w drugiej połowie meczu goście
doprowadzili do wyrównania i po-
działu punktów.

W  tabeli „Olimpia” spadła na 
6 miejsce, ale wciąż znajduje się 
w grupie drużyn pretendujących do
awansu do IV ligi, gdyż z naszej
grupy awansują 2 drużyny. 

Drużyna juniorów również
zakończyła rozgrywki w lidze zaj-
mując 10 miejsce na 13 drużyn, 
z dorobkiem 12 pkt., odnosząc 
4 zwycięstwa i doznając 8 porażek,
a w trakcie sezonu zdobywając 37 
i tracąc 57 bramek. Wygrane mecze
juniorów to: na wyjeździe z MKS
„Polonia” Lidzbark Warmiński 3:1,
z GKS Stawiguda 9:2, oraz na sta-

dionie w Olsztynku z LKS
„Błękitni” Pasym 6:2, 

i KS „Burza Słupy
4 : 1 .

Najwięcej bramek dla naszej dru-
żyny zdobyli: Paweł Szantar -9,
Bartosz Zieliński -9 i Łukasz Duch
-8. Należy zaznaczyć, że bardzo
utalentowani juniorzy - Tomasz
Trzciński, Bartosz Zieliński,
Łukasz Duch i Tomasz Duda trenu-
ją z drużyną seniorów.

Na  Walnym Zebraniu członków
MKS „Olimpia”, 4.11.2011 r., w
drodze uchwały delegatem naszego
klubu na Walne Zgromadzenie 
W-M ZPN został wybrany doktor
Piotr Kulpaka.

Za Zarząd Klubu
Tytz Jerzy

Co słychać w Olimpii?

Wizyta grupy amerykańskiej z Oklahomy w Olsztynku
Od 6 do 11 listopada gościło u nas dwunastu amerykańskich wolontariuszy 

z Kościoła Chrześcijan Baptystów z Tulsa. Grupa o nazwie "Misja Ratowników" 
w Stanach Zjednoczonych zajmuje się prowadzeniem działalności charytatywnej
wśród ludzi potrzebujących oraz działaniami misyjnymi w kościele protestanckim.
To już druga wizyta tej grupy w Olsztynku. Celem ich przyjazdu było poznanie
sytuacji panującej w naszym kraju, wspieranie pracy charytatywnej oraz działalno-
ści kościoła protestanckiego. 

Przez te kilka dnia grupa odwiedzała szkoły w Olsztynku
oraz w Nidzicy, gdzie prowadziła wykłady na temat Święta
Dziękczynienia oraz Święta Niepodległości, obchodzonych 
w USA. Amerykanie odwiedzali również niektóre rodziny,
mieli też okazję spotkać się z Burmistrzem Olsztynka. 

W poniedziałek 6 listopada w olsztyneckim kinie odbyło się
spotkanie dotyczące kultury amerykańskiej. Było pierwszym 
z cyklu spotkań mających na celu naukę języka angielskiego 
z Amerykanami, którzy mieszkają w Polsce i pozostaną tu jesz-
cze przez pewien czas. Planowane są kolejne spotkania, co 
2 tygodnie.

9 listopada odbyła się w Miejskim Ośrodku Pomocy Spo-
łecznej w Olsztynku  konferencja na temat "Ubóstwo i wolon-
tariat" z udziałem amerykańskiej grupy.

Nasi goście spotkali się też z wychowankami Domu Dziecka
w Olsztynku oraz Świetlicy w Kunkach.

Każdego wieczoru przygotowywali program dla dzieci 
i rodzin z Olsztynka w Kościele Chrześcijan Baptystów. Dzie-
lili się z nami swoją miłością do Boga i ludzi oraz doświadcze-
niami ze swojego życia. W programie były grupowe zajęcia dla
dzieci i dorosłych. Młodzież miała również swoje spotkania na
temat problemów dorastania i sposobów radzenia sobie z trud-
nościami. Każdy dzień był uwieńczony kolacją dla wszystkich
uczestników.

Bardzo cieszymy się z wizyty naszych gości i liczymy na
dalszą współpracę, co Amerykanie obiecali, zapowiadając
wizytę w następnym roku.

Monika Chrząszcz
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Z niepohamowaną żądzą jedzenia
i picia występuje jednocześnie gro-
źna dla naszego organizmu sprzecz-
ność, ilościowo jesteśmy przekarmie-
ni a jakościowo niedożywieni.
Według starożytnej medycyny
AJURWEDYJSKIEJ, człowiek
powinien zjadać dziennie tylko tyle,
ile mieści się w jego dwóch
garściach.  Jeść powinniśmy dopiero
po wystąpieniu uczucia głodu, a naj-
ważniejszym posiłkiem  winien być
obiad, kolację natomiast jemy przed
zachodem słońca, tak by pożywienie
było przyswojone przez nasz orga-
nizm przed snem. Nie należy siadać
do posiłku z uczuciem złości czy
zdenerwowania, ani w stresującym
otoczeniu. Niestety już dawno  zmie-
niły się nasze obyczaje i nawyki
żywieniowe, żyjemy w warunkach,
kiedy szybko rozwijający się prze-
mysł spożywczy poprzez swój mar-
keting  narzuca nam styl życia, 
w którym to bardzo często łyżeczką 
i widelcem kopiemy własny grób.
Właśnie dlatego, żeby jednak zadbać
o własne zdrowie polecam Państwu
kilka ciekawostek do zastosowania
na codzień. 

SKORUPKI JAJ KURZYCH:
to nie śmieci, a niedoceniane

źródło wapnia.

Największe znaczenie dla zdrowia
człowieka, OD DZIECIŃSTWA DO
STAROŚCI, ma wapń. Cennym 
a zarazem niedocenianym  źródłem
tego ważnego pierwiastka jest skoru-
pa jaja kurzego. Mało kto jednak
zdaje sobie sprawę z tego, że skorup-
ki można zjeść, oszczędzając na
zakupie drogich suplementów wap-
nia w aptece. Skorupka jaja kurzego
powstaje w organizmie kury w pro-
cesie biomineralizacji, który produ-
kując skorupkę posiada naturalny
filtr chroniący ją przed dostępem
metali ciężkich. Jest to jedyne wapno
pochodzenia organicznego stanowią-
ce alternatywę dla syntetycznego,
nabywanego w różnej formie w apte-
kach i sklepach. Wapń ze skorupek
organizm człowieka przyswaja 
w 90%, natomiast wapno mineralne
innego pochodzenia zaledwie 
w 10%. Skorupki jaj posiadają 
w swoim składzie aż 27 różnych
pierwiastków mineralnych, wydają
się być one szczególnie interesujące
ze względu na zawartość cennych dla
zdrowia człowieka pierwiastków,
takich jak stront czy fluor, które mają

pozytywny wpływ na nasz  metabo-
lizm Zmielone na proszek leczą sku-
tecznie osteoporozę, mają właściwo-
ści naturalnego antybiotyku, mają
również dobry wpływ na odchudza-
nie poprzez wchłanianie tłuszczu.
Spożywanie wapnia ze skorupek nie
powoduje żadnych skutków ubocz-
nych, wystarczy zaledwie 3 gramy na
dobę by w pełni pokryć nasze zapo-
trzebowanie dzienne na wapń 
i stront. Można przyjąć, że powinni-
śmy zjadać jedną skorupkę dziennie. 

Sposób przygotowania skorupek
do spożycia jest prosty: należy je 
5 minut gotować a po wysuszeniu
zemleć w młynku do kawy. Powstały
proszek dodawać do potraw - ser-
ków, jogurtów, sałatek, wypieków
itp., według uznania.

PRZEZ  ŻOŁĄDEK  
DO  SERCA

Stare to powiedzenie jest bardzo
wymowne - afrodyzjaki znane są od
starożytności, z mitologii dowiaduje-
my się, że bogini miłości Afrodyta
polecała swoim kochankom owoce
morza. Casanova  jadał ostrygi,
bogate w cynk i selen oraz kwasy
omega-3. Don Juan jadł na śniadanie
omlet z 10 jaj - w żółtku znajdują się
najwartościowsze pierwiastki z tabli-
cy Mendelejewa.

Miód- dodaje sił witalnych.
Warzywa – podnoszą poziom libi-

do z racji swojego bogactwa w cenne
minerały (bakłażan, brokuły, szpara-
gi, pietruszka, karczochy, papryka,
seler, cebula i por).

Z mięsa wskazane są: móżdżek,
wątróbka, nerki, flaki, żołądki, szpik
kostny a nawet grzebienie kogutów. 

Napoje – kawa, gorąca czekolada,
kakao rozbudzają zmysły, do kawy
można dodać cynamon, kardamon,
wanilię lub imbir.

Alkohol – w małych ilościach, np.
lampka czerwonego wytrawnego
wina, w którym skumulowana jest
energia słoneczna.

Owoce – granat, melon, awokado,
truskawki, morele, ananas, figi,
jabłka, maliny. Są lekkie i dodają
energii.

Najważniejsze i bardzo cenne są
przyprawy: żeń-szeń, chili, lubczyk,
bazylia, kolendra, pieprz, imbir,
goździki, kardamon. Przyprawy te
pobudzają i powodują przekrwienie
męskości, szczególnie chili, pieprz 
i imbir natomiast bazylia stymuluje
kobiety.

MY PIJEMY WODĘ

Woda – jest głównym składni-
kiem organizmów żywych. Ciało
ludzkie zawiera aż 75 % wody, nato-
miast ludzie z nadwagą maja jej
tylko 55 %. Woda umożliwia prze-
mianę materii, reguluje ciśnienie
osmotyczne i temperaturę ciała.

Wody dzielą się na mineralne 
i źródlane. Woda źródlana  inaczej
tlenek wodoru jest alternatywą dla
nienajlepszej domowej ”kranówki”,
którą należy pić po przegotowaniu 
i uwolnieniu od bakterii. Natomiast
woda mineralna z samej już nazwy
ma walory lecznicze z racji zawarto-
ści minerałów takich jak: magnez,
wapń, fluor, wodorowęglany, sód,
żelazo, selen.

ŚMIECH  TO  ZDROWIE

Śmiech musi być spełniony, natu-
ralny i serdeczny. Podnosi ciśnienie
krwi, przyspiesza tętno, powoduje
spadek hormonów stresu, pogłębia
oddech, ma działanie przeciwbólowe
i przeciwzapalne, a przede wszyst-
kim pobudza do pracy układ odpor-
nościowy. Śmiech powoduje, że
mózg wydziela endorfinę  - substan-
cje tłumiącą ból. Działanie endorfiny
można porównać do działania morfi-
ny. Terapia śmiechem wspomaga
leczenie poważnych schorzeń nawet
nowotworowych. Więc śmiejmy się
jak najczęściej, a będziemy nie tylko
szczęśliwsi, ale i zdrowsi.

GROŹNE  SŁODZIKI

Poprzez wszechobecną reklamę
jesteśmy namawiani do zastąpienia
cukru słodzikami, niestety stanowią-
ce poważne zagrożenie dla naszego
zdrowia. Słodziki takie jak aspartum
lub maltitol są  wprawdzie 200 – 400
razy słodsze od tradycyjnego cukru,
jednak wieloletnie badania naukowe
wykazały, że mogą  mieć działanie
rakotwórcze i  powodować  zwięk-
szoną zachorowalność na nowotwo-
ry, cukrzycę i inne choroby. Przemy-
sł spożywczy substancję słodzącą
wykorzystuje do produkcji wyrobów
cukierniczych, napojów typu coca-
cola, produktów mleczarskich, dże-
mów niskosłodzonych. Należ uwa-
żnie czytać wszystkie etykiety, żeby
przekonać się czy kupowane przez
nas produkty na pewno nie zawierają
substancji szkodliwych. Kupując
gotowe przetwory, wyroby wędli-
niarskie, słodycze, nabiał, napoje 
i  żywność wysoko przetworzoną

spożywamy rocznie około 2 kilogra-
mów substancji chemicznych.

CUKIER 
– BIAŁA ŚMIERĆ

Cukier był kiedyś dobrem luksu-
sowym. Pierwszą cukrownię w Pol-
sce uruchomiono na Śląsku w 1801
roku. Cukier – glukoza powoduje
prawidłowe funkcjonowanie naszego
organizmu, jednak potrzebną glukozę
organizm pobiera w wystarczającej
ilości z owoców i warzyw a nie 
z cukiernicy. Cukier spożywany w
nadmiarze niszczy pracę narządów,
powoduje choroby, z cukrzycą na
czele. Jak narkotyk, uzależnia i po-
woduje chwilowe „lepsze samopo-
czucie”, dlatego też po słodycze
sięgamy, kiedy jesteśmy smutni,
mamy chandrę. Cukier na nasz orga-
nizm działa tak jak inne używki,
papierosy i alkohol, im więcej go
dostarczamy tym więcej nasz orga-
nizm się go domaga – to cichy zabój-
ca. Cukier zawarty w słodyczach to
też puste kalorie nie dające energii, a
za to odkładające się w tkance tłusz-
czowej, to jeden z powodów tycia.

POLECAM
KAWĘ  ZBOŻOWĄ

Kawa zbożowa jest zdecydowanie
mniej popularna niż kiedyś, po pro-
stu wyszła z mody, chociaż posiada
długa tradycję. W Polsce pojawiła się
około XVIII wieku. Kawa ta ma
więcej zalet od naturalnej kawy 
z importu - pierwsza to cena, nie
zawiera kofeiny podnoszącej ciśnie-
nia krwi, nie zakwasza żołądka, nie
wypłukuje magnezu. Kawę zbożową
mogą pić wszyscy, nawet małe dzie-
ci, kobiety w ciąży, osoby w pode-
szłym wieku. To napój naturalny
pozbawiony sztucznych dodatków,
konserwantów i barwników, więc na
pewno zdrowy. Powstaje z prażo-
nych ziaren zbóż: żyta, pszenicy,
jęczmiena oraz cykorii i buraków
cukrowych. Jest bogaty w błonnik,
zawiera magnez, potas, cynk, fosfor 
i żelazo oraz posiada witaminy 
z grupy B. Ze względu na zawartość
błonnika polecany w dietach odchu-
dzających.

Ewa Łagowska- Okołowicz

„Jemy po to żeby żyć,

Nie żyJemy po to żeby Jeść”
To, co jemy ma ogromny wpływ na nasze zdrowie. Nasze przyzwyczajenia 

i nawyki żywieniowe nie zawsze odpowiadają potrzebom naszego organizmu. Często
nie zwracamy uwagi na wartości odżywcze naszego pokarmu. Zdrowe jedzenie powinno być urozmaicone 
i bogate we wszystkie potrzebne nam składniki odżywcze: białko, węglowodany, minerały, witaminy, wodę 
i błonnik. Największym zagrożeniem racjonalnego odżywiania jest, jakże sugestywna, ingerencja w naszą
świadomość jednego z siedmiu grzechów głównych „OBŻARSTWA”.

DOBRE

RADY
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„Happening z Miłoszem”
Czesław Miłosz „wyszedł na ulicę” za

sprawą  uczniów z Gimnazjum im.
Noblistów Polskich w Olsztynku. W ra-
mach realizacji projektu „Miłosz od
Nowa”, uczniowie kl. 2a zorganizowali
happening, by wraz z mieszkańcami
naszego miasta uczcić Rok Miłosza.
Wyszliśmy na ulice miasta i przed
ratusz, dzięki temu przechodnie stali się
uczestnikami niecodziennego wydarze-
nia. Uczniowie zapraszali mieszkańców
do wspólnego czytania wierszy, rozda-
wali ulotki z informacjami na temat

życia pisarza, częstowali ciasteczkami
miłoszankami, w których ukryte były
cytaty z poezji noblisty. Ponadto miesz-
kańcy Olsztynka mogli dostrzec rozwie-
szone w różnych miejscach miasta  kart-
ki, na których znajdowały się cytaty
pochodzące z jego twórczości. W hap-
peningu wziął udział sam Burmistrz
Artur Wrochna - siedząc na „ławeczce
Miłosza”, obok podobizny autora, od-
czytał wiersz „Nadzieja”. 

Grażyna Niestępska

„Coś z niczego – czyli 
sortuj śmieci kolego”

Najczęściej pojawiające się tematy to
robot i rakieta, ale były też motylki, śli-
maki i kolorowe obrazki. Przyznano trzy
pierwsze miejsca i 15 wyróżnień. Kon-
kurs został dofinansowany z Wojewódz-
kiego Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej w Olsztynie i był
jednym z elementów programu edukacji
ekologicznej pod tym samym tytułem.
Głównym celem programu jest kształto-
wanie u uczniów właściwych postaw
ekologicznych, w szczególności naby-
wanie przez nich umiejętności segregacji
odpadów.

Uczniowie klasy IA i IIIC uczestni-
czyli w zajęciach, podczas których uczy-
li się dzielić surowce wtórne oraz

odróżniać kolory pojemników do segre-
gacji odpadów.

W grudniu zaplanowano wycieczkę
do sortowni śmieci w Olsztyńskim
Zakładzie Komunalnym. Uczniowie
będą mogli zobaczyć co się dzieje 
z odpadami przywożonymi do takiego
zakładu Autorki  programu: Bożena
Merchel i Elżbieta Kucka mają nadzieję,
iż zdobyte przez uczniów umiejętności
segregacji śmieci zostaną przeniesione
do ich domów rodzinnych. Niech dbanie
o środowisko stanie  się nie tylko konie-
cznością, ale i modą.

Bożena Merchel
Elżbieta Kucka

Pod takim tytułem 8 listopada w Szkole Podstawowej w Olsztynku odbył się
konkurs plastyczny. Jego uczestnicy, wykorzystując surowce wtórne, stworzyli
niezwykłe prace. 

Zgromadzo-
no prace w czte-
rech katego-
riach: plastycz-
ne, rękodzieło,
fotografia oraz
twórczość pisar-
ska. Prace pla-
styczne wyko-
nano różnymi
technikami, jak
akwarela, tem-
pera, szkicowanie węglem, graffiti, czy wykonane w stylu
manga. Wśród rękodzieła można było zauważyć dzieła
wykonane z masy solnej, decoupage, czy też origami.
Jedna z uczennic zaprezentowała niezwykłą kolekcję foto-
grafii artystycznej. W kategorii twórczość pisarska domi-
nowała poezja.

Prace konkursowe zostały wystawione w Salonie
Wystawowym w Olsztynku. Ekspozycję zwiedzili wszy-
scy uczniowie szkoły wraz z nauczycielami. Najlepsze
prace zostały nagrodzone. W kategorii twórczość pisarska
pierwsze miejsce ex aequo z Małgorzatą Ostrowską otrzy-
mał Bartłomiej Barszczewski, drugie Mateusz Wilczew-
ski- II LO exequo z Marzeną Szubicką- III TH, a trzecie
Natalia Dąbkowska- III LO. W kategorii: prace plastyczne
pierwsze miejsce zdobył Przemysław Wysocki z klasy 
IV TH, drugie- Sylwia Jankowska z I LO ex aequo z Pau-
liną A. Milewską z II LO, a trzecie Sylwia Andrysiak 
z IV TH. Ostatnią kategorią było rękodzieło, w której to
wyróżniona pierwszym miejscem została Izabela Patyńska
z klasy II LO, drugim Sylwia Wilk z III LO, a trzecie
zajęła Daria Malinowska z IV TH. Marta "Kitty" Iwano-
wicz, została uhonorowana przez komisję I miejscem 
w kategorii fotografia artystyczna. Natomiast nagrody
publiczności otrzymali: Marta "Kitty" Iwanowicz, Sylwia
Andrysiak oraz Paulina A. Milewska. 

Była to pierwsza edycja konkursu, ale organizatorka, 
p. Jolanta Stejer, już planuje następną, w przyszłym roku.

Obecnie wszystkie prace wystawione są w holu szkoły.
Wszystkim uczestnikom konkursu życzymy wytrwało-

ści, namiętności i entuzjazmu w dalszym rozwijaniu swo-
ich talentów.

Paulina A. Milewska

„Nasze talenty”
Biblioteka Zespołu Szkół w Olsztynku w dniach 3-4

listopada 2011 roku zorganizowała dla uczniów kon-
kurs  pt. „Nasze Talenty” promujący twórczość arty-
styczną uczniów "Zamku".

CHOINKA
Choinki w lesie dwie, przytulone,
Zostały brutalnie rozdzielone.
Drwal przyszedł z piłą motorową,
Wyciął choinkę piękną i zdrową
Wywiózł do miasta do sprzedania,
Na święta komuś do mieszkania.
Jak święta miną i atmosfera,
Wyrzucą choinkę do kontenera.
Dla kaprysu, tradycji i uroku
Choinek miliony niszczymy co roku.
Czy nie byłoby lepiej, rozsądek się liczy,
Kupić choinkę żywą w donicy?
Kilka lat będzie dom dekorowała,
Jak urośnie, bo przecież przestanie być mała,
Gdzieś ją do ziemi wysadzimy,
Następną małą znowu kupimy.
Ta duża będzie dla nas miła,
Że życia swego nie straciła.
Za to, że od ścięcia ocalała
Będzie dozgonnie nam pachniała.

Czesław Kazimierz Bandzwołek
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STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH I ICH RODZIN W OLSZTYNKU

Z A P R O S Z E N I E

Zarząd Stowarzyszenie zaprasza serdecznie wszystkich swoich członków na Spotkanie Opłatkowe, które odbędzie się 11 grudnia 2011r. 
o godz. 1500  w Restauracji „Zielarnia” przy ul. Mrongowiusza 29 w Olsztynku. W tym roku nie przynosimy ze sobą na spotkanie potraw, 

a jedynie 5 zł od każdej osoby.  Osoby zainteresowane dowozem proszę o kontakt pod nr tel. 512 337 089

,,Jestem przedszkolakiem”
21 października 2011r. w Punktach Przedszkolnych w Kunkach,

które działają w ramach projektu ,,Czym skorupka za młodu nasiąk-
nie...”, współfinansowa-
nego ze środków Unii
Europejskiej odbyło się
pasowanie na przed-
szkolaka.

W uroczystości udział
wzięli: Prezes Fundacji
Idealna Gmina Małgo-
rzata Kramarz, Sekretarz
Urzędu Gminy Olszty-
nek Monika Wadowska,
Komendant Straży Miej-
skiej w Olsztynku Miro-
sław Szostek oraz inni goście zaproszeni przez przedszkolaków. Dzieci
śpiewały i tańczyły, dumne i szczęśliwe z otrzymanych medali.

Atrakcją specjalną był występ pani Ewy Dudkiewicz z Teatru Niefor-
malnego „Hem” z Olsztyna. 

Ognisko z rodzicami
2 listopada, przy pięknej i słonecznej pogodzie, przedszkolaki były

na ognisku w Lichtajnach, zorganizowanym przez rodziców Wiktora,
Michała i Amelii. 

Dzieci piekły i jadły kieł-
baski, bawiły się ze zwie-
rzętami i w różne zabawy.
Niespodziewanym „gwoź-
dziem programu” było odpa-
lenie starego ciągnika Ursus
przez jednego z rodziców.
Dzieci chętnie wsiadały 
i próbowały nim kierować.

Zlot motocyklistów 
Kolejną frajdę sprawił najmłodszym Pan Tomasz Łukasiewicz, tata

przedszkolaków – Ani i Marysi sprowadzając do Kunek siedmiu wspa-
niałych – motocyklistów, zresztą swoich kolegów z OMD – stowarzy-
szenie Olsztyneccy Miłośnicy
Dróg, na ich wspaniałych
maszynach – Harley Davidson,
Kawasaki, itp. Dzieci były
przejęte ale odważne – żadne
nie odmówiło przejażdżki. 
W zamian zaprosiły swoich
zmotoryzowanych gości do
przedszkola, by pokazać im
swoje zabawki i zwierzątko,
którym się opiekują. Mini zlot
ma być kontynuowany.

Kunki dzieciom

Czym skorupka za młodu nasiąknie… wsparcie edukacji przedszkolnej na wsi POKL.09.01.01-28-033/10 
Człowiek – najlepsza inwestycja. 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

23 X Stacja Paliw Shell w
Witramowie. Kradzież paliwa, tzn.
tankowanie bez zapłaty za 270 zł.

23 X Królikowo. Przybyli na
pomoc personelowi sklepu funkcjo-
nariusze policji spotkali się z agre-
sją fizyczną i słowną ze strony
„kłopotliwych” klientów.

24/25 X Waplewo. Kradzież
materiałów budowlanych z terenu
budowy. Straty w wysokości 2 600
zł ponieśli Zbigniew R. i Arkadiusz
K. 

30 X Ul. Jana Pawła II. Rozbój
na terenie dworca PKP. Paweł M. 
i Paweł R. (obaj z Nidzicy), na
„gościnnych występach”, dopuścili
się pobicia Arkadiusza W. i zaboru
jego mienia (telefon komórkowy 
i torba z rzeczami osobistymi). Sąd
orzekł już wobec nich, 3-miesięcz-
ny, areszt tymczasowy.

3 XI Stacja Paliw Orlen. Tutaj
również tankujący za 277 zł /pew-
nie pełny bak/ „zapomniał” o za-
płacie.

7 XI 7-ka w okolicach Sudwy.
Zatrzymany tu do kontroli drogo-
wej Bogusław M. spod Warszawy
próbował przekupić policjanta.

7-9 XI Maróz. Zgłoszono kra-
dzież pieniędzy kwocie 600 zł.
Zdarzenie miało miejsce w rodzi-
nie, policja prowadzi postępowanie
wyjaśniające.

9 XI Ul. Ostródzka. Uszkodze-
nie samochodu osobowego BMW.
Zdarzenie miało niejasny przebieg,
wyjaśni to prowadzone postępowa-
nie – prawdopodobnie właściciel
BMW parkując zastawił bramę
wjazdową do szkoły, uniemożliwił
w tym konkretnym przypadku
przejazd koparki z budowy „Orli-
ka”, doszło do „wymiany zdań”
między kierowcami i, w efekcie, do
kopniaka w karoserię.

9 XI MOPS w Olsztynku. Kra-
dzież portfela z torebki z dokumen-
tami i pieniędzmi (135 zł). Sprawca
jest już ustalony, trwa procedura

tzw. przedstawiania zarzutu.
9 XI Sudwa. Ujawniono tu

posiadanie amunicji (9 szt.). Biegli
ustalą, czy jest to amunicja ostra.

11 XI MOPS. Sprawca kradzie-
ży telefonu komórkowego Izabeli
S. jest już ustalony – Dawid P. 
z Platyn.

11-13 XI Lutek. Rozczarowany
złodziej? Włamał się do domku let-
niskowego Andrzeja D. z Warsza-
wy i nic nie ukradł.

13/14 XI Królikowo. Kradzież
narzędzi budowlanych na terenie
budowy obwodnicy. Straty w wy-
sokości 675 zł poniosła firma Szy-
mona S. 

3-15 XI Nowa Wieś Ostródz-
ka. Przeciwnicy kanalizacji wsi.
Sprawcy – już ustaleni, ale trwa
jeszcze procedura przedstawiania
zarzutu – zdemontowali pokrywy 
i poręcze włazowe ze stali nierdze-
wnej – elementy instalacji prze-
pompowni ścieków, własność
Firmy WODROL z Dywid.

21 XI Olsztynek. Niecodzienny
przebieg miało zdarzenie zakoń-
czone rozbojem i kradzieżą (pienią-
dze w kwocie 500 zł, dokumenty 
i zakupy o wartości 250 zł) wobec
Teresy K. Poszkodowana, która
powinna zdawać sobie sprawę, że
jest obserwowana, pobierała pie-
niądze z bankomatu i robiła zakupy
przy kręcących się przy niej obcych
osobach, a na koniec przyjęła nie-
frasobliwie propozycję „podwiezie-
nia”. Pewnie sprawcy Dariusz O. 
z Olsztynka i Dariusz S. z Wołomi-
na (karany już za podobny proce-
der) na to tylko czekali. Wywieźli
ją do lasu k/Samogowa, pobili,
okradli i pozostawili nocą w lesie.

W omawianym okresie policja
zatrzymała też 5 os. poszukiwa-
nych, 3 nietrzeźwych kierowców 
i 1 rowerzystę, 16 dowodów reje-
stracyjnych, prawo jazdy 6 osobom
i 5 osób do wytrzeźwienia. 

Opracowano na podstawie mate-
riałów KP w Olsztynku.

Wyjaśnienie

W nawiązaniu do pobicia z
udziałem nieletnich, 6.10 przy ul.
Kamiennej, wyjaśniamy, że
Patryk C. (wymieniony w kronice
policyjnej z poprzedniego numeru
jako sprawca) nie jest uczniem
szkoły podstawowej.

red.



Strona 14 ALBO  10 (186) listopad 2011
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Spór o nazwę rynku 
Wyremontowany rynek już wzbudził kontro-

wersje. Wszystko stało się po tym, jak jeden 
z radnych zgłosił propozycję nazwania go imie-
niem burmistrza. Chodziło o uhonorowanie
władz za ich wysiłek przy pozyskiwaniu fundu-
szy na nowe inwestycje. Dodatkowo zamówiono
także rzeźbę kamienną, przedstawiającą podo-
biznę patrona placu, która stanie na rynku. Opo-
zycyjny radny Ryszard Rybak zawetował jednak
ten pomysł. - Uważam że poprzedni burmistrz,
który rozpoczął te prace jest bardziej zasłużony 
i to jego imię powinien nosić główny plac 
w mieście.

Nas pewno doszłoby do kłótni, gdyby nie
kompromisowa propozycja zaproponowana
przez prezesa Stowarzyszenia Miłośników Mia-
sta. Wskazał on, że najlepszym pomysłem
będzie licytacja. - Ten kto więcej wpłaci do kasy
miasta, tego imieniem nazwiemy plac. Dzięki
temu skorzysta na tym miejski budżet, a my

unikniemy przykrego sporu.

Miasto gotowe na kryzys
Wiele mówi się o zbliżającym kryzysie.

Udało nam się dotrzeć do poufnych informacji,
że władze Olsztynka pomyślały o swoich miesz-
kańcach i stworzyły „schron antykryzysowy”. 
- Jest to solidna budowla, której lokalizacji nie
będziemy zdradzać, a w której znajdą schronie-
nie najbardziej znamienici mieszkańcy – mówi
Aldona Paluch, rzeczniczka urzędu miasta. 
- Zaproszeni znajdą tu schronienie przed za-
mieszkami, są tu też zapasy żywności i wody na
kilka lat oraz niezależne źródło energii. Przeby-
wający tam będą mieli także do dyspozycji filmy
DVD, bibliotekę, świetlicę a nawet jakuzzi.

Jak się okazuje na schronienie może liczyć ok
500 osób, a najwięcej kontrowersji budzi to, kto
ma mieć zagwarantowane miejsce w schronie
antykryzysowym. - Są to osoby dobrze wykszta-
łcone i posiadające wiedzę i pełniące ważne 
i odpowiedzialne funkcje zawodowe, a także
duchowne – zdradza Aldona Paluch.

Ostatnich sto miejsc w schronie zostanie roz-

losowanych pośród mieszkańców Olsztynka uro-
dzonych po 1970 roku. Chętni do wzięcia udzia-
łu w losowaniu mogą do końca listopada zgła-
szać się do ratusza – pok. 407.

No to klops...
Olsztynek jako jedno z niewielu miast nie

posiada schroniska dla zwierząt. Reporterzy jed-
nej z telewizji zainteresowali się więc, co dzieje
się z porzuconymi na terenie gminy kotami 
i psami. Ustalenia są makabryczne. - Z przeraże-
niem zobaczyliśmy, że bezdomne zwierzęta 
z terenu miasta i gminy są odwożone do jednego
z pobliskich lokali gastronomicznych o nazwie:
„Klops” – wyjaśnia Hubert Nocul z programu
Misja Nadzwyczajna. - Wygląda na to, że ktoś
wykorzystując brak schroniska stworzył świetnie
prosperujący biznes, a psy i koty są fundamen-
tem ekonomicznym funkcjonowania jednej ze
stołówek.

Zbulwersowani są obrońcy praw zwierząt. 
- Trudno wręcz uwierzyć, żeby miasto chcące
uchodzić za cywilizowane nie miało swojego
schroniska i pozbywało się zwierząt w tak per-
fidny sposób - wyjaśnia Zygmunt Birkut z fun-
dacji „Cztery Łapy”. - Jeśli zarzuty dotyczące
losu olsztyneckich kotów i psów się potwierdzą,
to będzie to skandal niespotykanych rozmiarów.

Zaniepokojony jest też Hubert Buczek, które-
mu w ubiegłym tygodniu zaginął jamnik Trezor.
- Wydaje mi się, że wyszedł przez dziurę w pło-
cie. Niestety do dzisiaj nie wrócił i zaczynam się
obawiać, że wpadł w ręce służb porządkowych.
W świetle najnowszych informacji martwię się,
że już nie zobaczę mojego pieska.

Komu paczkę, komu?
Któż nie lubi niespodziewanej wizyty Świę-

tego Mikołaja rozdającego prezenty? W tym
roku władze przygotowały nie lada atrakcję.
Każdy kto zapisze się na specjalną listę w Domu
Kultury Miejskiej będzie miał szansę otrzymać
samochód, zestaw kina domowego bądź rower.
Prezenty zostaną rozlosowane wśród osób 
z listy, a warunkiem jest zameldowanie w Olsz-
tynku. Zwycięzca zostanie o tym poinformowa-
ny osobiście przez Mikołaja w Wigilię Świąt
Bożego Narodzenia.

W pierwszej części przedstawiono tema-
ty: „Usługi świadczone przez Miejski Ośro-
dek Pomocy Społecznej w Olsztynku”,
„Akcji dożywiania organizowanej prze
MOPS w Olsztynku” i „Służba scalania
małżeństw”.

Druga części konferencji została 
poświęcona zagadnieniom związanym 

z wolontariatem. 
Najpierw  zaprezentowali się wolontariu-

sze z USA  - „Wolontariat i służba ubogim 
w USA – misja ratowników”. Następnie
przedstawiciele z Centrum Wolontariatu 
w Olsztynku zaprezentowali działania pod-
jęte w 2011r. przez Centrum. 

Zastępca Burmistrza Krzysztof Wieczorek

„Ubóstwo i wolontariat”

przekazał podziękowania wolontariuszom za udział 
w działaniach Centrum Wolontariatu w 2011r.

9 listopada 2011r. w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Olsztynku odbyła się
konferencja „Ubóstwo i wolontariat”, którą poprowadziła Ewa Szerszeniewska – Dyrek-
tor MOPS w Olsztynku oraz Marcin Chrząszcz – pastor z Kościoła Chrześcijan – Bapty-
stów.
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Wkrótce:
6 XII  Mikołajkowe Niespodzianki Dla

Dzieci, spektakl teatralny „Szewczyk Dratew-
ka”.

11 XII  Koncert „Mocni w Wierze - pokole-
nie JP II”, godz. 16.00, Gimnazjum w Olsztyn-
ku, bilety w cenie 10 zł do nabycia w MGOK-u
i punkcie informacji turystycznej.

17 XII  V Ogólnopolski Turniej Tańca
Towarzyskiego o Puchar Burmistrza Olsz-
tynka i Mistrzostwa Okręgu Warmińsko-
Mazurskiego, Gimnazjum w Olsztynku, szcze-
góły na plakatach.

18 XII  Jarmark Wigilijny, godz. 10.00,
Rynek Miasta, Salon Wystawowy.

24 XII  Mikołaj do wynajęcia. Cena 40 zł,
zapisy w MGOK-u.

31 XII  Powitanie Nowego Roku, godz.
24.00, Rynek Miasta.

Kronika MGOK-u

MIKOŁAJ
DO WYNAJĘCIA

W WIECZÓR
WIGILIJNY

informacje i zapisy
tel. 89 519 22 01

3-4 XI   Zaduszki Poetyckie. W pierwszym
dniu zaprezentowali się młodzi adepci teatral-
nego „fachu” - nowa grupa MGOK-u „12 lat 
+ Vat”, prowadzona przez Justynę Dąbrowską.
Do udziału w spektaklu „Śpieszmy się kochać”
zaprosiła znanych mieszkańców Olsztynka.

Gościem drugiego dnia była znana olsztyńska
formacja poezji śpiewanej i piosenki turysty-
cznej - „Stare Drobne Małże”. Obydwie
imprezy miały miejsce w Kinie „Grunwald”.

11 XI   Święto Niepodległości. MGOK, jak
zwykle, był współorganizatorem uroczystości.
Szczegóły na str. 4.

18 XI   IV Wojewódzki Przegląd Artysty-
czny Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych.
Od początku wspieramy tą sympatyczną
imprezę lokalowo,  technicznie i artystycznie.
W tym roku prezentowali się piosenkarze,
zespoły muzyczne i taneczne z Olsztynka,
Gryźlin, Olsztyna i Morąga. Organizatorem fes-
tiwalu jest Dom Dla Dzieci „Nad Jeziorem” 

a jego spiritus movens – Ewa
Chudziakiewicz.

20 XI   Rozpoczęły się roz-
grywki czternastej już edycji
Olsztyneckiej Ligi Halowej
Piłki Nożnej. W szranki stanęło 
9 drużyn z Olsztynka, Olsztyna,
Stawigudy, Gryźlin, Lichtajn 
i Uniszewa. Zakończenie prze-
widziane jest na 17 II 2012 roku.
Zapraszamy na emocjonujące
mecze w piątki, godz. 17.00-
21.00 do hali gimnazjum. 

24 XI   Andrzejki Rockowe.
Sceną zawładnęły dwa zespoły -
„Spam” z MGOK-u i „Łydka Grubasa” z Olsz-
tyna. Nasz zespół, mimo niewielkiego jeszcze
stażu, prezentuje się całkiem dobrze, a – co
optymistyczne – wyraźnie i szybko nabiera
formy.

Występ „Łydki Grubasa” to prawdziwe show.

Muzycy są bardzo sprawni warsztatowo, ale –
przede wszystkim – zdobywają publiczność
niesamowitą energią i specyficznym poczuciem
humoru. Nikt na widowni Kina „Grunwald” nie
siedział!

Zapraszamy chętnych do udziału 
w charakterze wolontariuszy 

podczas XX Finału Wilekiej
Orkiestry Świątecznej Pomocy. 
Zapisy w MGOK-u (ul. Chopina 29, 

tel. 89 519 22 01). Warunkiem uczestnictwa jest
ukończone 16 lat, potrzebne będą dane personalne 
(pesel, adres zamieszkania, nazwa i adres szkoły,

aktualne zdjęcie). Zapisy do 9 grudnia!

„Łydka Grubasa” w Kinie „Grunwald”
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• 2 grudnia 2011 roku od godziny 1200 w sie-
dzibie Urzędu Miejskiego w Olsztynku, pok. nr 1
odbędą się drugie nieograniczone przetargi ustne
na sprzedaż:

a lokalu mieszkalnego Nr 2 o pow. 
87,10 m2 położonego w m. Ząbie nr 14, gmina
Olsztynek, wraz z udziałem 31/100 części w dział-
ce oznaczonej: nr 8/19 o pow. 1696 m2, stanowią-
cej własność gminy Olsztynek, za cenę wywoław-
czą w wysokości 125.000,00 zł. Do wylicytowa-
nej ceny zostanie doliczony podatek VAT w wys.
8%. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest
wpłacenie wadium gotówką lub przelewem 
w wysokości 12.000,00 zł. najpóźniej do dnia 
28 listopada 2011 r. na konto Urzędu Miejskiego
w Olsztynku Nr 33 8823 0007 2001 0000 0169
0003 w Banku Spółdzielczym w Olsztynku (za
dzień wpłaty uznaje się dzień wpływu środków
finansowych na konto Urzędu – uznanie konta).
Lokal składa się z 6 pokoi, kuchni, 2 łazienek 
z wc, wc, klatki schodowej i korytarza. Położony
jest na parterze i poddaszu w budynku dwulokalo-

wym (poddasze budynku zostało zmodernizowane
a dach wyremontowany w roku 2010). Budynek
murowany z cegły czerwonej, kryty dachówką
ceramiczną.

a nieruchomości zabudowanej budynkiem
letniskowym o pow. 69,90 m2 (konstrukcja
budynku, strop, ściany zewnętrzne i wewnętrzne –
drewniane, dach kryty nową blachodachówką,
budynek wyposażony w sieć wodno – kanaliza-
cyjną i elektryczną) położonej w m. Ząbie gmina
Olsztynek działka oznaczona: nr 8/18 o pow. 
685 m2, stanowiąca własność gminy Olsztynek, za
cenę wywoławczą w wysokości 120.000,00 zł.
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpła-
cenie wadium gotówką lub przelewem w wysoko-
ści 12.000,00 zł. najpóźniej do dnia 28 listopada
na konto Urzędu Miejskiego w Olsztynku 
Nr 33 8823 0007 2001 0000 0169 0003 w Banku
Spółdzielczym w Olsztynku (za dzień wpłaty
uznaje się dzień wpływu środków finansowych na
konto Urzędu – uznanie konta).

Dla w/w nieruchomości brak jest obowiązu-

jącego miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego. Zgodnie ze Studium Uwarunko-
wań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzen-
nego Gminy Olsztynek – Obszar Miasta i Tereny
Wiejskie zatwierdzonym uchwałą Rady Miejskiej
w Olsztynku z dnia 30 września 2009 r. 
nr XXVII-289/2009 działki znajdują się w jedno-
stce strukturalnej „TU” – główną funkcją tego
obszaru jest turystyka oraz na terenie oznaczonym
symbolem „R” – rozwój funkcji turystycznej.
Działki położone są na terenie Puszczy Napiwodz-
ko - Ramudzkiej oraz na obszarze Natura 2000 
i obszarze Chronionego Krajobrazu Puszczy Napi-
wodzko - Ramudzkiej. 

Nieruchomości położone są w bezpośrednim
sąsiedztwie jeziora Ząbie, w pobliżu jeziora
Łańskiego.

Lokal i budynki letniskowe można obejrzeć
19 listopada i 2 grudnia 2011 r. od godziny 1000

do godziny 1100.
Burmistrz Olsztynka może odwołać ogłoszone

przetargi z uzasadnionej przyczyny.

INFORMACJA DOTYCZĄCA MIENIA GMINNEGO,  BURMISTRZ OLSZTYNKA  ogłasza, że:

Przetarg

Burmistrz Olsztynka  wyznaczył do sprzedaży: 

- w drodze nieograniczonego prze-
targu ustnego działki niezabudowane:

• nr 238/3 o pow.1603 m2 przy ul. Grabowej 1
w Olsztynku, działka przeznaczona pod 
bud. mieszkaniowe, cena wywoławcza netto
84.000,00 zł,

• nr 238/4 o pow.1671 m2 przy ul. Grabowej 3
w Olsztynku, działka przeznaczona pod 
bud. mieszkaniowe, cena wywoławcza netto
87.000,00 zł,

• nr 238/5 o pow.1635 m2 przy ul. Grabowej 5
w Olsztynku, działka przeznaczona pod 
bud. mieszkaniowe, cena wywoławcza netto
85.000,00 zł, 

• nr 238/6 o pow. 2016 m2, przy ul. Grabowej
7 w Olsztynku, działka przeznaczona pod 
bud. mieszkaniowe, cena wywoławcza netto
104.000,00 zł, 

• nr 238/7 o pow. 1834 m2, przy ul. Głogowej
7 w Olsztynku, działka przeznaczona pod 
bud. mieszkaniowe, cena wywoławcza netto
95.000,00 zł,

• nr 96/11 o pow. 902 m2, przy ul. Akacjowej
w Olsztynku, działka przeznaczona pod 
bud. mieszkaniowe, cena wywoławcza netto
49.500,00 zł, 

• nr 16/2 i nr 17/6 o łącznej pow. 1,3871 ha,
w Olsztynku przy ul. Zielonej/Mierkowskiej,
działka przeznaczona na cele przemysłowo-skła-
dowe, cena wywoławcza netto 396.000,00 zł,
(działki położone na obszarze Warmińsko-Mazur-
skiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej), 

• nr 17/8 o pow. 1,8942 ha, w Olsztynku 
ul. Zielona/Mierkowska,  działka przeznaczona
na cele przemysłowo-składowe, cena wywoławcza
netto 540.000,00 zł, (działka położona na obszarze
Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekono-
micznej),

• nr 199/1, 17/16, 18/8, 19/94 o pow. 3396 m2

przy ul. Owocowej w Olsztynku działki przezna-
czone pod zabudowę usługową, cena wywoławcza
netto 172.000,00 zł, 

• nr 16/4 o pow. 0,5885 ha, w Olsztynku 
ul. Zielona/ Mierkowska, działka przeznaczona
na cele przemysłowo-składowe, cena wywoławcza
netto 193.000,00 zł, (działka położona na obszarze

Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekono-
micznej),

• nr 199/2, 19/95 o pow. 3642  m 2 przy 
ul. Owocowej w Olsztynku działki przeznaczone
pod zabudowę usługową, cena wywoławcza netto
186.000,00 zł, 

• nr 199/3, 19/96 o pow. 3509 m 2 przy 
ul. Owocowej w Olsztynku działki przeznaczone
pod zabudowę usługową, za cenę wywoławczą
netto cena wywoławcza netto 179.000,00 zł,

• nr 206 o pow. 4020 m2 przy ul. Leśnej
w Olsztynku - działka przeznaczona jest pod zabu-
dowę usługową, cena wywoławcza netto –
200.000 zł,

• nr 67/2 o pow. 4470 m2, w Jemiołowie, dział-
ka przeznaczona na cele usługowo – mieszkalno –
rekreacyjne, cena wywoławcza netto 88.000,00 zł, 

• nr 44/4 o pow. 5636 m2 w Mycynach, cena
wywoławcza netto 66.000,00 zł, 

• nr 44/6 o pow. 2137 m2 w Waplewie, cena
wywoławcza netto 38.000,00 zł, 

• nr 121 o pow. 2640 m2 w Ząbiu, cena wywo-
ławcza netto  16 800 zł,

• nr 246/8 o pow. 583 m2 w Mierkach, cena
wywoławcza netto  11 000 zł,

• Lokal użytkowy o powierzchni 215,22 m2

wraz z udziałem (337/1000) w dz. 40/24 i 40/25 
o pow. 307 m2. Działka położona jest w strefie
ochrony archeologicznej i konserwatorskiej „A”,
na terenie śródmiejskiej zabudowy mieszkalno-
usługowej z opcjonalnymi usługami, oznaczonym
symbolem Mu-2.

- w drodze ograniczonego przetargu
ustnego:

• działkę nr 119/8 o pow. 1 827 m2 w Ząbiu za
cenę wywoławczą netto 13. 500 zł, 

• działkę nr 150/18 o pow. 418 m2, przy ulicy
Sportowej za cenę wywoławczą netto 22 000 zł,

• lokal niemieszkalny Nr 3 przy ul. Ratuszo-
wej 16 o pow. 9,60 m2 wraz z udziałem w działce
nr 189/3 o pow. 181 m2 (wieczyste użytkowanie)
za cenę wywoławczą netto 7 800 zł, 

• pomieszczenie mieszkalne o pow. 13,44 m2

wraz z udziałem w działce nr 17/30 o pow. 352
m2 w Nadrowie, cena wywoławcza netto 6 000 zł.

Poza tym Gmina posiada przygotowane do
sprzedaży działki w miejscowościach: Elgnówko,
Dąb, Drwęck, Jemiołowo, Królikowie, Lichtajny,
Lipowo Kurkowskie,  Łutynowo, Mańki, Samago-
wo – Kąpity, Tomaszyn, Warlity Małe oraz na
poprawę warunków zagospodarowania działki
przy ul. Świerkowej i Sportowej

W przygotowaniu do sprzedaży w drodze nie-
ograniczonego przetargu ustnego są nieruchomo-
ści: działka zabudowana przy ul. Wąskiej 15 
w Olsztynku, działka przy ul. Mrongowiusza/Flo-
riana i ul. Grunwaldzkiej w Olsztynku oraz na
poprawę warunków zagospodarowania działki
położone przy ul. Wiśniowej, Agrestowej,
Porzeczkowej i Malinowej w Olsztynku. 

Bliższe informacje o przetargach oraz nierucho-
mościach wyznaczonych do sprzedaży można uzy-
skać w Urzędzie Miejskim w Olsztynku pok. 
Nr 25 lub pod numerem telefonu  89 519 54 85, 
89 519 54 86 oraz na stronie internetowej:
www.bip.olsztynek.pl.

Burmistrz Olsztynka
Artur Wrochna

I N F O R M A C J A
Szanowni Państwo - dzierżawcy gruntów.

Uprzejmie informuję, iż wszyscy użytkownicy
działek stanowiących własność mienia komu-
nalnego winni w terminie do 5 grudnia br.
złożyć do urzędu miejskiego w Olsztynku
wniosek w sprawie przedłużenia umowy
dzierżawy lub o rezygnacji z kontynuacji
umowy.

W przypadku korzystania z gruntu bez
ważnej umowy, w roku 2012 będzie naliczana
opłata za bezumowne korzystanie z gruntu.

Wykazy działek przeznaczonych do
wydzierżawienia w roku 2012 będą
zamieszczane w BIP-ie i na tablicach ogłoszeń
urzędu miejskiego. 

Informacje dot. dzierżawy mienia gminnego
można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Olsz-
tynku pok. Nr 25 lub pod numerem telefonu
89 519 54 86.

Burmistrz Olsztynka
Artur Wrochna 
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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

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!

ATRAKCYJNE MIESZKANIE NA SPRZEDAŻ
przy ul. Świerczewskiego w Olsztynku. Dwa niezależne
pokoje, kuchnia, jadalnia, duża łazienka oraz pomieszczenia
przynależne (strych, piwnica). ATRAKCYJNA CENA:
165 000 zł do negocjacji.

Dodatkowo mamy w sprzedaży SPKLEP W OLSZ-
TYNKU! KUPUJĄCY NIE PŁACI PROWIZJI.
Budynek o powierzchni 110 m2. Hala handlowa, 4 odrębne
pomieszczenia, toalety. Dobudowany zadaszony ogródek
piwny, działka we własności. Dobra lokalizacja, 295 000zł.
Cena do negocjacji! 

www.strzelczyk.olsztyn.pl tel. 89 722 80 02.

Nowa oferta!
Zapraszamy firmy do współpracy.

Oferujemy 
wkładkowanie Państwa ulotek 

w gazecie ALBO 
za 30 gr/szt.

MGOK - redakcja gazety

tel. 89 519 22 01

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. Warszawska). 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 VW Sharan 1.9 TDI (110 km), rok prod. 1998/99, kolor
srebrny. Tel. 606-99-68-99

l Daewoo Matiz, 2000 rok; Siano, MF 150 KM;  Ziemnia-
ki jadalne uprawiane na oborniku;  Jaja z wolnego wybiegu.
Tel. 508-101-399

Bezpłatne ogłoszenia drobne
przyjmowane są w biurze redakcji  (MGOK

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

Ogłoszenia drobne
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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

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

Krzyżówka 
nr 172

Roz wią za nia pro si my nad sy łać na kartkach pocztowych do 15 grudnia 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: „Na bezrybiu i rak ryba”. Nagrodę wylosowała Mariola Wołk z Olsztynka.

Poziomo: 

1) na słońce, 5) była tu piła, 9) zamknięty, 10) zdolny, 11) knot, 

12) skrajna, 13) bardzo stary, 14) bywa niewdzięczna, 

15) w porządku, 16) błąd Ronaldo, 18) groźny wyraz twarzy, 

19) Rzymianie, 21) nie wolno, 23) poletko, 25) ziemie nieodzyskane,

26) 100 %, 27) na sędziego, 28) dziady.

Pionowo:

1) brak pieniędzy w Las Vegas, 

2) przed szkołą, 3) zastawny, 

4) broń ułanów, 6) z nieba, 

7) opóźnienia, 8) ciężka część, 

16) polecenie, 17) na prezent, 

19) etat dla kata, 20) słodki 

i pachnący, 22) na niebie, 

24) zawodowiec.
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Krzyżówka 
sponsorowana przez
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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




