
Cena 2,00 zł Nr 2 (178) marzec 2011 I S S N  1 2 3 1 - 9 0 2 3

Z prac 
Burmistrza

Warmiaczka
z Orzechowa

Podsumowanie
działalności
OSP w 2010r.

str. 3

str. 6-7

str. 8

Kalendarium 
imprez - 2011

str. 13

W grudniu ubiegłego
roku nastąpiła zmiana wła-
dzy w naszej gminie. Bur-
mistrzem został Pan Artur
Wrochna.

Postanowiliśmy złożyć
Panu Burmistrzowi wizytę,
aby dowiedzieć się, jak
wyglądały  pierwsze mie-
siące na nowym stanowi-
sku i zapytaliśmy o wraże-
nia z pracy w Ratuszu..

- (...) Każdy dzień 
w Ratuszu jest jak sinu-
soida.  W jednej chwili wy-
daje się, że coś się psuje, że
są rzeczy, z którymi nie da
się w danej chwili nic zro-
bić, a za sekundę pojawia
się i pozytywna myśl, bo
udało się załatwić jakąś
skomplikowaną  sprawę.

To wszystko daje siłę do
pracy, ta siła bierze się 
z   c i ą g ł e g o   k o n t a k t u  
z ludźmi. (...)

c.d. na str. 11

Wywiad z Burmistrzem

Witamy wiosnę w Olsztynku ...

Miss Marzanna 2011
Nareszcie wiosna! Przyroda budzi się z zimowego snu, my

również bez żalu żegnamy się z ciężką, zimową odzieżą i ponu-
rym nastrojem. Tradycyjnie już spotkaliśmy się 21 marca, by
pożegnać uprzykrzoną zimę. Kultywować tę tradycję można na
wesoło. Udowodniły to przedszkolaki, dzieci ze szkoły podsta-
wowej i gimnazjaliści z Olsztynka podczas imprezy Powitanie
Wiosny. 

Była parada ulicami miasta /pod opieką policji i straży miej-
skiej/, konkurs na najładniejszą Marzannę /wygrała kl. III c SP,
przed I d i Zuzią Zarębą, natomiast kl. I a zdobyła aż cztery
wyróżnienia/, okrzyki, wierszyki i piosenki na cześć Wiosny, a na
finał 22 kukły zostały spektakularnie spalone, pod czujnym okiem
straży pożarnej. 
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a Burmistrz uczestni-
czył w cyklicznych spotka-
niach roboczych z udziałem
Jednostki Realizującej Pro-
jekt, Inwestora Zastępczego
i Wykonawcy budowy
kolektorów sanitarnych na
trasie Jemiołowo – Kunki –
Lutek – Pawłowo – Waple-
wo i Olsztynek – Łutynów-
ko – Łutynowo – Nadrowo
– Swaderki   –  Marózek –
Lipowo Kurkowskie –
Kurki w oparciu o harmo-
nogram do umowy (zadanie
realizowane jest przy dofi-
nansowaniu ze środków
Unii Europejskiej). 
a Na spotkaniu Burmi-

strza ze Starostą Powiatu
Olsztyńskiego omówiono
uregulowanie podatku od
nieruchomości przez Staro-
stwo za ośrodek Kormoran
w Mierkach. 
a Burmistrz uczestni-

czył w konferencji zorgani-
zowanej przez Marszałka
Województwa, na której
przedstawiono referaty:
„Polityka rozwoju regional-
nego do 2010 r”, „Realiza-
cja Regionalnego Programu
Operacyjnego na lata 2007-
2013”, „Inwestycje i re-
monty na drogach woje-
wódzkich”, „Gospodarka
odpadami”, „Promocja
sieci dziedzictwa kulinarne-
go”, „Projekty informatycz-
ne”, „Kompleksowy system
informacji turystycznej 
w województwie”, „Kon-
cepcja współpracy między-
narodowej”, „Port lotniczy
– Mazury”, „Wykorzysta-
nie odnawialnych źródeł
energii”, „Współpraca 
z samorządami wszystkich
szczebli w zakresie realiza-
cji programu ochrony
zabytków i opieki nad
zabytkami”, „Organizacja
zajęć sportowych na
boiskach Orlik”, „System
zarządzania turystyką 
w województwie”.
a Burmistrz uczestni-

czył w naradzie podsumo-
wującej działalność Miej-
skiej Straży Pożarnej 
w Olsztynie w 2010r. oraz
w walnych zebraniach OSP
w Olsztynku, Pawłowie 
i Waplewie, na których
przedstawiono informacje 
o działalności i rozliczenia
finansowe za rok 2010 
i plan działania na rok 2011
oraz wybrano nowe władze.
a Burmistrz uczestni-

czył w Zgromadzeniu 
Związku Gmin Regionu
Ostródzko - Iławskiego
„Czyste Środowisko”,
Zgromadzeniu Związku
Gmin Warmińsko – Mazur-
skich, posiedzeniu Rady
Stowarzyszenia Fundusz
Ziemi Olsztyńskiej. Oma-
wiano sprawozdania za rok
ubiegły, plany roczne i wie-
loletnie, wybrano nowe
władze.
a W trybie zapytania 

o cenę wyłoniono usługo-
dawców na: obsługę geode-
zyjną Urzędu Miejskiego 
w Olsztynku w roku 2011
na terenie miasta i gminy
Olsztynek (na wykonanie
tej usługi złożonych zostało
6 ofert w kwotach od 
46.494 zł do 78.500 zł)
Najkorzystniejszą ofertę
przedstawiło Przedsiębior-
stwo Geodezji i Kartografii
KARTO-GRAF Zbigniew
Tryk z Olsztyna; wycenę 
i inwentaryzację nierucho-
mości na terenie miasta 
i gminy Olsztynek (na
wykonanie tej usługi złożo-
nych zostało 5 ofert w kwo-
tach od 42.000 zł do 69.800
zł). Najkorzystniejszą ofer-
tę przedłożyła Kancelaria
Rzeczoznawcy Majątkowe-
go Michał Luto z Olsztyna;
przeprowadzenie audytu 
w Gminnym Centrum
Zespołu Publicznych Za-
kładów Opieki Zdrowotnej
w Olsztynku, Zespole
A d m i n i s t r a c j i   S z k ó ł  
i Przedszkoli i w Urzędzie
Miejskim - Referat Rozwo-
ju Gospodarczego, zgodnie
z ustawą o finansach
publicznych, tj. przeprowa-
dzenie analizy ryzyka, spo-
rządzenie sprawozdania 
z wykonania audytu w roku
2011 i opracowanie planu
audytu na rok 2012. Na
wykonanie tej usługi wpły-
nęło 6 ofert w kwotach od
25.215 zł do 44.267,70 zł.
Najkorzystniejszą ofertę
złożyła firma Europejska
Fundacja Rozwoju i Współ-
pracy z Warszawy.
a Ogłoszono przetarg

na ubezpieczenie grupowe
pracowników: urzędu miej-
skiego, szkół, ZASiP -u 
i Zakładu Gospodarki
Komunalnej w Olsztynku –
wpłynęła 1 oferta, która jest
analizowana przez komisję
przetargową.
a W trybie II przetargu

nieograniczonego wyłonio-
no wykonawcę na konser-
wację oświetlenia uliczne-
go na terenie miasta 
i gminy Olsztynek. Wpły-
nęły 3 oferty w kwotach od
47.601 zł do 139.174,50 zł,
analizowane obecnie przez
komisję przetargową.
a Ogłoszono przetarg

na dostawcę energii elek-
trycznej dla potrzeb oświe-
tlenia ulicznego i gminnych
jednostek organizacyjnych
– złożonych zostało 6 ofert
w kwotach od 578.077,45
do 599.433,81 zł. Najko-
rzystniejszą ofertę przedło-
żyła firma CENTOZAP
Spółka Akcyjna z Katowic. 
a Rozstrzygnięto prze-

targ na dostawę paliwa do
pojazdów i urządzeń
urzędu miejskiego, Straży
Miejskiej i OSP - złożona
została 1 oferta przez Stację
Paliw Kazimierza Gąsio-
rowskiego na kwotę
51.653,84 zł.
a Po przeprowadzeniu

2 naborów na stanowisko
informatyka w Urzędzie
Miejskim w Olsztynku
(przy I naborze żaden 
z kandydatów nie uzyskał
wymaganej liczby punk-
tów) wybrano kandydata,
który przed zatrudnieniem
odbędzie służbę przygoto-
wawczą, zgodnie z ustawą
o pracownikach samo-
rządowych. 
a W minionym okresie

wydano zarządzenia w
sprawach: sprzedaży gruntu
niezabudowanego, wydzie-
rżawienia pomieszczeń 
w szkole podstawowej 
i przedszkolu miejskim,
dzierżawy gruntów na cele
przemysłowo – usługowe,
podziału wydatków pomię-
dzy gminne jednostki,
wyborów do młodzieżowej
rady miejskiej, upoważnie-
nia pracowników Urzędu
do podpisywania pism,
wprowadzenia Kodeksu
Etyki Pracowników Urzędu
Miejskiego w Olsztynku,
zarządzenia wyborów soł-
tysów, rad sołeckich, prze-
wodniczących i zarządów
osiedli, powołania komisji
do naboru na stanowisko
sekretarza urzędu miejskie-
go.
a Burmistrz podpisał

porozumienie o udostępnie-
niu w Urzędzie Miejskim 
w Olsztynku: pokoju nr 2

dla punktu bezpłatnych
porad prawnych i obywa-
telskich, pracownik Punktu
będzie pełnił dyżur 
w każdy trzeci piątek mie-
siąca, w godzinach od
10.00 do 15.00; pomiesz-
czenia dla Powiatowej Izby
Rolnej na siedzibę Okręgo-
wej Komisji Wyborczej
wyborów delegatów z Gmi-
ny Olsztynek do izb rolni-
czych. 
a Z okazji Dnia Kobiet

Burmistrz zorganizował
tradycyjne spotkanie z Pa-
niami z terenu Miasta 
i Gminy Olsztynek. 
a Burmistrz uczestni-

czył w inauguracyjnej sesji
Młodzieżowej Rady Miej-
skiej w Olsztynku. 
a Na V sesji rady miej-

skiej wysłuchano informa-
cji Burmistrza o pracy
między sesjami, o realizacji
wniosków zgłoszonych na
posiedzeniach komisji rady
miejskiej i podjętych
uchwałach przez radę miej-
ską w roku 2010, informa-
cji przewodniczącej komisji
gospodarki i budżetu na
temat gospodarowania mie-
niem gminnym (wykonanie
za rok 2010 i plan na rok
2011). Uchwalono Program
Przeciwdziałania Przemocy
w Rodzinie i Ochrony Ofiar
Przemocy w Rodzinie na
lata 2011-2015. Podjęto
uchwały w sprawach:
wprowadzenia zmian w
budżecie na 2011 rok; fun-
duszu sołeckiego w Gminie
Olsztynek na rok 2012;
przystąpienia do sporządze-
nia miejscowego planu
zagospodarowania prze-
strzennego dla fragmentu
terenu położonego w
obrębie geodezyjnym Lutek
„Obszar A” w gminie Olsz-
tynek; przystąpienia do
sporządzenia miejscowego
planu zagospodarowania
przestrzennego dla frag-
mentu terenu położonego w
obrębie geodezyjnym Lipo-
wo Kurkowskie wieś
Marózek „Obszar A” 

w gminie Olsztynek; przy-
stąpienia do sporządzenia
miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzenne-
go dla fragmentu terenu
położonego w obrębie geo-
dezyjnym Nowa Wieś
„Obszar A” w gminie Olsz-
tynek; uchwalenia statutu
Miejskiego Ośrodka Pomo-
cy Społecznej w Olsztynku;
zasad zwrotu wydatków za
świadczenia pomocy spo-
łecznej obejmujące pomoc
rzeczową, zasiłki na ekono-
miczne usamodzielnienie,
zasiłki okresowe i zasiłki
celowe przyznane na
warunkach zwrotnych;
ustalenia sposobu sprawie-
nia pogrzebu przez Gminę
Olsztynek i zasad zwrotu
wydatków osobom do tego
uprawnionym; określenia
szczegółowych warunków
przyznawania i odpłatności
za usługi opiekuńcze i spe-
cjalistyczne usługi opiekuń-
cze oraz szczegółowych
warunków częściowego lub
całkowitego zwolnienia od
opłat, jak również trybu ich
pobierania; trybu i sposobu
powoływania i odwoływa-
nia członków Gminnego
Zespołu Interdyscyplinar-
nego w Olsztynku oraz
szczegółowych warunków
jego funkcjonowania;
wyrażenia zgody na zakup
środka trwałego, tj. zakup
karetki transportowej przez
Gminne Centrum Zdrowia
Zespołu Publicznych
Zakładów Opieki Zdrowot-
nej w Olsztynku; udzielenia
pomocy finansowej dla Sta-
rostwa Powiatowego w
Olsztynie;  wprowadzenia
zmian w Statucie Zakładu
Gospodarki Komunalnej 
w Olsztynku. 
a Na sesji Rada Miej-

ska w Olsztynku zajęła sta-
nowisko w sprawie zapla-
nowanych w budżecie
państwa na rok 2011 mniej-
szych w stosunku do roku
2010 wydatków na aktyw-
ne formy walki z bezrobo-
ciem. 

Z PRAC BURMISTRZA I RADY MIEJSKIEJ

Dwa razy w miesiącu (w piątek) w Urzędzie Miejskim 
w Olsztynku, w pokoju Nr 2 pełni dyżur pracownik
Warmińsko-Mazurskiej Agencji Rozwoju Regional-
nego, który udziela porad osobom prowadzącym lub
rozpoczynającym działalność gospodarczą, z zakresu

możliwości pozyskania środków unijnych. 
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PODZIĘKOWANIE  i  GRATULACJE
W związku z upływem 4 -letniej kadencji  (2007-2011) Sołtysom 

i Radom Sołeckim Sołectw z Gminy Olsztynek (Ameryka, Dąb, Drwęck,
Elgnówko, Gaj, Jemiołowo, Królikowo, Kunki, Kurki– Ząbie, Lichtajny,
Lipowo Kurkowskie, Łęciny, Łutynowo, Mańki, Maróz, Mierki, Mycyny,
Nadrowo, Nowa Wieś Ostródzka, Pawłowo, Samagowo, Sitno, Swaderki,
Sudwa, Świerkocin, Waplewo, Warlity Małe, Witramowo, Zawady i Zezuty)
oraz Przewodniczącym i Radom Osiedlowym (Nr 1, Nr 2, Nr 3 i Nr 4) 
w Olsztynku składamy serdeczne podziękowanie za pracę społeczną na
rzecz społeczności lokalnej i wniesiony wkład pracy w rozwój Miasta 
i Gminy Olsztynek.

Gratulujemy Sołtysom, Radom Sołeckim, Przewodniczącym i Zarządom
Osiedli wybranym na okres kadencji 2011-2015 oraz życzymy wielu sukce-
sów na niwie społecznej, zawodowej i w życiu osobistym.

Przewodniczący Rady Miejskiej                            Burmistrz Olsztynka
Jerzy Głowacz                                                 Artur Wrochna 

Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego informuje 
o możliwości składania wniosków za pośrednictwem Lokalnej
Grupy Stowarzyszenia „Południowa Warmia”, w ramach działa-
nia „Wdrażenie Lokalnych Strategii Rozwoju” Programu Rozwo-
ju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, na operacje, które 
spełniają warunki przyznania pomocy w ramach działań:

1. „Odnowa i rozwój wsi”.
2. „Małe projekty”.
3. „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”.  
4. „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”.
Termin składania wniosków - do 5 kwietnia 2011 roku (mogą

je składać uprawnione podmioty, miedzy innymi z Gminy Olszty-
nek), miejsce – Lokalna Grupa działania Stowarzyszenie „Połu-
dniowa Warmia” ul. Mickiewicza 40, 11-015 Barczewo, II piętro,
pok. nr 1.

Formularze wniosków o przyznanie pomocy wraz z instrukcją,
wykazem dokumentów oraz inne informacje znajdują się na stro-
nach internetowych: LGD „Południowa Warmia”” www.polu-
dniowawarmia.pl, Urzędu Marszałkowskiego Województwa War-
mińsko-Mazurskiego www.sporol.warmia.mazury.pl, Agencji
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa www.arimr.gov.pl oraz
w biurach tych instytucji. 

Informacja o konkursach została zamieszczona na stronie
internetowej Olsztynka - www.olsztynek.pl.

Dodatkowe informacje: Beneficjenci mogą skorzystać 
z pomocy eksperta przy przygotowywaniu dokumentów aplika-
cyjnych. Informacje można uzyskać w: 

Biurze LGD Stowarzyszenia „Południowa Warmia” 
tel.89/674 04 85, e-mail: lgd@barczewo.pl
Zachęcamy do skorzystania z możliwości uzyskania dofinan-

sowania, które stwarza przynależność Gminy Olsztynek do tego
Stowarzyszenia. 

Burmistrz Olsztynka
Artur Wrochna

Konkursy – szansa na
pozyskanie środków

finansowych!

Podziękowanie
Składam serdeczne podziękowanie dyrekcji i młodzieży Gim-

nazjum, dyrekcji, kadrze pedagogicznej i dzieciom z Przedszkola
Miejskiego, dyrekcji i pracownikom MGOK-u, dyrekcji i pra-
cownikom ZASiP-u oraz pracownikom urzędu miejskiego i stra-
ży miejskiej za udział w organizacji spotkania Pań z terenu Mia-
sta i Gminy Olsztynek z okazji Dnia Kobiet. Wszystkim Paniom
życzę pogody ducha przez cały rok. 

Burmistrz Olsztynka
Artur Wrochna

Zbliża się okres wiosenno – letni.
Zwracam się do wszystkich Państwa –
właścicieli, administratorów i użyt-
kowników nieruchomości – z ogrom-
ną prośbą dotyczącą uporządkowania
terenów po okresie zimy, naprawienia
płotów, uprzątnięcia śmieci, złomu 
i innych odpadów nagromadzonych na
posesjach. Wygląd otoczenia świad-
czy przede wszystkim o ich użytkow-
nikach, więc zadbajmy o to wspólnie,
abyśmy byli postrzegani jako dobrzy
gospodarze.

Jednocześnie informuję, iż - zgod-
nie z ustawą o utrzymaniu czystości 
i porządku - każdy właściciel, użyt-
kownik lub najemca nieruchomości
ma obowiązek podpisywania umów
na wywóz nieczystości stałych i płyn-
nych. Za kontrolę i egzekwowanie
przepisów prawnych odpowiedzialna
jest Straż Miejska w Olsztynku. Nie
chcielibyśmy korzystać z drastycz-
nych rozwiązań prawnych, dlatego
apeluję do Państwa - zadbajmy 
o swoje otoczenie, a dobre praktyki
niech posłużą jako przykład dla
innych mieszkańców. 

Przypominam, że na terenie miasta

i gminy ustawione są pojemniki do
segregacji papieru (kolor niebieski),
szkła (kolor zielony) i plastiku (kolor
żółty). Segregacja odpadów nic
Państwa nie kosztuje, gdyż wszystkie
koszty z tym związane ponoszone są
przez Zakład Gospodarki Komunalnej
- zachęcam Państwa do wspólnego
dbania o nasze środowisko naturalne.

Dziękuję wszystkim Mieszkańcom,
którzy dbając o ład i porządek włącza-
ją się w estetyzację miasta i gminy. 

Burmistrz Olsztynka
Artur Wrochna

Wiosenne porządki

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

KOMPUTERY

SPRZĘT RTV, SAT, AGD

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

Komputery i RTV - Serwis
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INFOKIOSK w Urzędzie Miejskim
Gmina Olsztynek podpisała porozumienie 

z Urzędem Pracy Powiatu Olsztyńskiego o udo-
stępnieniu urządzenia, tzw.  Infokiosku.  Urządze-
nie to zostało zainstalowane na parterze w Urzę-
dzie Miejskim w Olsztynku. Mogą z niego korzy-
stać przede wszystkim  osoby  bezrobotne poszu-
kujące pracy, chcące uzyskać informacje o bie-
żących dostępnych w olsztyńskim urzędzie pracy
ofertach pracy i innych programach skierowanych
do bezrobotnych (szkoleniach, dostępnych środ-
kach finansowych na założenie własnej firmy 
i innych formach aktywizacji zawodowej). 

Zachęcamy wszystkie osoby bezrobotne do
korzystania z informacji na stronie internetowej
Urzędu Pracy Powiatu Olsztyńskiego, umieszczo-
nej w Infokiosku. Urządzenie jest dostępne 
w godzinach pracy Urzędu Miejskiego w Olsztyn-
ku. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych.

Burmistrz Olsztynka
Artur Wrochna

WYBORY DO
POWIATOWYCH

IZB ROLNICZYCH
Szanowni Państwo, wybory do IZB

ROLNICZYCH odbędą się w dniu 
3 kwietnia 2011 roku. Głosować można
w godzinach od 8.00 do 18.00.

LOKAL WYBORCZY na terenie
Gminy Olsztynek usytuowany będzie 
w Urzędzie Miejskim w Olsztynku 
ul. Ratusz 1 (sala konferencyjna).

KANDYDATAMI na  członków do
Powiatowej Izby Rolniczej są: 
- Szczepan Tadeusz Cichocki z Królikowa, 
- Jacek Tomasz Rostkowski z Pawłowa.

Zachęcam Państwa - Rolników do udzia-
łu w wyborach.

Burmistrz Olsztynka
Artur Wrochna

16 lutego 2011 w olsztyneckich szkołach (Gimnazjum, Zespole
Szkół i I LO) odbyły się praktyczne lekcje demokracji - wybory rad-
nych do Młodzieżowej Rady Miejskiej w Olsztynku na okres kolejnej
kadencji. Celem jej działania jest wspieranie aktywności młodych
ludzi oraz upowszechnianie wśród młodzieży idei samorządności.
Rada składa się z 15 radnych - uczniów Gimnazjum, Gimnazjum Sto-
warzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich, I Liceum Ogólnokształ-
cącego oraz Zespołu Szkół.

Radni Młodzieżowej Rady Miejskiej w Olsztynku: 
Majewski Sebastian – Przewodniczący MRM, Ostrowska

Daniela – Wiceprzewodniczący MRM, Han Łukasz – Wiceprze-
wodniczący MRM, Szubicka Marzena – Sekretarz MRM, Maciak
Robert, Makowski Jakub, Wieczorek Joanna, Kalwara Justyna,
Murzynowski Dariusz, Czepe Maciej, Dumka Kamila, Karpik Kinga,
Klus Dagmara, Pietrzak Paweł, Zakrzewska Klaudia.

Wszystkim młodym radnym gratulujemy.
PG

Już po raz czwarty młodzież olsztynecka 
wybrała swoich przedstawicieli

MŁODZIEŻOWA RADA
MIEJSKA IV KADENCJI

Panu Jerzemu Głowaczowi
Przewodniczącemu Rady Miejskiej w Olsztynku 

oraz Żonie Małgorzacie
szczere wyrazy głębokiego współczucia z powodu śmierci

Teściowej i Mamy
składają: Radni Rady Miejskiej w Olsztynku,

Burmistrz Olsztynka
oraz pracownicy Urzędu Miejskiego w Olsztynku.

Przyjaciołom, Sąsiadom i Znajomym, którzy wzięli

udział w ostatniej drodze zmarłego 2 stycznia Henryka
Szpanki, najserdeczniejsze podziękowania składa pogrążona
w smutku Rodzina. Obecność przedstawicieli wielu organiza-
cji społecznych, z którymi  współpracował, jest dowodem
zaangażowania i poświęcenia dobrej sprawie.

To co pisze pan Bogumił Kuźniewski w ALBO - „bo zasia-
ne ziarno nie przeminie, a wzrastając przyczyni się do upo-
wszechnienia wartości, którym wiernie służył pan Henryk
Szpanka” - jest dla nas dużym pocieszeniem.

„Nie jesteśmy, by spożywać urok świata, ale po to,
by go tworzyć i przetaczać przez czasy jak skałę złotą.
Twe oczy jak piękne świece, a w sercu źródło promienia.
Więc ja chciałbym twoje serce ocalić od zapomnienia”

K. I. Gałczyński fragmenty „Pieśni”

Z poważaniem Sabina i Grzegorz Kijańscy

Żonie (matce), dzieciom (siostrze i bratu), rodzinie 
oraz przyjaciołom tragicznie zmarłych

ZDZISŁAWA, KAMILI, 
PRZEMYSŁAWA PIENIAK

szczere wyrazy żalu i głębokiego współczucia
składają: Radni Rady Miejskiej w Olsztynku,

Burmistrz Olsztynka 
oraz pracownicy Urzędu Miejskiego w Olsztynku.

PODZIĘKOWANIE  i  GRATULACJE

W związku z upływem III kadencji Młodzieżowej Rady Miejskiej Prze-
wodniczącej i Radnym składamy serdeczne podziękowanie za pracę spo-
łeczną na rzecz olsztyneckiej młodzieży i  wniesiony wkład pracy 
w rozwój Miasta i Gminy Olsztynek.

Jednocześnie gratulujemy Radnym Młodzieżowej Rady Miejskiej
wybranym na IV kadencję oraz życzymy dużo satysfakcji z pełnienia 
tej zaszczytnej społecznej funkcji oraz sukcesów w nauce 

i w życiu osobistym.

Przewodniczący Rady Miejskiej                     Burmistrz Olsztynka
Jerzy Głowacz                                        Artur Wrochna 
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Dawne dzieje
Na samym skraju południowej

Warmii, na terenach mocno zale-
sionych i pokrytych licznymi jezio-
rami, założono wioskę Orzechowo.
Wieś lokowano w dobrach kapituły
warmińskiej w 1575r. Zabudowania
wioski powstały na niewielkim
wzniesieniu otoczonym wodami
jeziora WYRY, z którego prowadzi
ciek wodny do jeziora Łańskiego.
W bliższej i dalszej okolicy Orze-
chowa znajduje się kilkanaście
większych i mniejszych jezior, 
w tym dwa większe warmińskie
jeziora: Łańskie i Pluszne. Ze
wszystkich stron rozciągają się
ogromne połacie lasów, głównie
sosnowych, należących do puszczy
napiwodzko – ramuckiej.

Orzechowo przez długie czasy
było wioska biedną, typowo
puszczańską. Mało urodzajne,
piaszczyste gleby dawały niskie
plony i ludność musiała korzystać
ze szczodrych darów jezior i lasów.
Nie znamy dokładnie wcześniejszej
historii tej wioski, dopiero budowa
kościoła spowodowała wzrost
znaczenia Orzechowa. Z inicjatywy
księdza Jana Kiszporskiego
rozpoczęto w 1910r. budowę koś-
cioła misyjnego. W prace bu-
dowlane zaangażowali się mie-
szkańcy Orzechowa, Plusk, Ząbia,
Rybak i Swaderek. Do budowy
świątyni użyto kamieni polnych 
i czerwonej cegły. Kamień przy-
wozili furmankami chłopi z oko-
licznych wiosek. Najwięcej
kamienia przekazał nieodpłatnie
ewangelik, właściciel majątku 
w Nadrowie. Cegłę wypalano w le-
sie niedaleko Swaderek. Dzięki

wytężonej pracy i zaangażowaniu
wielu ludzi oraz finansowemu
wsparciu katolików z Warmii, w
krótkim czasie powstał przepiękny
kościół w stylu wiejskiego neogo-
tyku. Ostra czerwień cegieł i da-
chówki wspaniale kontrastuje z zie-
lenią lasów sosnowo – świer-
kowych. Wnętrze świątyni wzboga-
ca gwiaździste sklepienie cztero-
ramienne, wsparte na filarach ścien-
nych. Uroku dodaje smukła, strze-
lista wieża przykryta czterospado-
wym dachem. Nad wejściem umie-
szczono rozetę pięknie obrobioną
specjalnymi cegłami.

Prawa parafialne otrzymało
Orzechowo 4 października 1912
roku, a w następnym roku biskup
Edward Herrmann dokonał kon-
sekracji kościoła pod wezwaniem
Św. Jana Chrzciciela. Po 1945r.
Orzechowo przyłączono do parafii
w Gryźlinach i dopiero w 1991r.
biskup Edmund Piszcz reaktywował
parafię w Orzechowie, z rezydencją
księdza proboszcza w Pluskach.
Obecnie (2011r.) funkcję pro-
boszcza pełni ksiądz Norbert
Bujanowski, który przy kaplicy 
w Pluskach zbudował kościół wraz
z plebanią. Ksiądz Norbert
Bujanowski obsługuje trzy kościoły
– w Pluskach, Orzechowie i Kur-
kach. Ten ostatni, p.w. Św. Maksy-
miliana Kolbego, zbudowany 
w 1714r., został wykupiony od
gminy ewangelickiej i służy kato-
likom. Dzięki temu zahamowano
proces barbarzyńskiej dewastacji
tego zabytkowego obiektu, pięknie
położonego na wzgórzu.

Powstanie kościoła i parafii
miało ogromny wpływ na rozwój
Orzechowa. Wzrosła liczba

mieszkańców i powstały nowe
murowane domy. Poza kościołem
były tutaj zabudowania kościelne
(duża murowana plebania i budynki
gospodarcze), cmentarz, szkoła,
dwie leśniczówki, sklep, kuźnia.
Aktywnie działały straż pożarna 
i orkiestra dęta, w której grali
mieszkańcy z całej parafii. We wsi
mieszkało kilkanaście rodzin,  
z których najbardziej znaczące to
rodziny:  Biessów, Wagnerów,
Maternow, Krauzów, Neumannów,
Raczyńskich, Malugów, Maslo-
wskich, Hanowskich.              

Wszyscy mieszkańcy byli
Warmiakami wyznania katolickie-
go, ale nie wszyscy przyznawali się
do polskości. Jeszcze w okresie
międzywojennym większość star-
szych mieszkańców Orzechowa mó-
wiła gwarą warmińską, młodsi
posługiwali się głównie językiem
niemieckim, którego uczono 
w miejscowej szkole podstawowej.

Dawne czasy Orzechowa po-
zostały w pamięci nielicznych już
mieszkańców tej wioski, żyjących 
z dala od swych rodzinnych stron.
Większość mieszka obecnie na stałe
w Niemczech, a  tylko kilka rodzin
pozostało w Polsce. Dziennikarz
Robert Lesiński,  realizując audycję
radiową , odnalazł tylko dwie
rodowite Warmiaczki z Orzechowa.
Jedna mieszka w Olsztynie, druga w
Olsztynku. Tą drugą jest pani
Gertruda Kijańska. W rozmowie ze
mną przekazała bardzo ciekawe
wspomnienia, które można trak-
tować jako materiał źródłowy do
poznania dziejów tej wioski i jej
mieszkańców.

Rodzina 
Maslowskich
Pani Gertruda urodziła się w

1929r. w Orzechowie w rodzinie
Józefa Maslowski i Jadwigi z domu
Maluga. Rodzice byli Warmiakami.
Ojciec pochodził z Unieszewa.
Mieli pięcioro dzieci – Gertrudę,
Monikę, Annę, Józefa i Arnolda.
Głównym źródłem utrzymania było
niewielkie gospodarstwo, liczące
5ha ziemi wraz z kawałkiem lasu.
Ojciec musiał dorabiać i pracował
jako stolarz. Najpierw pracował 
w Swaderkach,  później dojeżdżał
do Olsztyna. W ich niewielkim
domu mieszkała babcia Gertrudy,
Franciszka Maluga z domu
Raczyńska. Mówiła tylko gwarą
warmińską. W rodzinie używano

języka niemieckiego i gwary
warmińskiej. Dzieci uczęszczały do
miejscowej szkoły, gdzie była tylko
jedna sala lekcyjna i jeden nauczy-
ciel, który  uczył w klasach łą-
czonych. Lekcje prowadzono
wyłącznie w języku niemieckim. 

Pani Gertruda z rozrzewnieniem
wspomina dziecięce lata spędzone
w Orzechowie. Wyprawy do
okolicznych lasów i nad jeziora,
zabawy z rówieśnikami, obser-
wowanie pracy dorosłych, udział 
w uroczystościach religijnych 
w przepięknym kościele. Wszystko
to jawi się jak sen okraszony
promieniami słońca i ciepłem
rodzinnego domu. Dobrobyt ich nie
rozpieszczał, ale głód też nie
dokuczał. Nawet w okresie wiel-
kiego kryzysu gospodarczego
dawali sobie radę. Skromne plony
wzbogacali darami przyrody, czyli
lasów i jezior. Wszystkie waż-
niejsze produkty, takie jak chleb,
mięso, przetwory mleczne przygo-
towywali sami z własnych płodów
rolnych. Żyli skromnie, ale szczęśli-
wie. Szczególne przeżycia dawały
niedziele i święta. Z całej parafii
zjeżdżali ludzie na nabożeństwa
uświetniane grą na organach lub
występem miejscowej orkiestry
dętej. Latem, w niedzielne, po-
południa organizowano tradycyjne
kiermasy i zabawy ludowe z udzia-
łem orkiestry i dużej liczby mło-
dzieży. Nad całym życiem
społecznym dominował kościół
katolicki. Warmiacy byli bardzo
religijni. Tylko z samego Orze-
chowa święcenia kapłańskie otrzy-
mało dwóch młodzieńców – August
Raczyński i Józef Biess. W miarę
spokojne i normalne życie zakłóciła
brunatna zaraza, która dotarła i do
tej zagubionej wśród lasów
warmińskiej wioski.

Mieszkańcy Orzechowa bali się
hitlerowców i nie chcieli nowej
wojny. Pamiętali jeszcze wyda-
rzenia z 1914r. i ucieczkę przed
wojskami rosyjskimi generała Sam-
sonowa. We wsi tylko leśniczy
Wagner popierał Hitlera. Jego brat
był wysokiej rangi oficerem, nato-

COŚ Z HISTORIICOŚ Z HISTORII

Warmiaczka z Orzechowa

Kościół w Orzechowie

Pani Gertruda Kijańska



Strona 7 ALBO  2 (178) marzec 2011

miast syn fanatycznym zwolennikiem faszyzmu.

Wojna
Najazd niemiecki na Polskę w 1939r. przyjęto

w Orzechowie z obawami i smutkiem. Ze wsi
zabrano wszystkich młodych mężczyzn do wojs-
ka. Krótka i zwycięska kampania przeciwko
Polsce wzmocniła wiarę zwolenników Hitlera 
w słuszność jego polityki, ale starsi i bardziej
doświadczeni życiowo ludzie z obawą patrzyli 
w przyszłość. Specjalne ekipy jeździły po
wioskach , zabierając miedź, brąz i mosiądz na
potrzeby przemysłu zbrojeniowego. W Orze-
chowie zabrali dzwony kościelne. Już wtedy star-
si ludzie powiedzieli, że Niemcy przegrają
wojnę, bo kościelne dzwony przetapiają na
armaty. Wojna była daleko, ale dawała o sobie
znać coraz częściej i coraz boleśniej. Na front
wysyłano kolejne roczniki mężczyzn, a do rodzin
przychodziły okrutne zawiadomienia o poległych
za ojczyznę i fuhrera. W 1944r. zabrali też 
39-letniego Józefa Maslowski. Trafił na
Słowację, a wycofując się przed Rosjanami
dotarł na Śląsk. Tutaj 8 lub 9 maja 1945r. cały
jego batalion wystrzelali Rosjanie. Józef
Maslowski zginął i nie ma po nim żadnego śladu.
Nie chciał tej wojny, ale musiał zginąć.

W czasie wojny każdy robił swoje, ludzie bali
się hitlerowców, szczególnie mocno szalał młody
Wagner, syn leśniczego. Dopiero w 1944r.
uspokoił się,  kiedy po zamachu na Hitlera
rozstrzelali jego stryja, oficera Wehrmachtu,
zamieszanego w spisek. W Orzechowie było
kilku robotników przymusowych. U leśniczego
pracowało trzech Polaków przy robotach
leśnych, u Biessów pracowała jedna Ukrainka, 
w miejsce synów zabranych na wojnę.

Rok 1945
Wojna nieuchronnie zbliżała się do Prus

Wschodnich. Od strony południowej dochodziło
coraz głośniejsze dudnienie artylerii. Nocami
bezchmurne niebo rozświetlały krwiste łuny
pożarów. Ludzie z przerażeniem spoglądali 
w stronę frontu i szykowali się do ucieczki. Nocą
19 stycznia sołtys pukał do okien i kazał uciekać
do Stawigudy. Matka przygotowała wcześniej
tobołki, szybko ubrała dzieci, zabrali tylko
podręczny bagaż, zamknęli na klucz drzwi od

domu i ruszyli
przez las. Nie mieli
koni, więc szli całą
gromadką pieszo 
w kierunku stacji
kolejowej w Stawi-
gudzie. Tutaj mia-
ły stać wagony, ale
pociągu już nie by-
ło. Ogromne masy
l u d z i   u c i e k a ł y
wszystkimi droga-
mi w kierunku pół-
nocnym. Główne
drogi były za-
pchane uciekinie-
rami i wojskiem,
jedynie boczne
dukty dawały moż-
liwość przejścia.
Podążali do wsi Pluski i dalej do Unieszewa,
gdzie mieli rodzinę. Dalej matka nie chciała
uciekać, zostali więc w Unieszewie. Tutaj
zobaczyli pierwszy raz żołnierzy radzieckich w
czapkach uszankach, w długich płaszczach lub
kufajkach, z różnymi karabinami w rękach.
Sowieci, niemal wszyscy pijani, biegali po całej
wiosce, strzelali, rabowali, gwałcili kobiety 
i dziewczęta. Później gdzieś zniknęli i przez
pewien czas był spokój. W Unieszewie rodzina
Maslowskich przesiedziała trzy tygodnie, wresz-
cie matka zadecydowała o powrocie do domu  
w Orzechowie. Przez zaśnieżone lasy wrócili do
swojej rodzinnej wioski. Na szczęście zni-
szczenia nie były duże. Sowieci spalili tylko dwa
domy – leśniczówkę i dom ze sklepem. We wsi
pozostały dwie rodziny, a w połowie lutego wró-
ciło dalszych pięć rodzin. Wszędzie brakowało
żywności. Sowieci zabrali wszystko – konie,
bydło, świnie, żywność zgromadzoną w piwni-
cach, kopcach, spichlerzach. Nie zostawili prak-
tycznie nic do jedzenia. Specjalne grupy
żołnierzy rosyjskich zabierały z całej okolicy
konie i bydło, które pędzono do Olsztynka. Tutaj
ładowano je na wagony i wywożono do Rosji.
Sowieci niszczyli też wszystko, czego nie mogli
zabrać. Strzelali do kur i kaczek, a nawet do
słoików z przetworami. Wyłapywali młodych
ludzi – kobiety i chłopców, zamykali ich w spec-
jalnych obozach, a później wywozili na Syberię.
Schwytali też matkę Gertrudy, ale jakimś cudem
została zwolniona i wróciła do domu.

Orzechowo opustoszało, większość ludzi
gdzieś zniknęła, inni ukrywali się lub siedzieli 
w domu , czekając na wiosnę i lepsze czasy. Nie
wiedzieli, że najgorsze miało dopiero nadejść. 
W pierwszych dniach kwietnia, z sąsiedniej wsi
Ząbie, nadchodziła  cała horda (ok. 100 osób)
pijanych sowieckich żołnierzy. Ktoś wcześniej
dostrzegł bandę Rosjan i wszczął alarm. Wszy-
stkie młode kobiety i dziewczęta uciekły w pani-
ce do lasu. Sowieci z wielkim wrzaskiem wpadli
do wsi. Biegali po domach, szukając gorzałki,
jedzenia i kobiet. Niczego nie znaleźli, więc udali
się do kościoła. Wyłamali drzwi i wdarli się do
środka. Kilku bojców weszło na chór. Bawili się,
grając na organach tak zapamiętale, że aż
powyrywali klawisze i piszczałki. Inni wyciągali
szaty liturgiczne i ornaty. Pozakładali je na siebie
i tańczyli przed ołtarzem. Zabawa taka trwała
dość długo, wreszcie, znudzeni, wyszli z koś-
cioła. Na odchodne wrzucili dwa granaty do
wnętrza świątyni. Od wybuchów wyleciały
witraże w oknach, ale kościół nie zapalił się 

i ocalał. 
Młode kobiety i dziewczęta spędziły całą dobę

ukryte w lesie. Dokuczało zimno i kwietniowe
przymrozki, ale strach przed Sowietami był sil-
niejszy. Wróciły dopiero następnego dnia po 
odejściu Rosjan. Przy każdym zagrożeniu
uciekano do lasu. Ukrywano się tak od kwietnia
do września 1945r., dopóki nie przyszli żołnierze
polscy.

Sowieci łazili grupami po okolicznych
wioskach i zawsze stanowili zagrożenie. Mogli
bez powodu kogoś zastrzelić lub zabrać do
obozu. Rabowali, co chcieli, gwałcili,  kogo
chcieli, byli panami życia i śmierci. Miejscowej
ludności nikt nie bronił i nikt nie żałował. Była
zdana na łaskę losu i na dobry lub zły humor,
najczęściej pijanych, sowieckich żołnierzy. Brud-
nych, oberwanych, podobnych do bandy rzezi-
mieszków, a nie do zwycięskiej armii. Wśród
radzieckich tyłowych oddziałów byli zwykli
bandyci, złodzieje, więźniowie kryminalni 
z łagrów, którzy ochotniczo zgłaszali się do
wojska, żeby móc bezkarnie rabować i gwałcić.
Niemal wszyscy mieli choroby weneryczne 
i zarażali nimi miejscowe kobiety. Po przejściu
czerwonej zarazy zapanowały głód i choroby.
Wszędzie leżały ciała poległych i pomordo-
wanych ludzi oraz padłe zwierzęta. Z chwilą
nadejścia wiosny wszystko gniło i poprzez
robactwo i muchy rozprzestrzeniały się groźne
choroby, głównie tyfus.

Mieszkańcy Orzechowa zjedli resztki zapasów
i wiosną 1945r. żywili się zieleniną i rybami. Nie
widzieli chleba, a ze zboża (jeżeli się gdzieś
uchowało) gotowano jakieś wodniste zupki.
Brakowało nabiału w postaci mleka, masła czy
sera. O mięsie można było tylko pomarzyć.
Jedyną nadzieją były ryby i dzikie zwierzęta.
Dopiero latem dobrotliwy las ratował głodnych
ludzi jagodami i grzybami. Maslowscy też na-
zbierali większą ilość jagód i zanieśli pieszo do
Olsztyna, gdzie je sprzedali i otrzymali pierwsze
polskie pieniądze. W sierpniu zobaczyli 
w Swaderkach polskich żołnierzy, którzy przy-
jechali na akcję żniwną. Po przejęciu władzy
przez Polaków znacznie się uspokoiło. Sowieci
nie łazili już po wioskach, a jesienią znikli 
z okolicy. Polacy byli lepsi,  tylko szabrownicy 
z mławskiego mocno dokuczali. Nastały nowe,
spokojniejsze czasy, ale nikt z mieszkańców
Orzechowa nie wiedział, że niemal całkowita
zagłada wsi dopiero nadejdzie.

Bogumił KuźniewskiRodzina Pani Gertrudy Kijańskiej 
w Orzechowie 

Pamiątkowe zdjęcie mieszkańców Orzechowa z okresu wojny
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W OSP w Olsztynku w dniu 19.02.2011r.
odbyło się walne zebranie sprawozdawczo-
wyborcze, na które przybyły władze wojewódz-
kie, powiatowe oraz lokalne: Burmistrz Miasta
Olsztynek – Artur Wrochna, Przewodniczący
Rady Miejskiej w Olsztynku- Jerzy Głowacz,
Dyrektor Zarządu Wojewódzkiego ZOSP RP –
Grzegorz Matczyński, Prezes Oddziału Powia-
towego Związku OSP w Olsztynie - Adam
Sierzputowski, Zastępca Komendanta Miejskie-
go PSP w Olsztynie – bryg. Marek Eljasiak.                                  

W 2010 roku na terenie Miasta i Gminy
Olsztynek miały miejsce 93 pożary, 149  miej-
scowych zagrożeń oraz 3 alarmy fałszywe.
Nasza Jednostka Operacyjno – Techniczna
uczestniczyła w 245 akcjach ratowniczo –
gaśniczych, na terenie naszej gminy oraz gmin
ościennych.

Do najaktywniejszych druhów biorących
udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych zali-
czają się:

Bartłomiej Schodowski – 157 wyjazdów,
Rybka Jarosław – 127, Tomasz Żebrowski –
105, Krzysztof Żmijewski – 105, Przemysław
Pisarski – 90, Piotr Olczyk – 81, Piotr Pisarski
– 79, Pisarski Rafał – 77, Paweł Mańków – 76,
Pisarski Stanisław - 67, Wojciech Kozak – 67,
Jarosław Przybułowski – 55,  Michał Końpa –
52, Wojciech Filipkowski – 41, Przemysław
Wolszczak – 39, Michał Zglinicki – 39, Kamil
Brokos – 31, Roman Końpa – 26, Piotr Sokół -
26, Mariusz Przybułowski – 25, Łukasz Fijał-
kowski – 18,   Piotr Achramowicz – 18, Woj-
ciech Olczyk – 17, Mateusz Kominek – 15,
Mirosław Brokos – 13, Adam Figielski  – 12,
Jacek Augustyniak – 11, Marcin Górzyński –
11, Kazimierz Gąsiorowski - 8, Michał Sołty-
siak – 8, Paweł Urbanowicz - 4, Zbigniew
Nowakowski – 4, Paweł Figielski - 3, Piotr
Kozłowski - 2. 

Zarząd OSP w Olsztynku podziękował
wszystkim druhom za udział w akcjach ratow-

niczo-gaśniczych i współuczestnictwo w reali-
zacji wielu zadań, które przyczyniły się do roz-
woju OSP w Olsztynku. Druhowie ,którzy naj-
więcej wyjeżdżali  do działań i włożyli wkład 
w rozwój OSP, zostali wyróżnieni okoliczno-
ściowymi pamiątkami i są to: Bartłomiej Scho-
dowski, Jarosław Rybka, Tomasz Żebrowski,
Krzysztof   Żmijewski, Przemysław Pisarski,
Jarosław Przybułowski, Ryszard Orłowski. 

W roku 2010 Jednostka Operacyjno – Tech-
niczna w Olsztynku została dodatkowo wyposa-
żona w niezbędny sprzęt do lepszego i efekty-
wniejszego funkcjonowania, między innymi w:
aparaty nadciśnieniowe z kompletnym wyposa-
żeniem - 2 szt., kamerę  termowizyjną, pompę
szlamową WT-40X, średni zestaw oświetlenio-
wy.

Zakup w/w sprzętu był możliwy dzięki dofi-
nansowaniu przez  Krajowy System  Ratowni-
czo – Gaśniczy, Zarząd Wojewódzki ZOSP RP
w Olsztynie, Urząd Miejski w Olsztynku,
Regionalną Dyrekcję Lasów Państwowych 
w Olsztynie, Nadleśnictwo Jagiełek i Olsztynek
oraz Kancelarię Notarialną Pani Teresy
Ziółkowskiej.Wartość kupionego sprzętu to
50.000 zł. 

Obecnie OSP w Olsztynku liczy 65 druhów:
jednostka operacyjno – techniczna to 37 dru-
hów czynnych, 18  honorowych i młodzieżowa
grupa OSP Joanniter - sekcja ratownictwa
przedmedycznego - 10 osób. Na wyposażeniu
są 2 samochody gaśnicze z kompletnym wypo-
sażeniem do działań gaśniczych i  urządzeniami
hydraulicznymi ratownictwa drogowego, jeden
samochód specjalistyczny SH18, jeden gaśni-
czy ciężki oraz lekki samochód operacyjny.

W trakcie walnego zebrania odbyły się
wybory nowego Zarządu OSP w Olsztynku na
kolejną 5 letnią kadencję. Prezesem został
ponownie wybrany Jerzy Tytz, wiceprezesem
Przemysław Wolszczak, naczelnikiem Stani-
sław Pisarski, zastępcą naczelnika Marcin
Górzyński, skarbnikiem - Jerzy Kozak, sekreta-
rzem - Monika Zakrzewska, członkiem
Zarządu Wojciech Filipkowski.

Komendant Gminny ZOSP
Stanisław Pisarski

OSP Olsztynek w 2010 roku
Początek nowego roku jest okresem, w którym dokonuje się analizy, oceny oraz podsumo-

wania działalności za miniony rok.

Wiadomo, iż bezpańskie psy 
z Olsztynka i całej gminy są zawo-
żone do schroniska w Ostródzie,
które jest w najwyższym stopniu
przepełnione. Chroniczny brak
miejsca w ostródzkim schronisku
uniemożliwia przyjmowania następ-
nych psów, które włócząc się samo-
pas po okolicy, są niewątpliwym
zagrożeniem dla zwierząt i ludzi.

Psy, które trafiły do schroniska,
będąc pod opieką weterynaryjną, na

pewno są zdrowe. Natomiast stała,
troskliwa opieka pracowników
schroniska powoduje, że pieski  nie
tylko  nie okazują agresji, ale są
wręcz rozbrajająco przyjazne. 
W większości są to wielorasowce,
psy posiadające genetyczne cechy
nawet kilkunastu hodowlanych ras,
co powoduje zwiększenie  ilorazu
ich pozytywnych cech. Pozwolę
sobie nadmienić, że angielska poli-
cja do zadań specjalnych szkoli bez-

pańskie psy pochodzące właśnie ze
schronisk. Okazało się bowiem, że
właśnie psy schroniskowe zdecydo-
wanie szybciej niż psy ras tradycyj-
nie wykorzystywanych do tych
zadań, przyswajają sobie program
szkolenia. Mało tego, psy wielora-
sowe skuteczniej i sprawniej wyko-
nują  polecenia swoich przewodni-
ków. Warto podkreślić, że każdy
chętny, chcący wziąć do siebie pie-
ska ze schroniska, przez cztery mie-
siące będzie otrzymywał 50 złotych
tytułem poniesionych kosztów na
zagospodarowanie przyjaznego
kącika dla wziętego ze schroniska
pieska i potrzebne mu akcesoria jak:
miseczka, smycz, kaganiec, buda 
i urządzenie wybiegu. 

Szczegółowe warunki, na jakich
można przyjąć pieska ze schroniska,

Straż przekaże każdemu potencjal-
nemu chętnemu. Polecane pieski 
z ostródzkiego schroniska mogliby
przyjmować rolnicy, u których pil-
nowałyby one obejścia. 

Ponadto Straż Miejska zwraca się
z apelem do mieszkańców miasta 
i gminy Olsztynek o ujawnianie
osób, które niszczą mienie społecz-
ne, jak: ławki, kontenery na śmieci,
znaki drogowe, czy młode drzewka.
Wandalizm nie może być tolerowa-
ny i uchodzić bezkarnie. Mieszkań-
cy nie mogą być obojętni  na tego
rodzaju zachowania, albowiem
agresja i maniakalne upodobania do
niszczenia mienia społecznego
odwrócą się  z czasem indywidual-
nie do każdego z nas.    

Kazimierz Czester

Z  innowacyjnym pomysłem, wychodząc naprzeciw problemowi
jakim są  bezpańskie psy, wystąpiła Straż Miejska w Olsztynku. Słu-
chając jakże słusznych i przekonujących argumentów komendanta
Straży Mirosława Szostka uważam, że projekt jest wart nie tylko zago-
spodarowania, lecz także rozpropagowania w innych gminach.

Becikowe dla pieska
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Po takim orzeźwieniu przy-
chodzi zawsze głębsza refleksja.
Choć w głębi serca czuję się wciąż
młodo, to jednak obiektywnie trze-
ba stwierdzić, ze niestety, należę
już do pokolenia, powiedzmy –
„średniego”…

Ale wróćmy do tego zarzutu –
pomyślałem sobie w pierwszej
chwili – młody człowieku, skoro
nie chcesz, to nie czytaj lokalnej
prasy – twoja strata. Może chłopak
ma jakieś uprzedzenia lub ogólnie
rzecz biorąc - nie lubi czytać. 
W końcu nie byłoby w tym nic 
dziwnego – wg danych Biblioteki
Narodowej o stanie czytelnictwa 
w 2010 roku w Polsce  – „w  ciągu
miesiąca  tylko 54% Polaków czyta
teksty dłuższe niż 3 strony”…*

Ale po chwili zastanowienia
doszedłem do wniosku, że ów
młody człowiek ma  rację.

ALBO nie jest lekturą dla
młodego czytelnika. Nie trzeba być

socjologiem czy medioznawcą,
żeby zauważyć, ze jest w tym
stwierdzeniu sporo prawdy.

Aby  nie było nieporozumień
lub zbędnych  polemik – nie piszę
tego, aby krytykować kogokolwiek
– po prostu  w ALBO ze świecą
szukać tematów, które mogłyby
zainteresować młodych miesz-
kańców miasta i gminy Olsztynek.
Ale taka konstatacja nie wystarczy.

Zastanówmy się nad takim
stanem rzeczy – dlaczego tak jest?

Odpowiedź wydaje się dosyć
prosta – za mało jest ludzi młodych
(oczywiście są na szczęście  wyjąt-
ki), chętnych do pisania o swoich
problemach, bolączkach, czy 
w ogóle o swoich spostrzeżeniach
dotyczących spraw, którymi żyją na
co dzień. A to jest klucz do tego,
aby otworzyć się na problemy 
i sytuację młodych ludzi w naszej
Gminie. Ich głos powinien prze-
mawiać na równych prawach jak

głos starszego pokolenia. 
Chciałbym powrócić jeszcze do

wspomnianego wcześniej badania
Biblioteki Narodowej o czytel-
nictwie w Polsce - „w 2010 roku
do ani jednej książki nie zajrzało
56% Polaków”.*

Tym cenniejsza i ze wszech miar
godna uwagi jest inicjatywa
Mie j sko-Gminne j  B ib l io t ek i  
w Olsztynku, o której pisała 
w ostatnim numerze pani Henryka
Żebrowska. Przypomnijmy czytel-
nikom – chodzi o Dyskusyjny Klub
Książki, który działa od kwietnia
2010 roku. Wiem także, iż we
wszystkich szkołach różnego
szczebla w całej gminie, nauczy-
ciele oraz panie bibliotekarki robią
naprawdę dużo, aby ukierunkować
młodzież w stronę czytelnictwa,
które rozwija wyobraźnię oraz
otwiera szersze horyzonty.

Oto wnioski  wspomnianego
badania Biblioteki Narodowej  -
pomocą w odbudowie zaintere-
sowania oraz zatrzymania tej
niekorzystnej tendencji czytelnict-
wa są: „szkoła, jako miejsce pracy
nad tekstem, a także biblioteki pub-
liczne i szkolne oraz mass media”.* 

Szanowni Czytelnicy, naprawdę
odwiedzajmy częściej biblioteki –
gdzie oprócz książek można sko-
rzystać z lektury ulubionej prasy, 
w tym także prasy lokalnej, np.
ALBO…

Internet i telewizja swoje zro-
biły, ale nie może być tak, że oto na
naszych oczach  słowo pisane
zacznie odchodzić do lamusa, 
a przecież  jest ono od  momentu
wynalazku  druku przez Gutenber-
ga (poł. XV wieku) elementem
naszej cywilizacji i kultury.

Idąc tym tropem, jeszcze raz
namawiam, w szczególności mło-
dych ludzi, do śmiałego angażowa-
nia się i opisywania rzeczywistości,
w której żyjemy, dotykania prob-
lemów z którymi się borykamy,
poruszania tematów,  które nas
interesują. Z pewnością redakcję
ALBO ucieszy fakt nowego i świe-
żego spojrzenia. I w ten sposób
ALBO stanie się również Waszym
pismem.

Do czego gorąco zachęca autor
niżej podpisany. Z pewnością
pojawi się wówczas promyk
nadziei, że  ALBO będzie roz-
chwytywanym biuletynem również
przez młodszą część naszej
społeczności.

Zygmunt Puszczewicz

* Wyniki badań czytelnictwa za
rok 2010  przeprowadzonych przez
Bibliotekę Narodową.

Dane pochodzą ze strony:
www.BN.org.pl

Czytelnictwo w Polsce, 
a kwestie młodzieżowe

Niedawno usłyszałem taki oto zarzut od młodego mieszkańca Olsz-
tynka, że ALBO nie jest „materiałem” do czytania dla młodego
pokolenia. To tak, jakby mi ktoś wylał kubeł zimnej wody na głowę.
Przecież ja czytuję nasze pismo regularnie, a uważam siebie za
młodego człowieka…

„Małych projektów”

Termin szkolenia: 1 kwietnia 2011r.
Miejsce szkolenia: sala w Urzędzie Miejskim w Olsztynku.

Program szkolenia:
Temat: Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju - „Małe projekty”

Osoby prowadzące: Tomasz Piłat Dyrektor Biura LGD Południowa
Warmia.

16:00-16:05 Rozpoczęcie, przywitanie uczestników.
16:05-16:50 Kryteria dostępu i szczegółowe warunki przyznawania
pomocy w ramach działania.
16:50-17:30 Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy ze
szczególnym uwzględnieniem najczęściej popełnianych błędów.
17:30 Zakończenie.

„Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”
oraz

„Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”

Termin szkolenia: 1 kwietnia 2011r.
Miejsce szkolenia: sala w Urzędzie Miejskim w Olsztynku.

Program szkolenia:
Temat: Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju - „Tworzenie i rozwój
mikroprzedsiębiorstw” oraz „Różnicowanie w kierunku działalności
nierolniczej”

Osoby prowadzące: Tomasz Piłat Dyrektor Biura LGD Południowa
Warmia.

17:30-17:35 Rozpoczęcie, przywitanie uczestników.
17:35-18:45 Kryteria dostępu i szczegółowe warunki przyznawania
pomocy w ramach działania.
18:45-19:30 Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy ze
szczególnym uwzględnieniem najczęściej popełnianych błędów.
19:30 Zakończenie.

Zapraszamy na bezpłatne szkolenia – konsultacje!
Zapraszamy osoby zainteresowane udziałem w bezpłatnych szkoleniach z zakresu:

Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Południowa Warmia”
ul. Mickiewicza 40, 11-010 Barczewo, tel/fax: 89 674 04 85,

email: lgd@barczewo.pl, www.poludniowawarmia.pl
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Część I

Rubinowa recepta na dobrze 
zorganizowany dzień....

W torebce masz receptę na łzę...
T.LOVE  Tina

„T” jak turystyczna. „O” jak obszyta czymś
skóropodobnym. „R” jak rubinowa. „E” jak ele-
gancka. „B” jak bardzo potrzebna. „K” jak
kupiona na promocji. „A” jak awangardowa.
TOREBKA. Moja torebka, która doskonale wie
o roztargnieniu właścicielki. Czuje jej silny
uścisk. Zna plan dnia. Nosi na sobie ślady piąt-
kowego soku porzeczkowego. Ostatnia jest ze
mną od miesiąca.

Zauroczyła mnie jej pojemność. Pomyślałam,
że z nią nie zginę. Prostokątny portfel o wymia-
rach 25 centymetrów na 10 znajdzie schronienie.
Teraz nigdy nie mogę go znaleźć. Ginie 
w otchłaniach zimnego materiału. 

Szuka mnie kilkanaście razy na dobę. Prze-
wraca wtedy wszystko do góry nogami. Wyciąga
ze mnie na przemian: kasę w papierkach, kartę,
drobniaki, wizytówki. Szuka paragonów, rozkła-
dów jazdy, biletów i tak w kółko. Leżę zawsze na
samym dnie. Między ósmą a piętnastą jest sporo
pracy. Czeka składka na imieniny kogoś z pracy
lub trzeba wygrzebać złoty osiemdziesiąt na nie-
gazowaną wodę mineralną. Najgorsze są akcje
poszukiwania czegoś do pisania. Kłują lub
łaskoczą mnie cztery piszące czerwonym kolorem
cienkopisy. Ona i tak ich nie znajduje i kupuje
lub pożycza kolejne. Nie wspomnę o dwóch
piórach z niebieskim atramentem, jednym czar-
nym długopisie i mazakach: zielonym, fioleto-
wym i różowym. Na szczęście armia tych 
z wyczerpanym wkładem jest już niegroźna.
Śmieję się gorzko z czarno – złotego modelu
komórki Sony Ericsson K53Oi. Ta to dopiero ma
życie! Wyciągana, wrzucana, wkładana, wpycha-
na i wciskana. Ma specjalne miejsce w jedynej
kieszonce. Niestety, dzieli nasz tłumny los. Przy-
zwyczaiłem się już do niektórych towarzyszy.
Kalendarz na 2010 rok w czerwonej oprawie,
lusterko, puder w kamieniu firmy Avon, notes 
z cytatami z filmu „Truman show” na pierwszej
stronie, indyjska srebrna bransoletka, szczotka
do modelowania włosów – oto oni! Choć znikają
na chwilę, zawsze wracają. Najgorsze są poże-
gnania! Wczoraj opuścił nas bezbarwny błysz-
czyk Nivea CareGloss & Sine. Najczęściej zmie-
niają się książki. Miejsce zgrabnych „Nizin”
Herty Müller zajął opasły tom biografii Márqu-
eza, który wszystkich doprowadza do furii swoją
manią wielkości. Niezłe zamieszanie jest też 
z tymi „Neskami 3 w 1”. Rozsypią się i koniec!
Świat wywrócony do góry nogami! Prawdziwym
kataklizmem są jednak stosy papierów. Kart-
kówek. Prac klasowych. Konspektów lekcji.
Zwolnień. Zaświadczeń. Kserówek. Co dzień stos
papierowych nawałnic!

W chaosie dnia, zmianach okryć wierzchnich
i fryzur, rubinowa torebka przywraca równowa-
gę. Zapomnieć o niej nie można. Trzymać ją na
kolonach w autobusie i mieć pewność, że

wewnątrz znajduje się cały kosmos potrzebnych
w tym dniu rzeczy. Położyć na parapecie w sali
37, a po skończonych lekcjach zawiesić na
ramię. Zajść do biblioteki i obciążyć jej wnętrze
nowymi pozycjami dydaktyczno-metodycznymi.
Zabrać do teatru. Zabrać do restauracji. Nosić do
czarnych kozaków i czerwonych szpilek. Płakać
nad zaciętym zamkiem. Czyścić plamy po soku.
Dojrzeć do chwili, gdy trzeba wymienić na
nową...

Część II

Przyłapana na szukaniu

Jechałyśmy w jednym przedziale do Torunia.
Ładna, zadbana. Wyglądała na jakieś dwadzie-
ścia pięć lat.

- Skoro mamy razem podróżować, to wypada
się przedstawić. Jestem Ewa.

- Miło mi. Justyna.

Układałam sobie w głowie plan prezentacji
dotyczącej twórczości Bolesława Taborskiego.
Miałam wygłosić referat na konferencji poświę-
conej literaturze, tzw. „drugiej emigracji”. Prze-
glądałam notatki, coś tam dopisywałam.

Ewa słuchała MP3 i podziwiała widoki za
oknem. Czarna lakierowana torebka rozmiarów
sporej reklamówki na zakupy leżała na kolanach
właścicielki. Największym powodzeniem cieszy-
ła się fioletowa komórka z klapką, wyjmowana 
z przedniej kieszeni. Miałam wrażenie, że samo
otwieranie mechanizmu sprawia Ewie ogromną
przyjemność. Szybki zdecydowany ruch, charak-
terystyczny dźwięk klapnięcia i można upewnić
się, czy przypadkiem nie przyszedł sms. Później
ten wyraz rozczarowania na twarzy. Jednak nic
nie przyszło. Dalsze oczekiwanie.

- Dzień dobry! Bileciki do kontroli!
- Proszę – podałam z uśmiechem.
- Dziękuję – kontroler odwrócił się w stronę

mojej towarzyszki podróży. 
- Teraz kolej na panią – ponaglał Ewę, która

przemierzała czeluście swojej torebki w poszuki-
waniu biletu.

- Mam, na pewno mam – mówiła zdenerwo-
wanym głosem.

Wyjęła brązowy, skórzany portfel, z którego
w wielkim nieładzie wystawały stosy papierków,
dokumentów, paragonów i kart. Przeglądała
wszystko z osobna. Szukała dalej. Przyszła kolej
na niebieską teczką z napisem Harold Pinter
„Urodziny Stanleya”. Scenariusz. Tam też nie
znalazła biletu. Spojrzała na mnie. Obserwowa-

łam każdy jej
ruch równie
zdenerwowa-
na. Z torebki
wypadły: klu-
czyki na bre-
loczku – ża-
bie, podkola-
nówki, eme-
mensy, czer-
wony lakier
do paznokci,
okulary prze-
ciwsłoneczne,
różowa golar-
ka, APAP, pa-
rasolka, krem
do rąk, pla-
stry. Nie zdzi-
wiło mnie to
szczególnie.
Pomyślałam, praktyczna jest i przewidująca.
Taka kobieta musi mieć bilet. 

- Proszę w takim razie kupić bilet u mnie –
niecierpliwił się przystojny pracownik kolei.

- Jak to kupić? Mam, na pewno mam. 
W końcu go znajdę.

Ewa przeniosła się w strefy dwóch bocznych
kieszeni. Z prawej wyjęła papierki po czekolad-
kach Merci, różne rodzaje gum do żucia: od
owocowych po miętowe, dwa kasztany, garść
włoskich orzechów i PenDrive’a. Praktyczna 
i szalona zarazem, czy to możliwe? Jeszcze lewa
kieszeń, sprawdź dokładnie, dopingowałam ją 
w myślach. Wypadły: karty do gry, sos tabasco,
wykałaczki, zatyczki do uszu, jasnoróżowe
wełniane rękawiczki do łokcia, turkusowy kra-
wat, bukiet sztucznych pierwiosnków. Zapraco-
wana musi być, skoro nie ma czasu na przepako-
wywanie się. Rękawiczki latem? Być może
artystka? Poetka? Aktorka? Roztrzęsionymi 
dłońmi szukała kolejnej skrytki, jakiegokolwiek
zakamarka, które mogłyby ukrywać dowód
jazdy zgodnej z prawem. Niestety, bezskutecz-
nie. 

- Co ja mam z panią zrobić?
- Zaraz znajdę, jeszcze chwila.
- Za chwilę to my dojedziemy do Torunia.

Udanej podróży paniom życzę. Kontroler
uśmiechnął się szeroko i wyszedł.

Odetchnęłam z ulgą. Ewa wyciągnęła 
z kosmetyczki puder, tusz, lusterko i z gracją
zabrała się do udoskonalania swojego makijażu.

- Udało się. Ten numer zawsze się sprawdza.
Doprowadzam ich do stanów szaleństwa. Wtedy
mi odpuszczają. Z tym wyjątkowo łatwo poszło.
O której dotrzemy do Torunia?

J. Dąbrowska

Torebka prawdę Ci powie...

Ogłoszenia drobne
Sprzedam  mieszkania w Olsztynku przy ul. Kolejowej:
62,5 m2 (3 pokoje) II p.  - 180 tys. zł;  36 m2 (kawalerka) I p. - 110 tys. zł.  
Tel. 606-99-68-99, Ceny do negocjacji !!!

Bezpłatne ogłoszenia drobne przyjmowane są w biurze redakcji 
(MGOK w Olsztynku, ul. Chopina 29, w godz. 8.00-18.00)
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- Pana kariera zawodowa była dosyć bogata.
Wieloletnie dyrektorowanie administracji celnej
oraz ostatnie lata na stanowisku Dyrektora
Departamentu Kontroli w Urzędzie Marszał-
kowskim dostarczały Panu wiele satysfakcji.
Wiemy, że spełniał się Pan w tej ostatniej pracy.
Skąd potrzeba kandydowania na Burmi-
strza? Jaka jest Pańska wizja sprawowania
tej funkcji na dziś i w przyszłości? 

AMBICJE I MISJA

- W odniesieniu do słowa „misja” wielu ludzi
kręci głową. Nawet moja żona czasem zadaje mi
pytanie „... po co ci to było ...?” Ale do takich
spraw nie można podchodzić jak do kolejnej
posady, do kolejnej pracy. W odniesieniu do
słowa „misja” liczy się przede wszystkim chęć
służenia gminie, jej mieszkańcom i przekonanie,
że można zdobyte wcześniej doświadczenia 
z powodzeniem wykorzystać w zarządzaniu sto-
sunkowo dużą jednostką samorządową. Spoty-
kam się bezpośrednio z ludźmi, ich problemami,
czasem dramatami. W większości są to sprawy
nie dające się załatwić od ręki. Takie spotkania
bezpośrednie dają jednak olbrzymie rozeznanie
w problemach życiowych mieszkańców i pozwa-
lają budować plany na przyszłość, m.in. te doty-
czące strategii mieszkalnictwa  w gminie.

Każdy dzień w Ratuszu jest jak  sinusoida.  
W jednej chwili wydaje się, że coś się psuje, że
są rzeczy, z którymi nie da się w danej chwili nic
zrobić, a za sekundę pojawia się i pozytywna
myśl,  bo  udało się  załatwić jakąś skompliko-
waną  sprawę.

To wszystko daje siłę do pracy, ta siła bierze
się z ciągłego kontaktu z ludźmi.

Wiem, że spoczywa na mnie duża odpowie-
dzialność i chciałbym spełnić oczekiwania spo-
łeczne, przede wszystkim związane z rozwojem 
i wizerunkiem naszej gminy. Szczególne miejsce
w moich i moich współpracowników planach
zajmuje nasza młodzież. Dla spełnienia ich
marzeń warto ciężko pracować. 

REALNY PLAN NA OBECNY ROK TO... 

- Na początku tego roku złożyliśmy wniosek
do Marszałka  o dotację ze środków unijnych 
w wysokości  przeszło 2 milionów złotych na
budowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na
odcinku Olsztynek - Mańki - Samogowo. Obie-
całem kontynuację wcześniejszych działań w tym
zakresie. Wszystko po to, by nasza gmina zasłu-
giwała na miano gminy turystycznej.  

W planach na ten rok  wprowadziliśmy
budowę kompleksu sportowo-rekreacyjnego  

za „Zamkiem”. Będzie to wzbogacona wersja
„Orlika”. Obiekty budowane są na potrzeby
okolicznych szkół i mieszkańców. Prowadzimy

jeszcze rozmowy z Powiatem
Olsztyńskim na temat party-
cypowania w kosztach tego
zadania.   

Na rozpatrzenie czeka także nasz wniosek 
o dofinansowanie przez Sejmik remontu jednej 
z gminnych dróg. Powiat Olsztyński rozstrzygnął
także przetarg na odbudowę odcinka drogi 
w Witramowie . Gmina ponosi 50 % kosztów.

Warto wspomnieć też o rekultywacji wysypi-
ska, która jest prowadzona przy okazji budowy
obwodnicy Olsztynka. Inwestycję prowadzimy,
wykorzystując masy ziemi, którymi dysponuje
wykonawca. Gdyby nie budowa obwodnicy,
pewnie przez najbliższe lata nie udałoby się tego
zrobić ze względu na olbrzymie koszty przedsię-
wzięcia.

PLAŻY NIE BĘDZIE W TYM ROKU,
ALE SKWEREK TAK...

- Poprzednie władze zdecydowały o przezna-
czeniu środków na wykonanie projektu zagospo-
darowania plaży miejskiej. Trwa projektowanie.
Mam nadzieję, iż w kolejnych latach znajdziemy
środki na wykonanie tego od dawna oczekiwa-
nego  przedsięwzięcia.

Rynek miasta musi być ukończony do czerw-

ca tego roku. Jest to termin ostateczny. Spowol-
nienie prac nad nowym „skwerem”  spowodo-
wane było,  jak wiadomo, odkryciami archeolo-
gicznymi i ponownymi uzgodnieniami z konser-
watorem zabytków. Cóż, nie ukrywam, że podob-
nie jak wielu mieszkańców, jestem pełen obaw
co do funkcjonalności nowego rynku. Obawę
budzi kompromis zawarty między projektantem 
a konserwatorem zabytków. Może jednak efekt
finalny sam się obroni, a mieszkańcy polubią
nowe centrum miasta.. 

MNOGOŚĆ SPRAW NIEDOKOŃCZO-
NYCH...

- Obejmując stanowisko , zastałem to, czego
się spodziewałem. Jest wiele spraw, które ciągną
się od dawna. Są to przede wszystkim kwestie
mieszkaniowe. Trzeba sobie jasno powiedzieć,
że nawet jeżeli uda się wybudować jeden czy
dwa obiekty socjalne /każdy po około 1.5 mln/,

to i tak gmina tylko w niewielkim stopniu złago-
dzi problem. Od wielu lat nie buduje się w Pol-
sce mieszkań komunalnych. Gmin po prostu na
to nie stać.

SPRAWY SPOŁECZNIE DRAŻLIWE...

- Do takich spraw zaliczyłbym, m.in.: budowę

drugiej oczyszczalni ścieków w Olsztynku przez

zakład Tymbark S.A. oraz budowę biogazowni.

Nie znam gminy zbliżonej wielkością do Olsz-
tynka, gdzie funkcjonowałyby dwie oczyszczal-
nie ścieków. Interesy gminy i zakładu całkowicie
się rozmijają. Z jednej strony chęć obniżenia
kosztów przez firmę, z drugiej  interes ekono-
miczny mieszkańców. To przecież  my musieliby-
śmy ponieść koszty funkcjonowania oczyszczalni
miejskiej w przeszłości budowanej i unowocze-
śnianej także pod potrzeby firmy. Mam nadzieję,
że na kompromis nie jest jeszcze za późno.

Jeśli chodzi o biogazownię, to  jako burmistrz
muszę działać zgodnie z prawem, ale nie będę
działał przeciw społeczeństwu. Takie inwestycje
nie mogą powstawać bez przyzwolenia miesz-
kańców.

PONIEDZIAŁEK DLA KAŻDEGO
MIESZKAŃCA...

- Każdy poniedziałek  był, jest i zawsze będzie
dniem, w  którym każdy mieszkaniec może 
przyjść ze swoim problemem do Burmistrza . 

Aby uniknąć zbędnych i wielogodzinnych
oczekiwań w korytarzu Urzędu, najlepiej jest
zapisać się na wizytę  oraz zasygnalizować pro-
blem. Mogę wtedy lepiej przygotować się, roz-
poznać sprawę, często poprosić urzędników 
o potrzebne dokumenty. 

Dziękujemy za rozmowę. Życzymy Panu
Burmistrzowi i naszej gminie samych sukcesów.

Nie omieszkamy na bieżąco monitorować
podejmowanych przez  Pana  działań.

Klaudia Roman

Wywiad z ...

W grudniu ubiegłego roku nastąpiła zmiana władzy w naszej gminie.
Burmistrzem został Pan Artur Wrochna.

Postanowiliśmy złożyć Panu Burmistrzowi wizytę, aby dowiedzieć się,
jak wyglądały pierwsze miesiące na nowym stanowisku i zapytaliśmy 
o wrażenia z pracy w Ratuszu..

Arturem Wrochną 
Burmistrzem Olsztynka

Pani Jolancie Gramś

Sołtys Sołectwa Królikowo

szczere wyrazy głębokiego współczucia z powodu śmierci TATY

składają: Radni Rady Miejskiej w Olsztynku, Burmistrz Olsztynka

oraz pracownicy Urzędu Miejskiego w Olsztynku.



„Majątek gminy za gro-
sze” - kolejna odsłona

Artykuł pt. „Majątek gminy za grosze” opu-
blikowany w „ALBO” Nr 1 (177) z lutego 2011
roku wywołał spore emocje wśród mieszkańców
naszej gminy, którzy zadają różne pytania 
i oczekują jakiegoś jasnego stanowiska obec-
nych władz w tej sprawie. Redakcja „ALBO”
przyjmuje pozycję neutralną i chce ograniczyć
się jedynie do ujawnienia faktów oraz przedsta-
wienia komentarzy i wyjaśnień obydwu stron. 
W związku  z tym przedstawiamy:

FAKTY...

Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej w Olsz-
tynku ustaliła następujące fakty:

1. Burmistrz Olsztynka Mirosław Stegienko
26.11.2010 r. sprzedał najemcy lokal mieszkalny
i udział w działce we wsi Ząbie niedaleko jezio-
ra Łańskiego.

2. Najemca dzierżawił od gminy lokal przez
niecałe trzy lata, a mimo to kupił nieruchomość
z bonifikatą 95-procentową.

3. Na wniosek Burmistrza, w roku 2009
Gmina zainwestowała, 174 tysiące zł. w remont
dachu i poddasza, urządzając tam pokoje
gościnne. Sprzedaż lokalu na parterze uniemo-
żliwia swobodny dostęp do pomieszczeń na
piętrze.

4. Sprzedaż lokalu nastąpiła w okresie braku
Rady Miejskiej. Mandaty poprzedniej rady
wygasły 12 listopada 2010 r., nowa rada ukon-
stytuowała się dopiero 27 listopada 2010 r., 
a nieruchomość sprzedano 26 listopada 2010 r.

5. Nieruchomość (106 m2 powierzchni użyt-
kowej 36 m2 piwnic i 1000 m2 uzbrojonej działki
nad jeziorem) wycenioną przez rzeczoznawcę
na 140 tysięcy zł sprzedano za 5% wartości,
czyli za 7 tysięcy  zł. 

Członkowie Komisji Rewizyjnej
Ryszard Orłowski
Andrzej Salwin
Andrzej Wojda

WYJAŚNIENIA...
(odpowiedź byłego burmistrza z wydania

ALBO nr 1/177)

1. Nieruchomość w Ząbiu została sprzedana na
rzecz najemcy zgodnie z uchwałą Rady Miej-
skiej w Olsztynku z dnia 22 lutego 2001 roku 
(z późniejszymi zmianami).
2. Sprzedaż była przeprowadzona zgodnie 

z Ustawą o ochronie praw lokatorów w miesz-
kaniowym zasobie gminy i o zmianie kodeksu
cywilnego.
3. Gospodarowanie mieniem komunalnym,

zgodnie z Ustawą o gospodarce mieniem komu-
nalnym, należy do wyłącznych kompetencji
Wójta, Burmistrza, Prezydenta.
4. Konieczność remontu dachu z uwagi na jego

stan techniczny i adaptacji pierwszego piętra
budynku zaakceptowali radni rady miejskiej
uchwalając budżet Gminy na 2009 rok.

Co do zarzutu strat poniesionych przez
Gminę i jej mieszkańców kwota podana przez
autora artykułu jest hipotetyczna ale patrząc
oczami autora grubo zaniżona, ponieważ to
Rada, podejmując uchwałę o sprzedaży miesz-
kań najemcom z bonifikatą sięgającą 95% ceny
rynkowej – przyjmując retorykę autora, narazi-
ła Gminę na stratę około 9 milionów zł.

Gmina, zdaniem autora artykułu, pt. „Mienie
gminy za grosze”, straciła ale zyskali mieszkań-
cy kupując lokale, w których mieszkali, za cenę
preferencyjną zgodnie z intencją Rady.

W sumie oskarżenie zawarte w artykule uwa-
żam za absurdalne i świadczące o znikomej zna-
jomości prawa – ustaw i uchwał Rady  podej-
mowanych, między innymi przez autora artyku-
łu, kiedy był radnym przez dwie kadencje.

Na koniec, podpowiadając autorowi temat
następnej publikacji, sugeruję żeby oskarżył
mnie o gwałt, bo dostęp do kluczy na wieżę mia-
łem a aparaturę niezbędną do tego czynu też
mam.

Mirosław Stegienko

KOMENTARZE ...

Uważam, że były Burmistrz w ripoście do
stawianych zarzutów bagatelizuje cały problem
i szuka winnych wśród radnych. Uzasadniając
swoją decyzję o sprzedaży nieruchomości w
Ząbiu, przytacza  nic nie mówiące przepisy
prawne, które wprowadzają czytelników w błąd
i odwracają uwagę od istoty problemu. Przyto-
czona Uchwała Rady Miejskiej z 22 lutego 

2001 r., dotyczyła mieszkań komunalnych 
i najemców, którzy zajmowali te lokale od bar-
dzo dawna. Mieszkania te mocno zdewastowane
przez upływ czasu i brak remontu należało
sprzedać najemcom po niższej cenie, żeby
pozbyć się problemu i zapewnić tym ludziom
własne mieszkanie. Było to działanie logiczne 
i sprawiedliwe społecznie. Takich mieszkań
sprzedano kilkaset. Ich wartość według wyceny
rzeczoznawcy wynosiła kilkadziesiąt tysięcy zło-
tych. Bonifikata 95% dotyczyła tylko lokalu
mieszkalnego, za inne pomieszczenia i ziemię
najemcy płacili według wyceny rzeczoznawcy.
Zdarzały się specyficzne przypadki, w których
Rada Miejska nie wyrażała zgody na sprzedaż
lokalu komunalnego najemcy. Dotyczyło to
mieszkań niesamodzielnych i takich, gdzie koli-
dowało to z interesami gminy. Takim właśnie
przypadkiem jest budynek w Ząbiu. Były Bur-
mistrz doskonale o tym wiedział, a jednak
zignorował ten zakaz Rady Miejskiej.  

Bogumił Kuźniewski
Radny Rady Miejskiej 
w latach 2002 – 2010

Jak wytłumaczyć fakt, że byli włodarze
naszej gminy sprzedali majątek gminny wart
140 tysięcy zł za 7 tysięcy zł, chociaż nie musieli
tego robić? Zastanawiam się, czy były Bur-
mistrz sprzedałby swój prywatny majątek  (zie-
mię, dom po remoncie) za 5% jego wartości?
Żadne racjonalne względy nie mogą usprawie-
dliwić takich decyzji. Majątek Gminy Olsztynek
jest naszą wspólną własnością i powinien służyć
zaspokajaniu potrzeb wszystkich jej mieszkań-
ców. Rozdawanie gminnych nieruchomości za
bezcen jest bardzo poważnym naruszeniem 
i podlega ściganiu przez wymiar sprawiedliwo-
ści. Żaden burmistrz nie ma prawa pozbywać
się gminnego majątku wbrew stanowisku rady
miejskiej. To co zrobił poprzedni Burmistrz jest
dla mnie całkowicie niezrozumiałe.  Dlatego
domagam się wyjaśnienia całej sprawy i jeżeli
pojawią się znamiona działań szkodliwych dla
dobra Gminy to winni muszą ponieść konse-
kwencje prawne.

Robert Waraksa
Radny Rady Miejskiej
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Czekamy na listy...  alboolsztynek@wp.pl

KURS PRAWA JAZDY
Dnia 06.04.2011r. o godz. 15:00

w budynku dworca boczne wejście (Olsztynek ul. Jana Pawła II 8)

zapraszamy na rozpoczęcie nowego kursu nauki jazdy

zapisy również pod nr tel. 508 058 020
AUTO PRAWKO

Tomasz Bar

PEŁEN ZAKRES SZKOLENIA !!! żadnych ukrytych opłat !!!

30 godz. jazdy + 30 godz. teorii (ilość miejsc ograniczona)Cena kursu 750 zł
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Bardzo dobrze zaprezentowali się uczniowie Szkoły Podstawowej w Olsztyn-
ku podczas VI Wojewódzkiego Halowego Turnieju Piłki Nożnej „Olsztynek
2011”, 12.03.2011 r. w Hali Gimnazjum w Olsztynku. Młodzi piłkarze, prowa-
dzeni przez nauczyciela wychowania fizycznego Adama Wyszyńskiego, zajęli II
miejsce !! W rozgrywkach wzięło udział 6 drużyn z naszego województwa, 
a mecze rozgrywane były systemem „każdy z każdym”.

TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ
„OLSZTYNEK 2011”

W pierwszym spotkaniu olsztyneccy
piłkarze, po bardzo wyrównanym poje-
dynku, pokonali drużynę Szkoły Podsta-
wowej z Dywit 2:1 (bramki: P. Potoplak
i A. Gburczyk). W dwóch kolejnych spo-
tkaniach drużyna z Olsztynka również
odniosła zwycięstwa. Najpierw uporała
się z zespołem Szkoły Podstawowej z
Dabrówna 5:0 (bramki: A. Gburczyk – 2,
A. Ożóg – 2 i P. Potoplak -1), a następ-
nie nie dała szans Błękitnym Pasym
wygrywając 4:0 (bramki: A. Ożóg -2, 
P. Potoplak – 1 i A. Gburczyk – 1).

Kolejne spotkanie było najtrudniejsze
w całym turnieju. Nasi chłopcy trafili na

ekipę Szkoły Podstawowej z Jezioran.
Niestety, drużyna gości okazała się lep-
sza wygrywając 3:0. Na szczęście nasza
drużyna nie załamała się i w ostatnim
spotkaniu pokonała zespól UKS Dymer
Biskupiec 2:1 (bramki A. Ożóg – 1 i P.
Potoplak - 1). Ostateczna kolejność  była
następująca:

1.Szkoła Podstawowa w Jezioranach
2.Szkoła Podstawowa w Olsztynku
3.UKS Dymer Biskupiec
4.Szkoła Podstawowa w Dąbrównie
5.Błękitni Pasym
6.Szkoła Podstawowa w Dywitach
Najlepszym bramkarzem turnieju

został Filip Balcerak, a królem strzelców (razem z zawodnikiem
z Jezioran) Arkadiusz Ożóg (5 bramek).

Nasza drużyna wystąpiła w następującym składzie: Filip
Balcerak (VI d), Patryk Potoplak (VI d), Andrzej Gburczyk (VI
d), Robert Ożóg (VI d), Łukasz Makowski (VI d), Karol Kucki
(VI d), Kostek Parchanowicz (VI d), Arkadiusz Ożóg (IV c). 

Chciałbym serdeczne podziękować wszystkim sponsorom,
bez których tegoroczna impreza nie mogłaby się odbyć. Byli to:
p. Teresa Ziółkowska, Bank Spółdzielczy w Olsztynku, p. Kazi-
mierz Gąsiorowski, p. Franciszek Piłat, p. Katarzyna Krygier-
Budnicka.

Organizator turnieju  Adam Wyszyński

KWIECIEŃ

17 IV Regionalny Jarmark Wielkanocny
18-19 IV  Przegląd Teatrów Szkolnych - ,,Arlekin” 2011

Święto Poezji Dziecięcej – konkurs rejonowy

MAJ

30 IV-3 V Majówka w Skansenie („Poznaj wiejskie 
zwierzęta”, „Tajemnice ciesiołki - pokaz 
historycznych technik budowlanych”, 
„Święto Przyrody w Skansenie”) 

1-3 V Olsztynecka Majówka (imprezy sportowe, 
rekreacyjne, rajdy, turnieje)

7-8 V VIII Regionalne Ekologiczne Targi Chłopskie 
15 V „Od woja Chrobrego do dziś” - prezentacja 

grup rekonstruktorów historycznych 

CZERWIEC

1 VI Dzień Dziecka w Skansenie 
3 VI Skansen dzieciom: Życie na wsi (pokazy 

dawnych zajęć wiejskich i ginących zawodów) 
5 VI Olsztynecki Festiwal Muzyki Młodych 

„Żółtodziób” i „Złota nutka”
12 VI Festyn Zielonoświątkowy – Turniej Miast 

Olsztynek - Reszel 
19 VI Niedziela w Skansenie – Kura, kogut i kurczątko 

oraz inne zwierzęce rodziny
19 VI Turniej Tańca Towarzyskiego
27 VI Święto Patrona Miasta  

LIPIEC

9-10 VII Dni Olsztynka 
24 VII Festiwal Piosenki Turystycznej Żeglarskiej 

w Swaderkach
24 VII Skansen miodem i lipą pachnący 
30 VII Festyn w Witramowie

KALENDARIUM  IMPREZ  2011
31 VII Niedziela w Skansenie: 

Konik Polski – spadkobierca Tarpana

SIERPIEŃ

7 VIII Festiwal folkowy „Etnogranie” 
14 VIII Regionalne Święto Ziół 
20-21 VIII Festiwal Bałtyjski - w kręgu kultury Prusów

Pożegnanie wakacji „A nam jest szkoda lata”

WRZESIEŃ

3-4 IX IX Targi Chłopskie 
11 IX Gminne Dożynki 

Europejskie Dni Dziedzictwa 
24 IX „Śmiech pod strzechą w skansenie” 

– III Festiwal Kabaretów Wiejskich o Laur 
Don Kichota

PAŹDZIERNIK

1 X Niedziela w skansenie - Smaki ziemniaka 
8 X Jarmark zwierzęcy w Skansenie

LISTOPAD

11 XI Dzień Niepodległości

GRUDZIEŃ

4 XI Mikołajkowy Turniej Tańca Towarzyskiego 
6 XI Impreza estradowa dla dzieci „Mikołajkowe 

Niespodzianki”
18 XII Regionalny Jarmark Wigilijny
31 XII Powitanie Nowego Roku
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Miejsce na Twoją reklamę!

Lp. Moduł Cena netto Vat 23 % Cena brutto

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

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

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

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

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

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

Cennik reklam w gazecie ALBO:

Miejsko-Gminny

Ośrodek Kultury 

w Olsztynku

ul. Chopina 29

tel/fax: 89 519 22 01

alboolsztynek@wp.pl

Znalazłam ostatnio taki oto wiersz, ani brzydki, ani ładny, ot po prostu
taki,  który określa w pełni mój, a mam nadzieję, że i Państwa, wiosenny
nastrój.  Wszyscy odczuwamy wpływ wiosny na nasze samopoczucie. 
Z jej nadejściem odczuwamy przypływ sił, pozytywne nastawienie i więk-
szą dozę optymizmu.

W okresie wiosennym zaczynamy więcej uwagi poświęcać, oczywiście
swojemu wyglądowi. Niezmiennie po zimowym zaniedbaniu wyraźnie
widoczne są wszelkie mankamenty urody. Najbardziej wyeksponowanym
staje się nadmiar „sadełka”. Jest to najwłaściwszy moment, żeby zabrać
się za siebie i przed latem odzyskać utraconą figurę. Potem nic się nie
ukryje - zwłaszcza na plaży. Podejmujemy zatem dramatyczne działania
na rzecz pięknego ciała i dobrego samopoczucia. Odwiedzamy fitness,

Wiosenny nastrój
Gdy czyjeś słowa poranną kawę

Oszronią jednym, krótkim oddechem.
W ustach masz gorycz pomimo cukru,

Kolor jest czarny pomimo mleka.
Daj sobie spokój, zostaw te fusy,

Niemiłe słowa, grymas na twarzy.
Zobacz, za oknem wiosna rozkwitła,

Swymi płatkami miasto okryła.
Słońce ogrzało płyty chodników

I rozświetliło oczy przechodniów.
Ciepłe powietrze przyniosło zapach,

Słodki, kuszący aromat wiosny.
Wyjdź na ulicę, poczuj to ciepło,

Zobacz uśmiechy na ustach ludzi.
Oddychaj mocno nastrojem wiosny,
Pozwól wypełnić mu rozum i duszę 

kosmetyczkę, fryzjer-
kę, zawzięcie masze-
rujemy z kijkami
nord walking, jednym
słowem poddajemy
się rozmaitym zabie-
gom upiększającym,
by móc z zadowole-
niem patrzeć w lustro.
Po zimowej ociężało-
ści wykazujemy
większą aktywność
ruchową. Na szczę-
ście więcej czasu
spędzamy na świe-
żym powietrzu, a pro-
mienie słoneczne
pozytywnie wpływają
na stan naszej psychi-
ki. 

Wiosna, ech to ty! Rozkwita przyroda i nasze uczucia. W powietrzu
„pachnie miłością”. Tchnienie wiosny i jej barwy – rozkochują nas w
niej i w sobie. Na ulicach i w parku można spotkać zakochanych, uno-
szonych falą romantyzmu. Wiosna „łączy serca, wiąże dłonie” i spra-
wia, że endorfina szumi w głowach. 

Bądźmy zatem zakochani na wiosnę w kimkolwiek i czymkolwiek,
znajdźmy sobie powód do zadowolenia i pamiętajmy, by od czasu do
czasu spojrzeć... w górę, na błękitne niebo, na pąki drzew, na buszu-
jące w gęstwinie gałęzi ptaki. Pamiętajmy o głębokim oddechu świe-
żym, wiosennym powietrzem i ...o sobie, o bliskich i...bądźmy lepsi na
wiosnę.

Życzy wszystkim czytelnikom ALBO
Katarzyna Waluk – redaktor naczelny
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Dodatkowo otręby owsiane zawierają błonnik roz-
puszczalny, który pomaga obniżać poziom „złego”
cholesterolu,  pozostawiając „dobry” we krwi.
Otręby to jednak nie tylko błonnik, ale także bogaty
skład witamin z grupy A i E oraz makro i mikroele-
mentów: cynku, fosforu, wapnia, selenu, potasu 
i magnezu.                             

Z dietetycznego punktu widzenia największą ich
zaletą jest jednak duża zawartość błonnika, który
nietrawiony, nie tylko nie powoduje tycia, ale znacz-
nie usprawnia pracę przewodu pokarmowego.
Zapewne dlatego właśnie coraz większą popularność
zdobywają otręby u osób walczących z nadwagą.
Błonnik pęcznieje w żołądku i na długo daje uczucie
sytości. Zwiększenie objętości pokarmu przyczynia
się do mniejszej ilości jego spożywania, co przekłada
się na łatwiejsze utrzymanie smukłej sylwetki –
marzenie każdej kobiety.

Reasumując: 

OTRĘBY  OWSIANE

- zmniejszają indeks glikemiczny posiłków, spowal-
niają wchłanianie cukrów (ma to ogromne znaczenie
dla osób z CUKRZYCĄ),

- obniżają wchłanianie złego cholesterolu, a tym
samym przeciwdziałają miażdżycy,

- podwyższają stężenie dobrego cholesterolu we
krwi,

- regulują ciśnienie krwi,
- oczyszczają organizm z toksyn i metali ciężkich,
- przeciwdziałają zakrzepom krwi,
- regulują trawienie, zapobiegają zaparciom,
- gwarantują szybsze poczucie sytości,
- dzięki nim można zjeść mniej, a jednocześnie się

najeść,
- poprawiają pamięć i koncentrację,
- zapobiegają nadmiernemu uczuciu zmęczenia,

zmniejszają potrzebę snu,

- chronią przed starzeniem,
- pozytywnie wpływają na wygląd skóry,
- posiadają duże wartości odżywcze,
- nie tracą swoich właściwości podczas pieczenia 

i gotowania,

OTRĘBY PSZENNE ze względu na dużą zawar-
tość błonnika oraz małą ilość cukrów przyswajanych
wraz z ich spożyciem, przede wszystkim aktywizują
nasz metabolizm. Ponadto obok wszystkich innych
zalet pochłaniają z naszego organizmu substancje
szkodliwe,  wspomagając ich wydalanie i co jest nie-
zaprzeczalnie bardzo ważne dla wszystkich pań -
przeciwdziałają rakowi sutka.

Jednym słowem, w myśl zasady „lepiej zapobie-
gać niż leczyć”, jedzmy otręby, najlepiej mieszając
ich różne rodzaje, jako że są one swojego rodzaju
kuracją dla całego naszego organizmu. Nie bez zna-
czenia jest zapewne to, że są łatwodostępne i niedro-
gie (mamy w Olsztynku młyn, gdzie bez  problemu
kupimy je  prosto od producenta w cenie 10zł za 25
kilogramów). Otręby można dodawać do musli 
i płatków do mleka, jogurtów, serków oraz ciast.
Zagęścimy nimi sosy i dodamy do zup. Warzywa
duszone na patelni czy ryba  po grecku  w pomido-
rach będą nie tylko dobre, ale i zdrowsze, kiedy
wzbogacimy je błonnikiem. Mogą być wykorzysty-
wane jako panierka do mięs, a mąkę  w naszej kuch-
ni warto na stałe zastąpić mielonymi otrębami –
sprawdzają się znakomicie. Posypmy nimi kanapki
lub dodajmy do sałatki. Przepisów i zastosowań
otrębów jest bez liku. Przedstawiam Państwu  nie-
które z nich do wypróbowania, żeby zachęcić do
sięgnięcia po otręby i stosowania ich na stałe 
w naszych domach.  Wystarczy, że zjemy dziennie
trzy łyżki otrębów, a będziemy zdrowsi, szczuplejsi 
i zawsze młodzi.

Ewa Łagowska - Okołowicz

Otręby panaceum dla zdrOwia
- najtańsze lekarstwO świata

Otręby, czyli okrywa nasienna ziarna pszenicy, owsa lub żyta, to jedno 
z najbogatszych źródeł błonnika pokarmowego. Zaledwie dwie łyżki otrębów pokrywają aż jedną trze-
cią naszego dziennego zapotrzebowania na błonnik, a tym samym obniżają ryzyko zachorowania na
raka jelit. Ponadto to właśnie błonnik odgrywa bardzo ważną rolę w profilaktyce zaparć, hemoroidów
czy uchyłkowatości jelita grubego.

DOBRE

RADY

ciaSteczka oWSiane

2 szkl. płatków owsianych
1 szkl. otrębów pszennych
1 szkl. otrębów owsianych
2 szkl. rodzynków sułtańskich
2 szkl. mąki pełnoziarnistej
2 szkl. soku jabłkowego 100%
0,5 szkl. oleju
2 łyżeczki proszku do pieczenia
2 op. cynamonu
wiórki, skórka pomarańczowa, kakao (niekoniecznie)

Wszystkie produkty suche dokładnie wymieszać 
w misce. jajka rozmącić z płynami i wlać do miski,
dodać bakalie i ewentualnie kakao. Formować łyżecz-
ką małe ciasteczka i układać na blaszce wyłożonej
papierem do pieczenia. Piec około 20-25 minut 
w temp. 200 stopni. mają jedną wadę - w naszym
domu błyskawicznie znikają.

najProStSze PlacuSzki 
z otrębóW

1 jajko
2 łyżki otrębów owsianych
1 łyżka otrębów pszennych
1 łyżka serka homogenizowanego

lub jogurtu naturalnego
sól do smaku

Wszystkie produkty dokładnie
wymieszać i smażyć na odrobi-
nie oleju. można podać z musem
owocowym.

Placki ziemniaczane z
otrębami

4 duże ziemniaki
1 jajko
5 łyżek otrębów (dowolnych)
ząbek czosnku 
sól, pieprz

ziemniaki utrzeć, dodać
jajko, rozgnieciony czosnek,
otręby, pieprz i sól do smaku.
Smażyć na rozgrzanym oleju
najlepiej niewielkie placuszki. Są
wtedy rumiane i  cudownie
chrupiące.

chleb z otrębami

1 kg mąki pełnoziarnistej
10 dkg drożdży
1 litr mleka lub wody
1 łyżka cukru
1 łyżka soli
2 szkl. otrębów pszennych
ziarna słonecznika, dyni, 
żurawina (niekoniecznie)
4 łyżki oleju

Produkty suche wymieszać w
misce. mleko podgrzać i w kilku
jego łyżkach rozmieszać drożdże
dodając cukier. kiedy rozczyn
wyrośnie, wlać do miski, dolać
resztę mleka i dokładnie wyro-
bić. Dodać pestki i żurawinę, 
a na końcu olej. Pozostawić do
wyrośnięcia, a następnie przeło-
żyć do 2 keksówek wyłożonych
papierem do pieczenia. Wierzch
chleba zwilżyć lekko wodą,
posypać makiem lub otrębami
owsianymi. kiedy ponownie
wyrośnie, piec 1 godz. w temp.
180 stopni.

Gryczane kotleciki

2 torebki ugotowanej kaszy 
gryczanej (200 g)
1 ugotowany spory ziemniak
1 szkl. otrębów owsianych lub pszennych
2 średnie cebule
2 jaja
2-3 łyżki mąki (jeśli mamy to pełnoziarnistej)
sól, pieprz, majeranek, ew. ostra papryka

otręby zalać wrzątkiem, odstawić na 15
minut, żeby nasiąkły i zmiękły. cebulę
posiekać i zeszklić na łyżce oleju. Połączyć
kaszę, otręby, rozgniecionego ziemniaka 
i cebulę. Doprawić według uznania. Wbić
jajka i dodać mąkę, by ciasto stanowiło
zwięzłą masę. Formować niewielkie kotleciki
i smażyć na rozgrzanym oleju.
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30 listopada 2010r. Wojewódzki Szpital
Rehabilitacyjny dla Dzieci w Ameryce roz-
począł realizację kolejnego projektu dofi-
nansowanego ze środków Unii Europej-
skiej. Projekt nosi nazwę „Zapewnienie
wysokiej jakości usług dla obywateli
poprzez unowocześnienie systemu i infra-
struktury informatycznej w Wojewódzkim
Szpitalu Rehabilitacyjnym dla Dzieci 
w Ameryce”. Całkowita wartość projektu to
882 247,98 zł, a kwota dofinansowania 
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regio-
nalnego 749 910,77 zł. Zakończenie prac
przewiduje się w II kwartale 2012r.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom
pacjentów oraz wobec konieczności popra-
wy jakości świadczonych usług i zwiększe-
nie efektywności podejmowanych działań,
rozpoczęto realizację zamierzonego celu.
Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny dla

Dzieci w Ameryce zwraca szczególną
uwagę na potrzebę stosowania w infrastruk-
turze ochrony zdrowia nowoczesnych apli-
kacji usprawniających pracę personelu
medycznego i pracowników administracyj-
nych, integracji systemów informatycznych,
jak również na zapewnienie pacjentom 
i mieszkańcom otwartego i szerokiego
dostępu do informacji medycznej oraz
wprowadzanie nowoczesnych usług cyfro-
wych, które obecnie stają się optymalnym
wariantem funkcjonowania każdej nowo-
czesnej placówki.

Konkretnym rezultatem projektu będzie
modernizacja oprogramowania obsługujące-
go część medyczną szpitala, w tym m.in.
umożliwienie importu danych na platformę
Ogólnopolskiego Systemu Ochrony Zdro-
wia (OSOZ), wprowadzenie elektronicznej
dokumentacji pacjenta z zastosowaniem

Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny dla Dzieci w Ameryce
Ameryka 21, 11-015 Olsztynek,  tel. 89/5194823,  fax 89/5194813

e-mail: szpital@ameryka.com.pl   www.ameryka.com.pl

Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

kwalifikowanego podpisu elektronicznego umożliwia-
jącego uproszczenie oraz radykalne obniżenie kosztów
archiwizacji, modernizacji i unowocześnienia aktualnej
serwerowni oraz zakup nowoczesnego sprzętu kompu-
terowego.

W efekcie, poza zapewnieniem dostępu do najnowo-
cześniejszych technik ICT dla pracowników i wkładem
w budowę społeczeństwa informacyjnego, możliwa
będzie poprawa jakości świadczonych usług medycz-
nych przez placówkę.

Efektem długofalowym realizacji projektu będzie
intensyfikacja rozwoju wysokiej jakości usług cyfro-
wych oraz systematyczne powiększenie wartościowych
i potrzebnych treści w Internecie, którymi są zaintere-
sowani mieszkańcy województwa warmińsko-mazur-
skiego i kraju. 

Anna Radomska - Wilczewska

DEZDEZ IN FOR MAC JEIN FOR MAC JE OL SZTY NEC KIEOL SZTY NEC KIE

Nowe władze kontra generał

Stało się. Ulica gen. Karola Świerczewskiego zmieni swoją nazwę 
i jest to jedna z pierwszych decyzji nowego burmistrza i rady miasta. 
- Nie możemy tolerować nazewnictwa gloryfikującego bandytyzm 
i komunizm – uważa radny Andrzej Grzywacz.

Niektórzy mieszkańcy uważają jednak zmianę za zupełnie niepotrzeb-
ną. - Dziwię się, że zamiast wziąć się za robotę, urzędy zajmują się dru-
gorzędnymi sprawami – denerwuje się Eugenia Krzywicka, mieszkanka
ulicy.

Władze zdają sobie sprawę że koszty i konieczność wymiany doku-
mentów nie wszystkim będą w smak. Dlatego szukali nowej nazwy, która
zamknie usta krytykantom zmiany. - Uznaliśmy że najlepszym patronem
tej ulicy będzie Karol Wojtyła – wyjaśnia Andrzej Grzywacz. - Będzie to
naturalne przedłużenie istniejącej już ulicy Jana Pawła II. Na skwerku
przed kościołem zamierzamy natomiast postawić Patronowi pomnik 
z brązu.

Wstępne szacunki wskazują, że całe przedsięwzięcie będzie kosztowa-
ło ok 1,2 mln zł.

Casting w domu kultury

W pierwszy i drugi weekend kwietnia w olsztyneckim domu kultury
odbędzie się casting statystów do serialu obyczajowego “Droga
szczęścia”. Część scen ma być nagrywanych w jednej z pobliskich wsi, 
a także na Skansenie. 

Twórcy mają jednak konkretne wymagania i w filmie nie będzie mógł
zagrać każdy. - Potrzebujemy osób, które będą odgrywały konkretne cha-

raktery – wyjaśnia Paweł Nicpoń, reżyser filmu. 
W pierwszy weekend zapraszamy osoby w wieku 45-60 lat o “wiej-

skim wyrazie twarzy”. Chodzi zarówno o panów jak i panie. - Dodatko-
wym atutem będą spracowane dłonie, tak jak u rolników – mówi reżyser.

Natomiast 9 i 10 kwietnia casting przeznaczony jest dla młodzieży 
w wieku 15-25 lat. - Prosimy aby chętni przyszli w strojach nawiązu-
jących do kreacji dyskotekowych – dodaje Paweł Nicpoń.

Początek przesłuchań już o godz. 15, potrwają do 20.
To nie tylko szansa na dodatkowy, wcale nie mały zarobek, ale także

dalszą karierę. Niewykluczone, że najlepsi statyści otrzymają także role
drugoplanowe. 

Wysypisko zamiast lotniska?

Biznesmeni starający się o możliwość budowy pod Olsztynkiem lotni-

ska pasażerskiego i transportowego uważają, że obecne władze podcinają
im skrzydła. - Staraliśmy się o ulokowanie nieopodal Wilkowa pasa star-
towego, tymczasem gmina chce udostępnić ten teren na wysypisko śmie-
ci. - bulwersuje się Ginter Werner, przedstawiciel spółki Luftgruppe 
z Berlina. - Myślałem, że teraz znajdziemy większe zrozumienie dla
naszych planów, tymczasem blokuje się szansę rozwoju miasta.

Rzecznik urzędu gminy uspokaja: - Nie chodzi o żadne wysypisko lecz
o nowoczesną sortownię śmieci. To bardziej dochodowy pomysł, tym
bardziej że lotnisko i tak powstanie w nieodległych Szymanach. Poza
tym sortownię chce budować polska grupa kapitałowa z Tel Awiwu, a lot-
nisko obcy kapitał niemiecki. W czasach kryzysu warto wspierać rodzimą
inicjatywę.

Artykuł sponsorowany
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Po rezygnacji Mariana Dąbrowskiego z udziału w Zarządzie Klubu
skład zarządu został uzupełniony o Kazimierza Borkowskiego, który
przyjął funkcję wiceprezesa MKS „Olimpia”. Wydawało się, że zarząd
będzie pracował w obowiązującym trybie i bez niespodziewanych
zawirowań. Niestety, zostaliśmy zaskoczeni przez wykładnię prawną
ustawy o samorządzie gminnym, wg której nie można być jednocześnie
członkiem zarządu stowarzyszenia (w tym przypadku Zarządu Klubu) 
i radnym rady miejskiej. Z tego też powodu radni gminy - Andrzej
Wojda, Andrzej Salwin i Kazimierz Gąsiorowski złożyli pisemne rezy-
gnacje z pełnionych funkcji w Zarządzie Klubu. Rezygnacje spowodo-
wały ubytek ponad połowy składu Zarządu, co - wg statutu MKS
„Olimpia” - rodzi obowiązek zwołania nadzwyczajnego walnego zebra-
nia członków klubu, dla uzupełnienia składu Zarządu. Walne zebranie
odbyło się 17. marca 2011 r. w sali OSP w Olsztynku. Skład Zarządu
uzupełnił się o: Tomasza Keniga (sekretarz), Roberta Dumkę (skarb-
nik), Krzysztofa Zalewskiego. Odchodzącym członkom Zarządu skła-
damy serdeczne podziękowania za dotychczasową, wieloletnią społecz-
ną pracę na rzecz rozwoju sportu w gminie. W Klubie stanowili oni
mocne wsparcie, zyskali uznanie i szacunek aktywnie uczestnicząc we
wszystkich działaniach organizacyjnych, szkoleniowych i gospodar-
czych realizowanych przez Klub. 

W wiosennym oknie transferowym kadra zespołu seniorów została
wzmocniona następującymi zawodnikami:

Z OKS Olsztyn wypożyczeny został na półroczny okres Krzysztof
Pilski. Patryk Stadnicki i Tomasz Długołęcki zostali pozyskani poprzez
transfer definitywny. Z wolną kartą wzmocnili nasz zespół Łukasz
Bogdanowicz i Artur Łazar. Z GKS Stawiguda został wypożyczony na
pół roku Bogdan Ślimak.

Wszystkie grupy wiekowe zawodników MKS „Olimpia” w Olsztyn-
ku trenują intensywnie przed zbliżającym się sezonem piłkarskim.
Mimo mroźnej i uciążliwej zimy, seniorzy rozegrali 7 spotkań sparin-
gowych, podczas których trener Piotr Kolek testował najbardziej opty-
malne ustawienie zawodników na poszczególnych pozycjach. Mecze
sparingowe zakończyły się następującymi rezultatami:  

- OKS II Olsztyn (IV liga) – „Olimpia” 5:3 /bramki - Krzysztof Pil-
ski  2, Kamil Pawlak 1/, 

- GKS Wikielec (IV liga) - „Olimpia” 1:0, 
- Pisa Barczewo (IV liga) – „Olimpia” 3:3 /Artur Łazar 1, Bogdan

Ślimak 1, Dawid Kowalczyk 1/,
- Warmiak Łukta (kl. Okręgowa) – „Olimpia” 1:3 /Paweł Duch 1,

Patryk Stadnicki 1, Bogdan Ślimak 1/,
- GKS Stawiguda (kl. Okręgowa) – „Olimpia” 0:6 /Artur Łazar 1,

Dawid Kowalczyk 1, Sebastian Kotliński 1, Łukasz Bogdanowicz 2,
Tomasz Długołęcki 1/,

- Warmiak Łukta (kl. Okręgowa) – „Olimpia” 7:3 /Sebastian
Kotliński 1, Patryk Stadnicki 1, Łukasz Bogdanowicz 1/,

- DKS Dobre Miasto (kl. Okręgowa) – „Olimpia” 1:1 /Tomasz
Mackiewicz 1/,

- ”Olimpia” - Zryw Jedwabno (A klasa) 3:0 /Łukasz Bogdanowicz
1, Krzysztof Pilski 1, Kamil Pawlak 1/.

W wiosennej rundzie nie będzie łatwo utrzymać się w gronie IV-
ligowców, ale mamy nadzieję, że włożona praca w okresie przygoto-
wawczym będzie procentowała dobrą grą i korzystnymi dla zespołu
rezultatami. 

Inauguracyjny mecz nasza drużyna rozegra 26.03 w Kurzętniku,
natomiast pierwszy mecz na stadionie w Olsztynku 2.04 o godz. 17.00.

Prezes MKS „Olimpia”
Jerzy Tytz

Co słychać w Olimpii?

Terminarz rozgrywek MKS "Olimpia"
Seniorzy

1. KS Zamek Kurzętnik - MKS Olimpia 26 III (sobota) 16:00

2. MKS Olimpia - OKS Sokół Ostróda 02 IV (sobota) 17:00

3. BKS Tęcza Biskupiec - MKS Olimpia 09 IV (sobota) 17:00

4. MKS Szczytno - MKS Olimpia 16 IV (sobota) 17:00

5. MKS Olimpia - KS Płomień Ełk 23 IV (sobota) 17:00

6. KS Olimpia 2004 Elbląg - MKS Olimpia 30 IV (sobota) 14:00

7. MKS Olimpia - KKS Granica Kętrzyn 07 V   (sobota) 17:00

8. GKS LZS Wikielec - MKS Olimpia 14 V   (sobota) 16:00

9. MKS Olimpia - LKS Błękitni Pasym 21 V   (sobota) 17:00

10. OKS 1945 II Olsztyn - MKS Olimpia 28 V   (sobota) 14:00

11. MKS Olimpia - MKS Rominta Gołdap 01 VI  (środa)  17:00

12. MKS Start Nidzica - MKS Olimpia 05 VI  (niedz.) 16:00

13. MKS Olimpia - MKS Błękitni Orneta 11 VI  (sobota)  17:00

14. GKS Pisa Barczewo - MKS Olimpia 18 VI  (sobota)  16:00

15. MKS Olimpia - KS Polonia Pasłęk 25 VI  (sobota)  16:00

Trampkarze
1. MKS Polonia Lidz. War. - MKS Olimpia 17 IV, godz. 10:00

2. MKS Olimpia - OKS 1945 Olsztyn 22 IV, godz. 10:30

3. OKS Sokół Ostróda - MKS Olimpia 26 IV, godz. 13:00

4. KKS Warmia II Olsztyn - MKS Olimpia 07 V,  godz. 10:00

5. LKS Tęcza Miłomłyn - MKS Olimpia  22 V,  godz. 10:00

6. MKS Olimpia - KS Huragan Morąg 28 V,  godz. 10:30

Juniorzy młodsi
1. MKS Olimpia - KS Jonkovia Jonkowo 02 IV, godz. 10:30

2. MKS Jeziorany - MKS Olimpia 09 IV, godz. 13:00

3. MKS Olimpia - LKS Błękitni Pasym 16 IV, godz. 10:30

4. LZS Leśnik Nowe Ramuki - MKS Olimpia 26 IV, godz. 12:00

5. MKS Olimpia - KS Kormoran Garda Purda 30 IV, godz. 10:30

6. MKS Olimpia - Czereś Sport Olsztyn 07 V,  godz. 10:30

7. MKS Polonia Lidz. War. - MKS Olimpia 14 V,  godz. 13:00

8. MKS Olimpia - PKS Reda Szczytno 21 V,  godz. 10:30

9. GKS Stawiguda - MKS Olimpia 29 V,  godz. 14:00

10. GZPN Omulew Wielbark - MKS Olimpia 11 VI, godz. 13:00

Zarząd MKS „Olimpia” w składzie - Robert Dumka (skarbnik),
Krzysztof Zalewski, Jerzy Tytz (prezes), Andrzej Szałkowski
(wiceprezes), Kazimierz Borkowski (wiceprezes), Piotr Kolek, Tomasz
Kenig (sekretarz).

fot. Paweł Kuźniewski

Z głębokim żalem i smutkiem przyjęliśmy wiadomość, 

że w dniu 8 lutego z szeregów naszego stowarzyszenia odeszła

nagle i niespodziewanie Pani Cecylia Szczepańska, która całe

swoje życie związana była bardzo uczuciowo z ukochaną 

„Olimpią”. Aktywnie uczestniczyła w życiu klubowym, między

innymi społecznie pracując w kasie biletowej klubu.

Serdeczność, otwartość i szczerość w wyrażaniu opinii, pełna

poświęcenia postawa i zaangażowanie Pani Cecylii pozostaną na

zawsze w pamięci naszej „klubowej” rodziny.
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VI-XII 2010 Łutynówko.
W inwentaryzacji za ten okres
Firma Procem Investment nie doli-
czyła się 36 szt. bydła o wartości
83.250 zł. Prowadzone postępowa-
nie ustali czy była to kradzież, czy
może błąd w dokumentacji?

25 XII – 4 II 2011 Ul. Rynek.
W tym czasie w wyniku włamania
wyniesiono tu z niezamieszkanego
lokalu odtwarzacz CD, dekoder
telewizji cyfrowej, szlifierkę kąto-
wą i zegary ścienne o łącznej war-
tości 1.500 zł.

20 I Dom dla Dzieci „Nad
Jeziorem”. Wychowanka Aleksan-
dra Z. dopuściła się kradzieży
torebki z dokumentami i pieniędz-
mi w kwocie 130 zł i, niestety,
będzie musiała stanąć przed sądem
dla nieletnich.

19-22 I Biedronka. Janina K. 

z Olsztynka wynosiła drobne arty-
kuły spożywcze, w sumie na 287
zł. Nosił wilk … !

29-31 I Na terenie budowy
obwodnicy, w okolicach Ameryki,
miały miejsce włamania do samo-
chodów ciężarowych i kradzieże
paliwa – łącznie 450 l o wartości 
2 tys. zł. Straty poniosła Firma
„Artimex” z Mławy.

30 I – 5 II Pawłowo. Włamanie
do barakowozu Arkadiusza S. 
z Olsztyna. Zginął przewód elek-
tryczny o wartości 270 zł.

4-8 II Szpital Dziecięcy 
w Ameryce. Z pomieszczenia
remontowanego budynku skra-
dziono pojemnik ze stali nierdzew-
nej o wartości 2.700 zł.

5-7 II Lutek. Kradzież paliwa 
o wartości 650 zł z transportu
Firmy „Wakoz” z Luzina.

7/8 II Ul. 22 Lipca. Z zaparko-
wanego na posesji warsztatu samo-
chodowego BMW wymontowano
przednią maskę, przednie reflekto-
ry i kierunkowskazy. Straty to 
6 tys. zł.

16/17 II Ul. Ostródzka. Z sa-
mochodu ciężarowego Scania
Firmy Izolbet Transport Bierzewi-
ce, po włamaniu do baku, skra-
dziono 200 l ON o wartości 900 zł.

20/21 II Witramowo. Wolno-

stojące boksy z butlami gazowymi
są systematycznie okradane. Tym
razem Lenard P. z Sitna i Paweł B.
z Tymawy, gm. Grunwald wynieśli
6 butli o wartości 900 zł, własność
Grażyny O. z Witramowa.

25 II Gaj. Łupem złodziei,
którzy włamali się do garażu Joan-
ny R. padły – aparat spawalniczy
migomat i piła spalinowa o warto-
ści 2.200 zł.

25 II – 2 III Z zaplecza Firmy
„Agaplast” w Olsztynku skra-
dziono kable miedziane i alumi-
niowe o wartości 26 tys. zł. Policja
zwraca się tu do osób, które
mogłyby pomóc w ustaleniu oko-
liczności zdarzenia. Anonimowość
oczywiście zapewniona!

Latem ub. r. Przemysław M. 
z Mławy przywłaszczył sobie, lub
ukradł (ustali to postępowanie)
telefon komórkowy Piotra B. 
z Łutynowa. Został „namierzony”
w ostatnich dniach. Co się odwle-
cze …!

25 II Ul. Kolejowa. „Obłowił”
się złodziej, który włamał się do
piwnicy Wojciecha Z. Ukradł,
nomen omen, wędki i elektrona-
rzędzia o wartości 6 tys. zł.

W ostatnim czasie zgłoszono
aż 6 włamań do domków letnisko-
wych. W Zawadach /w okresie od

8 do 18 I 2011/ skradziono 2 rowe-
ry o wartości 200 zł, w Gąsioro-
wie siekierę, łopatę, wędki i inne
drobne przedmioty o wartości 620
zł, w Kurkach /23 I – 6 II/ usiło-
wano tylko włamać się do kilku
domków, w Lutku Kamil A. 
i Przemysław M. (obaj z Lutka)
wynieśli agregat prądotwórczy,
kosę spalinową, pompę wodną 
i przewody elektryczne o łącznej
wartości 10.930 zł (część skradzio-
nych tu przedmiotów odnaleziono
u Rafała S. ze Stawigudy), w Je-
miołowie /I – 6 III 2011/ łup wła-
mywaczy to butla gazowa, garnki 
i inne drobne rzeczy o wartości
180 zł.

W omawianym okresie policja
zatrzymała też 10 osób poszukiwa-
nych, 8 nietrzeźwych kierowców 
i 2 rowerzystów, 30 dowodów
rejestracyjnych, prawo jazdy 5 kie-
rowcom oraz 7 osób do wytrze-
źwienia.

Policja apeluje o zachowanie
szczególnej ostrożności przy kupo-
waniu na portalach internetowych,
gdyż wg jej danych pojawia się
tam coraz więcej oszustów.

Opracowano na podstawie
materiałów KP w Olsztynku.

USŁUGI

KOMINIARSKIE

- CZYSZCZENIE PRZEWODÓW   
KOMINOWYCH

- INSPEKCJA PRZEWODÓW   
KOMINOWYCH KAMERĄ  

WIZYJNĄ

- MONTAŻ WKŁADÓW 
ZE STALI KWASOWEJ

- NAPRAWA PRZEWODÓW 
KOMINOWYCH

tel. 511 378 901

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

łokiem  Satyryka

KURA  ZŁODZIEJKA

Kura pszenicy ziarna kradła,
Na sądowej ławie za to usiadła.
Skruszona przed  sądem lamentuje,
Sama dla siebie karę proponuje.
Że w gnieździe zniesie jajek pare
I na tych jajkach odsiedzi karę.

FAŁSZYWE  IMIĘ

Na sprawie sędzia pyta oskarżonego,
Nie podał pan imienia swego praw-
dziwego.
Powody ku temu szczególne miałem
Dobrych rad ojca zawsze słuchałem,
Który mnie uczył jak postępować,
Że „imię swe dobre” mam zawsze
szanować.

FIGA

Zakochana dziewczyna się rozczarowuje,
Gdy pod listkiem figowym – figę znajduje!

Czesław Kazimierz Bandzwołek
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20 II Bal Stowarzyszenia Na
Rzecz Osób Niepełnospraw-
nych. Jak co roku, było barwnie 
i wesoło a za część artystyczną
„odpowiadały” tym razem nieza-
stąpione przedszkolaki z Panią
Grażyną Nowacką na czele.

4 III Artystycznym „strzałem
w 10-kę” okazał się koncert
legendarnej już formacji „Wolna
Grupa Bukowina”. Zespół
umiejętnie wprowadził przybyłą
w nadkomplecie publiczność 
w nastrój poezji i młodzieńczych
wspomnień, by na finał zapre-
zentować swoje największe prze-
boje. Kolejka po sprzedawane po koncercie
płyty była długa!

Sukces tego koncertu, jak i niedawny, równie
udany, występ „Czerwonego Tulipana” powinny
zachęcić organizatorów do zapraszania innych
wykonawców poezji śpiewanej, np. kultowego
„Starego Dobrego Małżeństwa”?

6 III Po 4 miesiącach zmagań futbolowych
Olsztynecka Halowa
Liga Piłki Nożnej dobie-
gła finału. Pomimo drob-
nych incydentów natury
porządkowej imprezę
należy uznać za udaną. 
Z pewnością cieszyła się
dużym udziałem sportowej
publiczności (ratującej
swoją liczną frekwencją
budżet rozgrywek), zdecy-
dowana większość me-
czów przebiegała w spor-
towej atmosferze, na
dobrym też poziomie.

Najwięcej „punktów”
zdobyła i zajęła w związku
z tym I miejsce Stacja
Paliw Kazimierz Gąsio-
rowski – Victoria (w składzie - Kazimierz Gąsio-
rowski, Marcin Nachaj, Dawid Kowalczyk, Mar-
cin Rykowski, Krzysztof Kuźniewski, Krystian
Jędrejek, Piotr Pasek, Piotr Żurawel, Adam
Popielewski, Krzysztof Stankiewicz, Kamil
Pawlak, Piotr Kolek, Paweł Brzostek, Maciej
Skalski, Konrad Sawko) przed MPEC Uniszewo,
Gromem Lichtajny i „Czarnymi” Olsztynek. 

Końcowa tabela ligi: 

7 III Organizowana przez Burmistrza impreza
z okazji Dnia Kobiet ma w Gminie Olsztynek
wieloletnią tradycję. Nowy włodarz Olsztynka
tradycję tą kontynuuje – wziął udział w święcie
Pań, będąc też, jego głównym organizatorem.
Artystycznie wspomogły przedsięwzięcie przed-
szkolaki, zespoły wokalne MGOK-u, Studio Fit-
nes „Aerobit”, a jako gwiazda – cygański zespół
„Hitano”.

13 III „Pro-Rock”. Ta impreza ma również
długoletni staż, a dodatkowo znana jest zespo-
łom ze sporej części kraju. Do konkursu zgłosiło
się 20 zespołów, m.in. z Opola, Chodzieży,
Lublina, Gdańska, no i oczywiście z wielu miast
naszego regionu.

W tym roku uznanie w oczach, a raczej

uszach, jury (muzy-
cy zespołu „Big Day”
i „Kokabura”) znalazły
„Bregma” z Gdańska /I miejsce/, „Headshot” 
z Olsztyna /III/ i nasz „Burning Ice” /II/. 

21 III Miss Marzanna '11. Kultywować tra-
dycję można też na wesoło. Udowodniły to
przedszkolaki, dzieci ze szkoły podstawowej 
i gimnazjaliści z Olsztynka podczas imprezy
Powitanie Wiosny. 

Była parada ulicami miasta /pod opieką poli-
cji i straży miejskiej/, konkurs na najładniejszą
Marzannę /wygrała kl. III c SP, przed I d i Zuzią

Zarębą, kl. I a zdobyła cztery
wyróżnienia/, okrzyki, wierszyki 
i piosenki na cześć Wiosny a na finał
22 kukły zostały spektakularnie spa-
lone, pod czujnym okiem straży
pożarnej. 

Wkrótce:

16 IV Regionalny Jar-
mark Wielkanocny /Rynek
Miasta/

18-19 IV Przegląd
Teatrów Szkolnych „Arle-
kin” /, godz. 10.00, Kino
„Grunwald”/.

Kronika MGOK-u

Miejsce Drużyna

I Stacja Paliw - Victoria

II MPEC Uniszewo

III „Grom” Lichtajny

IV „Czarni” Olsztynek

V „Żubry” Geo - Ekspres

VI „Relaks” Olsztynek

VII „WIK – PLAST” Olsztynek

VIII „Strażak” Gryźliny

IX AP Elektro

X Oldboys Olimpia

XI „Waplewianka” Waplewo
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Koncert zespołu „Wolna Grupa Bukowina” w Kinie Grunwald.

Adam Fedorowicz z zespołem „Hitano”.

Zespół „Burning Ice” 
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Karnawał to czas zabawy. W czasie karnawału bawią się nie tylko
dorośli. Jest to również wspaniała okazja do zabaw dla dzieci.

Bal przebierańców 
w Kunkach

25 lutego w Punktach przed-
szkolnych w Kunkach w ramach
projektu „Czym skorupka za młodu
nasiąknie…”, współfinansowanego
ze środków Unii Europejskiej odbył
się, długo oczekiwany przez przed-
szkolaków, bal przebierańców. 
W tym dniu każde dziecko było
przepięknie przebrane - były
wróżki, piraci, diabełek, Pippi,
klauni, myszka i wiele innych
postaci z bajek. Rozpoznać dzieci
było trudno. 

Główną atrakcją imprezy była
inscenizacja bajki „Czerwony Kap-
turek”, gdzie aktorami były dzieci 
i ich rodzice. Wszyscy bawili się
świetnie przy znanych i lubianych

piosenkach dziecięcych. Wspólne
tańce przerywane były różnymi
konkursami- oczywiście z pyszny-
mi słodkimi nagrodami. Wszystkie
nasze kochane dzieciaczki otrzyma-
ły upominki z balu, kupione przez
Fundację Idealna Gmina. 

Na balu gościliśmy: Pana Miro-
sława Obrębskiego z Urzędu Mia-
sta, Panią Małgorzatę Kramarz -
Prezesa Fundacji, wielu rodziców, 
a także innych gości zaproszonych
przez dzieci. Dziękujemy rodzicom
i dziadkom za pomoc w przygoto-
waniu uroczystości. Następny bal
już za rok... 

Anna Wachowska 
Elżbieta Zalewska 

Karnawał w Olsztynku
Karnawał to przede wszystkim okres balów i zabaw. 
Dlatego 18 lutego 2011 roku  w Gimnazjum im. Noblistów Polskich 

w Olsztynku odbyła się konferencja,  pt. „Karnawał w Olsztynku”, zorgani-
zowana przez Klub Integracji Społecznej przy Miejskim Ośrodku Pomocy
Społecznej w Olsztynku oraz Bibliotekę Miasta i Gminy w Olsztynku. Obo-
wiązywał strój karnawałowy!

Konferencja poświęcona została próbom zmiany obecnej trudnej sytuacji
osób, które zapomniały, czym jest zabawa, szczególnie ta szampańska, kar-
nawałowa. Dotyczy to osób w różnym wieku, różnego stanu i płci. Konse-
kwencją tego może być permanentny brak poczucia humoru, pomysłowości,
kreatywności, umiejętności nawiązywania przyjaźni przez całe lata, a nawet
- w skrajnych przypadkach - przez całe życie. Problem narasta, a skutkiem
tego bywają poważne zaburzenia, np. pracoholizm.

Konferencję otworzyła Pani Ewa Szerszeniewska - dyrektor MOPS 
w Olsztynku, zaproszenie przyjął również Artur Wrochna – Burmistrz Olsz-
tynka.

Przedstawiciele szkół, tj. uczniowie z Gimnazjum im. Noblistów Pol-
skich, Zespołu Szkół w Olsztynku, Liceum Ogólnokształcącego im. Jacka
Kaczmarskiego, Gimnazjum Katolickiego, Szkoły Podstawowej, przedszko-
laki z Przedszkola Miejskiego w Olsztynku, dziecięca Schola przy Szkole
Podstawowej, Biblioteka Publiczna  Miasta i Gminy w Olsztynku, Warszta-

ty Terapii Zajęciowej, uczestnicy Klubu Integracji Społecznej, seniorzy
z Domu Dziennego Pobytu, pokazali jak można się bawić w karnawale.
Były tańce, przedstawienia, śpiewy, skecze i oczywiście wspólna zaba-
wa.

Nie zabrakło również konkursów, np. na najciekawszy strój karnawa-
łowy.

Stwierdzono jednoznacznie, że Olsztynek może być stolicą karnawa-
łu - więc bawmy się!

Turniej rozegrano 19 marca w hali sportowej Gimnazjum 
w Olsztynku. Zawody otworzył zastępca dyrektora szkoły -
Marek Bartkowski a zaproszenie przyjęli - Burmistrz Olsztyn-
ka Artur Wrochna, przedstawiciel rady miejskiej Andrzej
Wojda oraz sponsorzy. 

VIII Wojewódzki 
Turniej Piłki Nożnej
„Wielkanoc 2011”

W imprezie wzięło udział 
8 drużyn (rocznik 1995 i młod-
si) reprezentujących następujące
szkoły: Gimnazjum nr 1 Barcze-
wo, Gimnazjum Jonkowo,
Gimnazjum Jeziorany, Gimna-
zjum Gietrzwałd, Gimnazjum 
nr 1 Reszel, Gimnazjum
Stębark, SPSK Olsztynek oraz
gospodarz turnieju Gimnazjum
im. „Noblistów Polskich”  Olsz-
tynek. Turniej rozgrywany był
systemem „każdy z każdym” w
dwóch 4 zespołowych grupach. 

Ostateczne wyniki:
I miejsce - Gimnazjum Nr 1

Barczewo, II miejsce - Gimna-
zjum Jeziorany, III miejsce -
Gimnazjum Nr 1 Reszel, IV
miejsce - Gimnazjum im. Nobli-
stów Polskich Olsztynek, V
miejsce – Gimnazjum Publiczne
Stębark, VI miejsce – Gimna-
zjum Jonkowo, VII miejsce –
Gimnazjum SPSK Olsztynek,
VIII miejsce – Gimnazjum Gie-
trzwałd.

Turniej rozgrywany był w
sportowej, przyjaznej atmosfe-
rze. Zawody uatrakcyjnił
występ zespołu cheerleader’s 

z Gimnazjum w Olsztynku .
Wszystkie uczestniczące 

w turnieju drużyny otrzymały
pamiątkowe dyplomy oraz piłki
nożne. Trzy najlepsze ekipy
zostały nagrodzone pucharami,
a zawodnicy otrzymali nagrody
rzeczowe. Wyróżniono Patryka
Łączyńskiego z Jezioran (naj-
lepszy zawodnik turnieju),
Adama Próchniewskiego z  Bar-
czewa (najlepszy strzelec turnie-
ju - 6 bramek) oraz Tomasza
Trzcińskiego z Olsztynka (naj-
lepszy bramkarz).

Turniej zorganizowano dzięki
wsparciu Urzędu Miasta 
w Olsztynku oraz sponsorów:
sklep sportowy „Olimp” – Jacek
Budnicki, stacja paliw – Kazi-
mierz Gąsiorowski, warsztat
samochodowy – Jarosław
Rakiel, firma AS-WOOD –
Adam Sypełowski, transport
samochodowy – Sławomir
Jastrzębowski.   

Organizatorzy
Michał Grzeszczak, Piotr

Podhajny, Zdzisław Dzięgielew-
ski, Janina Berek, Andrzej Duda
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W tym roku, 12 lutego, w karnawałowej sce-
nerii, choinka szkolna odbyła się w świetlicy
wiejskiej. Swoją obecnością bal zaszczycili -
burmistrz Olsztynka Artur Wrochna, wicedyrek-
tor Szkoły Podstawowej w Olsztynku Jolanta
Majchrzak, radni miasta Olsztynek, sponsorzy
(przyjaciele szkoły). Ilość gości, która nas
odwiedziła, przeszła nasze najśmielsze oczeki-
wania. Bawiło się z nami około 350 - 400 osób.

Choinka noworoczna rozpoczęła się częścią
artystyczną w wykonaniu naszych szkolnych
artystów. Uczniowie klasy 0 - III, pod okiem
pani Wioletty Figielskiej - Korgul zaprezentowa-
li inscenizację „Idą kolędnicy w królikowskie
progi”.  Możemy być dumni ze zdolności arty-
stycznych dzieci oraz ich ogromnego zaangażo-
wania i pracowitości. 

Później podziwialiśmy pokaz tańca towarzy-
skiego w wykonaniu Paulinki Pieczara i Bogusia
Szczepkowskiego oraz występ zespołu ludowego

,,Dybzaki” z Gierzwałdu.
Atrakcją wieczoru był konkurs dla najmłod-

szych dzieci, pt. ,,Oczaruj gości”. Maluszki pre-
zentowały swoje umiejętności recytacji wierszy 
i śpiewania piosenek. Wszystkie otrzymały upo-
minki. 

Niespodziankę przygotowali sponsorzy.
Uczniowie losowali różne prezenty z ,,kufra
sponsora”. Każde dziecko uczestniczące w zaba-
wie zostało obdarowane. To nie jedyna niespo-
dzianka w tym dniu. Smacznym i słodkim upo-
minkiem były pączki przekazane przez panią
Sylwię Widmańską i soki z firmy Tymbark,
powodzeniem cieszyło się malowanie twarzy,
które zaproponowała i wykonywała mama
uczennicy Olgi Wilczek, na co dzień pracująca
jako kosmetyczka. 

Najbardziej jednak oczekiwany był oczywi-
ście Mikołaj, a właściwie dwóch Mikołajów 
z workami pełnymi prezentów.

Po programie artystycznym,
rozpoczęła się zabawa przy
muzyce, którą przygotował i pro-
wadził jeden z rodziców - Adam
Mroziński. W tany ruszyły nie
tylko dzieci, ale również ich
młodsze i starsze rodzeństwo,
rodzice i licznie przybyli goście.
Można było podziwiać piękne
stroje karnawałowe, szczególnie
wśród młodszych dzieci.
Zachwyt budził przybyły na uro-
czystość prawdziwy clown.
Podobno to jedna z mieszkanek
Królikowa tak świetnie się ucha-
rakteryzowała, że wiele osób
zachodziło w głowę, któż to

kryje się pod burzą jasnych loków, ogromnym
kapeluszem oraz kulfoniastym nosem. Wybrano
Króla i Królową balu. Zabawa była przednia.
ZAPRASZAMY NA BAL KARNAWAŁOWY
W PRZYSZŁYM, 2012 ROKU!!

Kierownik szkoły, nauczyciele i uczniowie
Szkoły Filialnej w Królikowie pragną serdecznie
podziękować wyjątkowym i rodzicom uczniów
szkoły, którzy przygotowali i sprzedawali ciasta,
napoje, gofry, frytki oraz przeprowadzili ,,loterię
fantową” i w ten sposób pozyskali fundusze,
które przekazali na cele szkoły, między innymi
na organizację planowanej ,,Majówki rodzin-
nej”.

Niezmiernie wdzięczni jesteśmy wszystkim

tym, którzy odpowiedzieli na nasz ,,list intencyj-

ny” i pomogli nam w organizacji choinki szkol-

nej. Dziękujemy:

Nadleśnictwu Nowe Ramuki, Nadleśnictwu

Jagiełek, Nadleśnictwu Olsztynek, Bazie Zaple-

cza Technicznego w Olsztynku, Gospodarstwu

Rybackiemu w Swaderkach, Państwu Irenie 

i Tadeuszowi Hajduk, Państwu Marioli i Toma-

szowi Cisak, Państwu Iwonie i Mariuszowi

Wysockim, Panu Kazimierzowi Gąsiorowskie-

mu, Pani Dorocie Stempin, Państwu Marcie 

i Marcinowi Sosnowskim, Panu Andrzejowi

Stefanowiczowi, Pani Beacie Andrysiak, Panu

Andrzejowi Płoskiemu, Pani Sylwii Wilmań-

skiej, Pani Agacie Wilczek, Panu Józefowi

Podolak i Zespołowi ,,Dybzaki” z Gierzwałdu,

Państwu Zofii i Stanisławowi Makulec,

Państwu Irenie i Stanisławowi Słodownik, Fir-

mie Tymbark oddział w Olsztynku, Piekarni

SHP w Olsztynku, Hucie Szkła Artystycznego w

Olsztynku.

Z poważaniem
kierownik Szkoły Filialnej w Królikowie

Marzenna Stefanowicz

Choinka szkolna organizowana w okresie karnawału wpisała się już na stałe w kalendarz
imprez organizowanych w naszej szkole i jest jednym z najbardziej oczekiwanych i przyjem-
nych wydarzeń dla dzieci, młodzieży i całej społeczności lokalnej. 

Bal na sto par w Szkole Filialnej w Królikowie

Do tej pory z pomocy skorzysta-
ło ok. stu rodzin. O dynamice dzia-
łalności PZC niechaj świadczy cho-
ciażby 20 (dwadzieścia) ton żywno-
ści, którą przywieziono z Olsztyna 
i przekazano potrzebującym. Udo-
kumentowany obrót finansowy 
w ciągu rocznej działalności to
69.025,31 złotych! W krajobraz
parafii wpisał się już chyba na stałe
punkt Caritas w dawnej kaplicy,
gdzie systematycznie wpływają
dary w postaci odzieży, obuwia,
zabawek, wózków dziecięcych 
i innych akcesoriów dla maluchów.
Dużym zainteresowaniem cieszą się
artykuły gospodarstwa domowego,
ręczniki, pościel, a nawet meble.
Kaplica jest miejscem, gdzie każdy

może przynieść rzeczy niepotrzeb-
ne, ale w dobrym stanie.

Aby usprawnić pracę, wyznaczo-
no comiesięczne dyżury w punkcie.
Terminy na najbliższe miesiące to:
11 marca, 11 kwietnia, 20 maja, 
11 czerwca w godz. 18.00-19.00.
Czekamy na darczyńców.

W ciągu minionego roku dla
dwadzieściorga dzieci zorganizowa-
no bezpłatne kolonie w ośrodku
Caritas w Rybakach. Również pod-
czas wakacji podobna grupa dzieci
wyjechała na trzydniowy biwak do
Ostrowina, aby zrealizować projekt
„Używkom - nie!”, sfinansowany
częściowo przez MOPS w Olsztyn-
ku. Pozostała kwota to wpływy 
z 1% podatku przekazanego na cele

naszego Caritas. Przed rozpo-
częciem nowego roku szkolnego
przygotowano wyprawki szkolne 
o wartości ok. siedemdziesiąt zło-
tych każda dla trzydzieściorga
ośmiorga dzieci. Ponadto w okresie
Świąt Bożego Narodzenia i Wielka-
nocy zorganizowano paczki żywno-
ściowe dla trzydziestu rodzin 
z parafii. Po raz pierwszy udało się
„zaprosić” Mikołaja, który sprawił
radość siedemdziesięciorgu pięcior-
gu dzieciom, rozdając naprawdę
bogate prezenty.

Zespół Caritas włączył się też 
w pomoc powodzianom. Pomaga
też indywidualnie, np. poprzez dofi-
nansowanie do zakupu okularów dla
chłopca z naszej parafii, aczkolwiek
pomoc finansowa udzielana jest w
naprawdę wyjątkowych przypad-
kach. W tym miejscu warto wspo-
mnieć o bardzo szlachetnym geście
pewnej pary nowożeńców, która
zamiast kwiatów poprosiła o datki
na rzecz PZC.

Pracę zespołu wspomaga wielu
wolontariuszy, m.in. młodzi ludzie 

z Katolickiego Stowarzyszenia Mło-
dzieży. Niezwykle cenna jest też
współpraca z osobami i firmami,
które ofiarnie przywożą żywność 
z Olsztyna. To m.in.: Zbigniew
Kwiatkowski, Bogdan Minakowski,
Jan Szmigiel i SHP w Olsztynku.
Parafialny Zespół Caritas wyraża
swoją ogromną wdzięczność w/w za
okazywaną pomoc.

Zespół Caritas będzie wdzięczny
za przekazywanie na rzecz 
najuboższych różnego rodzaju rze-
czy w dobrym stanie, które można
przywozić do punktu przy ulicy
Wilczej 11 w wyznaczonych godzi-
nach. Ponadto zachęcamy do prze-
kazywania 1% podatku na rzecz
naszego Caritas. Niezbędne dane to: 
:OPP: 
Caritas Archidiecezji Warmińskiej
Numer KRS 0000245507
Cel szczegółowy 1%: 
Caritas Archidiecezji Warmińskiej, 
10-125 Olsztyn, Olsztynek-Salawa

Zarząd PZC przy parafii 
Bł. Anieli Salawy

W listopadzie 2009 roku przy parafii Bł. Anieli Salawy w Olsztynku
powstał Parafialny Zespół Caritas (PZC), którego celem jest niesienie
najuboższym różnego rodzaju pomocy. Swoim zasięgiem zespół obej-
muje własną parafię oraz pięć parafii ościennych. 

Caritas znaczy miłość ...
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Krzyżówka  nr 164

Roz wią za nia pro si my nad sy łać na kartkach 
pocztowych do 15 kwietnia pod ad re sem re dak cji. 
Spoś ród pra wid ło wych roz wią zań wy lo su je my nag ro dę
w wy so koś ci 40 zł.

Poziomo: 

1) z Kosmosu, 5) koniec picia, 9) poniżej pasa,

10) pośpieszny, 11) robi różnicę, 12) nie piesek i nie

żabka, 13) o nic, 14) kojarzy się z kamieniem, 

15) na młyn, 16) Jonasz, 18) nęci na okrągło, 

19) jasny, 21) „przechodzona” w porcie, 

23) popisowa, 24) palmowy, 25) niezdecydowana

ryba, 26) w kapeli, 27) z zielonym kamykiem

Pionowo:

1) zgrana, 2) np. awizo, 3) zwrotna, 4) tajne, 

6) bajkowy, 7) Vabank 2, 8) szach, 16) stuka po pracy, 

17) 24, 19) Baltazar, 20) czołg na stacji paliw, 

22) stawia na nogi
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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

26 27

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
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oleje silnikowe
w najlepszej cenie – wymiana gratis

Części do samochodów i motocykli

(możliwość ustalenia indywidualnego rabatu z klientem)

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

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

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

BLACHARSTWO – LAKIERNICTWO

anaprawa aut powypadkowych
aszybki termin realizacji
akonkurencyjne ceny

ul. Świerczewskiego 16
11-015 Olsztynek

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

BLACHARSTWO-LAKIERNICTWO  508 132 484

( ((

(

Oferujemy części do samochodów i motocykli:

Świadczymy także usługi w zakresie:



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

PEŁNY ASORTYMENT

realizacja w ciągu 1 dnia

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


