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Była też okazją do przedstawienia dobrych praktyk rozwojowych
w gminach. Podczas konferencji zostały uhonorowane gminy, które
w ostatnich latach wykazały największe osiągnięcia w szeroko rozu-
mianym aspekcie zrównoważonego rozwoju. Wśród nich znalazła
się również gmina Olsztynek, która w rankingu uszeregowanym
według dynamiki wzrostu osób pracujących zajęła 3 miejsce wśród
JST Województwa Warmińsko-Mazurskiego w kategorii gminy
miejsko-Wiejskie, oraz 5 miejsce w rankingu zrównoważonego roz-
woju JST województwa warmińsko-mazurskiego w kategorii gminy
miejsko-wiejskie. Jest to niewątpliwie wielki sukces znaleźć się w
gronie 30 laureatów spośród 116 jednostek samorządu terytorial-
nego na Warmii i Mazurach. Wydarzenie było zrealizowane przy
współpracy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko–
Mazurskiego i Katedry Polityki Gospodarczej oraz Regionalnej
Wydziału Nauk Ekonomicznych UWM w Olsztynie. Zrównoważony

rozwój gmin z poszanowaniem środowiska naturalnego, dziedzictwa
kulturowego, z wykorzystaniem istniejącego potencjału gospodar-
czego, jest najważniejszym priorytetem naszego regionu.

Data do kiedy dokument pozostaje ważny

jest określona na dowodzie osobistym (pod

informacją o numerze dowodu osobistego,

na awersie w prawym dolnym rogu).

Wniosek o wydanie dowodu osobistego

należy złożyć osobiście w Urzędzie Miejskim

w Olsztynku pokój nr 3, w godz. pon. 8.00 -

16.00; wt.-piąt. -7.15- 15.15, co najmniej na

30 dni przed dniem upływu terminu jego

ważności. Wniosek o wydanie dowodu oso-

bistego w imieniu osób, które nie posiadają

pełnej zdolności do czynności prawnych

składają rodzice, ustanowieni przez sąd

opiekunowie lub kurator. W przypadku gdy

osoba nie może złożyć wniosku o wydanie

dowodu osobistego lub nie może osobiście

odebrać dowodu osobistego w organie

gminy - z powodu choroby, nie pełno spraw -

ności lub "innej niedającej się pokonać

przeszkody", zawiadamia o t ym organ

gminy. W takiej sytuacji przyjęcie wniosku

odbywa się w miejscu pobytu tej osoby, jeżeli

pozwalają na to okoliczności, w jakich się

ona znajduje.

Od 1 stycznia 2010 roku dowody osobiste

wydawane są nieodpłatnie.

Sprawdź ważność 
dowodu osobistego

Referat Spraw Obywatelskich Urzędu
Miejskiego w Olsztynku informuje i przypo-
mina o obowiązku wymiany dowodu osobi-
stego w razie upływu terminu jego ważności. 

Gmina Olsztynek laureatem 
W ostatnich dniach lutego w Olsztynie odbyła się konferencja pn. „Zrównoważony rozwój społeczno-gospodarczy jednostek samorzą-

du terytorialnego”, mająca na celu pogłębienie wiedzy o oddziaływaniu władz lokalnych na gospodarkę województwa i roli władz samo-
rządowych w kreowaniu pożądanych kierunków prowadzenia działalności gospodarczej w ich gminach.

Samorządowy Dzień Soł-
tysa na Warmii i Mazurach,
bo taka jest oficjalna nazwa,
odbył się 3 marca w Cen-
trum Kongresowo - Konfer-
encyjnym Expo Mazury w
Ostródzie. W spotkaniu
uczestniczyli  min.:  mar -
szałek województwa oraz
członkowie zarządu, pos -
łowie oraz senatorowie
obecnej i  poprzednich
kadencji, arcybiskup metro-
polita warmiński, oczywiś-

cie nie zabrakło głównych
zainteresowanych, czyli soł-
tysów z Warmii i Mazur.
Cytat z wykładu prof. dr
hab. Stanisława Achrem-
czyka „...jeszcze nigdy w his-
torii Warmii i Mazur w jed-
nym miejscu i czasie nie
zebrało się tak wielu soł-
t ysów...” dobrze oddaje
skalę imprezy. W sumie w
obchodach wzięło udział
prawie półtora t ysiąca
osób. Była to okazja do

dyskusji o roli sołtysów w
lokalnej społeczności, a
także czas na nagrodzenie
tych, którzy wyróżniają się
ponadprzeciętną aktywnoś-
cią. Gminę Ol sztynek re pre -
zento wało 8 sołtysów oraz
Sekretarz Miasta Beata
Pieniak i Przewodniczący
Rady Miasta Andrzej
Wojda. Uroczystość uświet-
nił występ Zespołu Pieśni i
Tańca „Kortowo”.

Samorządowy Dzień Sołtysa 
na Warmii i Mazurach

Po raz pierwszy w historii obchody Dnia Sołtysa odbyły się pod patronatem Marszał-
ka Województwa Gustawa Marka Brzezina.
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W tym wyjątkowym dniu licznie przybyłe Panie powitano symbol-
icznym kwiatkiem oraz słodkim upominkiem wręczanym przez
uczniów gimnazjum. W rolę konferansjera wcielił się znakomicie Prze-
mysław Lenart.

Burmistrz Olsztynka Artur Wrochna i Przewodniczący Rady
Miejskiej Andrzej Wojda wręczyli symboliczną wiązankę kwiatów na
ręce Katarzyny Waluk Dyrektor Miejskiego Domu Kultury w Olsz-
tynku.

Uroczystość rozpoczęły dzieci z Przedszkola Miejskiego w Olsz-
tynku, które znakomicie zatańczyły  „Mazura Ułąńskiego”.

Na scenie występił Teatrzyk Piosenki Satyrycznej Czyści jak Łza,
który działa nieprzerwanie od 1975 roku. Twórcy Teatrzyku, znani z
dbałości o każde słowo i nutę, w autorskim programie jubileuszowym
zaprezentowali piosenki i wiersze zarówno te starsze jak i zupełnie
świeże, a publiczność zmusiła ich do bisów.

Na Panie czekał również poczęstunek przygotowany z okazji ich
święta.

8 marca w sali koncertowej Gimnazjum im. Noblistów Polskich
w Olsztynku tradycyjnie obchodziliśmy Dzień Kobiet.

Koncert dla Pań

Z gospodarzami sołectw należących do naszej gminy spotkały się

władze miejskie oraz  zarząd Koła Gospodyń Wiejskich w Mierkach.

Rozpoczynając spotkanie Burmistrz Olsztynka Artur Wrochna wraz

z Przewodniczącym Rady Miejskiej Andrzejem Wojdą pogratulowali

wszystkim sołtysom licznych sukcesów i działań na rzecz rozwoju

swoich miejscowości i tym samym całej gminy. Podziękowali także za

sumiennie wykonywaną pracę i za zaangażowanie w poprawę jakości

życia społeczności gminy, życząc dalszych sukcesów, wytrwałości w

trudnej, społecznej pracy, satysfakcji z wykonywania codziennych

obowiązków, przyjaznych relacji z mieszkańcami oraz wszelkiej

pomyślności. Licznie przybyłym sołtysom wręczono listy gratulacyjne

oraz upominki. Spotkanie było także okazją do podsumowania ostat-

nich inwestycji w sołectwach oraz omówienia spraw bieżących. Miało

też na celu podkreślenie roli sołtysa jako dobrego gospodarza wsi,

który na bieżąco reaguje na potrzeby w swoim sołectwie, zabiega o

inwestycje, integruje mieszkańców, potrafi zor ganizować wsparcie dla

osób starszych, samotnych i nie peł nosprawnych.

Dziękujemy za przyjęcie zaproszenia, życzymy wszelkiej pomyślnoś-

ci i dalszej owocnej współpracy.

W Świetlicy Wiejskiej w Mierkach 15 marca br. odbyło się 

spotkanie z okazji Dnia Sołtysa.

Wśród gości znaleźli się Starosta Olsztyński Małgorzata Chyziak,
Dyrektor Zarządu Wykonawczego Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP
Grzegorz Matczyński, Burmistrz Olsztynka Artur Wrochna, Wiceprze-
wodniczący Rady Powiatu Mirosław Szostek, przedstawiciele Ochot-
niczej Straży Pożarnej w Olsztynku oraz Dyrektor Gimnazjum im.
Noblistów Polskich Irena Jędruszewska.

Goście wręczyli nagrody wyróżnionym: w kategorii wiekowej –
przedszkole – Anieli Warych, Dawidowi Haratymowi, Janowi Chrząszc-
zowi, Janowi Szczepkowskiemu, Stanisławowi Iliniczowi (wszyscy z
Przedszkola Miejskiego w Olsztynku), oraz Bartoszowi Cendrowskiemu
z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Waplewie;

w kategorii – szkoła podstawowa klasy I – III – Natanowi Hapo-
niukowi i Szymonowi Wilkowi ze Szkoły Podstawowej w Elgnówku oraz
Wiktorowi Kukaszewskiemu z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w
Waplewie;

w kategorii – szkoła podstawowa klasy IV-VI – Alicji Nicz, Jakubowi
Rokickiemu, Rafałowi Gesek, Sylwii Luks wszyscy z Zespołu Szkolno-
Przedszkolnego w Stawigudzie oraz Klaudii Głowackiej ze Szkoły Pod-
stawowej w Elgnówku; w kategorii – gimnazjum – Bognie Radomskiej

oraz Sandrze Kolek z Gimnazjum im. Noblistów Polskich w Olsztynku;
w kategorii – szkoła ponadgimnazjalna – Paulinie Rakiel z LO im. J.

Kaczmarskiego w Olsztynku.
W czasie spotkania strażacy z OSP w Olsztynku przygotowali na tę

okazję pokaz udzielania I pomocy przedmedycznej dla dzieci i
młodzieży zgromadzonych na widowni.

13 marca w sali sportowej Gimnazjum im. Noblistów Polskich w
Olsztynku odbyła się uroczystość wręczenia dyplomów i upomin-
ków laureatom konkursu plastycznego „Zapobiegajmy Pożarom”,
którego eliminacje powiatowe zorganizowali w grudniu ubiegłego
roku powiat olsztyński i Zarząd Oddziału Powiatowego Związku
Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Olsztynie.

Rozstrzygniecie konkursu
„Zapobiegajmy pożarom”
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Co Olsztynek ma do zaoferowania in we sto rom?

Wychodząc naprzeciw zapewnieniu gminie
silnego impulsu do rozwoju,  w czerwcu 2016
roku rada miejska podjęła uchwałę w sprawie
wyrażenia zgody na objęcie Warmińsko-Ma -
zur ską Specjalną Strefą Ekonomiczną kolej -
n ych gruntów położonych na terenie gminy
Olsztynek. Zgłoszone zostały tereny położone
przy drodze powiatowej w kierunku Wilkowa i
obwodnicy Olsztynka, obejmujące obszar
blisko 40 ha. Biorąc pod uwagę atrakcyjną
lokalizację Olsztynka oraz coraz lepsze skomu-
nikowanie zarówno z Olsztynem, jak i z po zo -
stałymi kierunkami, w stronę Gdańska czy
Warszawy, można się spodziewać, że na przes t -
rzeni kilku lat zaowocuje to kolejnymi inwesty-
cjami,a co się z tym wiąże, również nowymi
miejscami pracy.

Obecnie w mieście znajdują się grunty prze -
zna czone w planie zagospodarowania pod
przemysł i usługi. Działki te położone są w
Specjalnej Strefie Ekonomicznej, która oferuje
wiele ulg i preferencji dla firm inwestujących
na tym terenie. Do tej pory powstały tam 2
zakłady: Frigipol zajmujący się naprawą
urządzeń chłodniczych oraz  Europrofil Sp. z
o.o. – producent stalowych i aluminiowych
profili budowlanych. 

Ponadto, w tym roku do Warmińsko-Ma zur -
skiej Strefy Ekonomicznej dołączył również naj -
większy olsztynecki pracodawca – TYMBARK
– MWS Sp. z o. o. Sp. k., należący do Grupy
Maspex Wadowice, który również rozpoczął
roz budowę zakładu. Na niezagospodaro wa -
nych do tej pory działkach mają powstać
nowoczesne hale magazynowe oraz produk-
cyjno-magazynowe. Termin zakończenia real-
izacji  przedsięwzięcia zaplanowano na
grudzień 2018 roku. Trudno zatem nie za uwa -
żyć, że grunty Strefy Ekonomicznej w Olsz-
tynku kształtują nowy, atrakcyjny rynek pracy.

Wielu przedsiębiorców z regionu skarży się
na problemy po zamknięciu Małego Ruchu
Granicznego z obwodem kaliningradzkim. Czy
nowa sytuacja uderza również w przedsiębior-
ców z Olsztynka, lub może jest inaczej i decyz-
ja rządu była dla nich korzystna?

W przypadku Olsztynka zamknięcie Małego
Ruchu Granicznego nie wpłynęło w większym
stopniu na lokalnych przedsiębiorców. Nasze

miasto jest małym ośrodkiem położonym z
dala od obwodu  kaliningradzkiego, dlatego ta
sytuacja uderza bardziej w handlowców, którzy
prowadzą swój biznes na terenach przygra -
nicz nych. 

Obecnie powstaje droga ekspresowa łączą-
ca Olsztynek z Olsztynem. Jakie szanse, ale i
za grożenia niesie za sobą ta inwestycja?

Należy podkreślić, że Olsztynek, pomimo
braku bezpośredniego sąsiedztwa z dużymi
aglomeracjami miejskimi np. z Olsztynem,
gdzie znaczna część mieszkańców uczy się i
pracuje, powoli staje się dobrym miejscem do
osiedlania się mieszkańców nie tylko z samego
Olsztyna, ale także z innych części kraju. Jest
to niewątpliwie związane również z poprawą
infrastruktury, ponieważ aby stworzyć warunki
dla lepszej jakości życia, podjęte zostały liczne
inwestycje. 

Biorąc również pod uwagę wspomniane
wcześniej inwestycje realizowane w Specjalnej
Strefie Ekonomicznej oraz możliwości, jakie
one za sobą niosą, tj. miejsca pracy, Olsztynek
w kontekście powstającej drogi ekspresowej z
Olsztynem staje się jeszcze bardziej atrak-
cyjnym miejscem. Dobre skomunikowanie
miasta ze stolicą Warmii i Mazur, a także coraz
lepsze warunki wpływające na jakość życia w
gminie, jak i w samym Olsztynku, mogą
stanowić doskonałą alternatywę wobec
cywilizacyjnego zgiełku i pośpiechu. W ostat-
nich latach coraz częściej możemy zaobser-
wować ucieczkę z dużych miast. Ich mieszkań-
cy osiedlają się w mniejszych miejscowościach,
z dala od wielkomiejskiego hałasu, odnajdując
ciszę i spokój.  Biorąc zatem pod uwagę
powyższe, trudno jest jednocześnie powiedzieć
o jakichkolwiek „zagrożeniach” wynikających z
budowy drogi ekspresowej łączącej Olsztynek
z Olsztynem.  

Jakie są aktualne plany na rozwój miasta?

W ostatnich latach PKP S.A. zainicjowała
szeroko zakrojony program modernizacji
dworców kolejowych w Polsce, na których
remont środki w głównej mierze pochodzą z
funduszy unijnych. Aktualnie do kompleksowej
modernizacji wyodrębniono kolejnych dziesięć
dworców, połowa to obiekty z Warmii i Mazur.
Do rozmów dotyczących współpracy

pomiędzy PKP S.A. a władzami samorządowy-

mi doszło również w Olsztynku. W zawiązku z

trwającymi pracami  przygotowawczymi

inwestycji dworca kolejowego w Olsztynku

planowane jest także zagospodarowanie jego

otoczenia na cele miasta i gminy. Obecnie

trwają prace nad przygotowaniem programów

funkcjonalno-użyt kowych dla zaplanowanych

inwestycji. Ze wstępnych rozmów wynika, że

obok po cze kalni dla pasażerów optymalnym

ro z wią zaniem byłoby zaadoptowanie

pomieszczeń na potrzeby instytucji kultury

funkcjonujących w gminie Olsztynek (kino,

dom kultury). 

Znaczący wpływ na rozwój miasta będzie

miała również realizacja założeń w ramach

Lokalnego Programu Rewitalizacyjnego gminy

Olsztynek, z którego wynika, że obszar rewitali-

zowany w Olsztynku w 2024 r. będzie terenem

zaktywizowanym społecznie, gospodarczo i

przestrzennie, natomiast realizacja działań

przyczyni się do kompleksowych rozwiązań

problemów występujących na obszarze zde-

gradowanym, bądź znacząco ograniczy ich

skalę. Planujemy, że nastąpi wzrost aktywności

społecznej i przedsiębiorczości mieszkańców,

a efektem zagospodarowania przestrzeni

miejskiej będzie poprawa integracji spo łe czeń -

stwa gminy Olsztynek oraz poprawa atrak-

cyjności turystycznej Olsztynka. Wszystkie

powyższe założenia mają zostać zrealizowane

poprzez wdrożenie 5 projektów, tj.: utworzenie

Młodzieżowego Klubu Integracji Społecznej

„Ucz się w ruchu” (920 000 zł), zagospo-

darowanie plaży miejskiej (6 300  000 zł),

adap tację pomieszczeń w istniejącym kinie na

siedzibę Młodzieżowego Klubu Integracji

Społecznej (500 000 zł), przedsięwzięcie

rewitalizacyjne „Rewitalizacja zabytkowej

wieży ciśnień” (4 000  000 zł), zakup szczepi-

onek i przystosowanie pomieszczenia do ich

podawania (300 000 zł).

Alternatywa
dla zgiełku
Z Arturem Wrochną, burmistrzem Olsztynka 
rozmawia Grzegorz Dzięgelewski (Express Biznesu)
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1. Pierwszy przetarg ustny nieograniczony w sprawie sprzedaży działki
niezabudo wanej oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 15/95, o pow.
948 m

2
położonej przy ul. Głogowej w  Olsztynku, obręb nr 2, woj.

warmińsko-mazurskie, KW OL1O/00051800/3. Nieruchomość stanowi
własność gminy Olsztynek. Cena wywoławcza nieruchomości stanowi
kwotę 58.000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt osiem tysięcy złotych). Do wylicy-
towanej ceny ww. działki zostanie doliczony 23% podatek VAT. Wadium
w wysokości 5.500,00  zł (słownie: pięć tysięcy pięćset złotych) należy
wpłacić gotówką lub przelewem do dnia 4.04.2017  r. na konto Urzędu
Miejskiego w Olsztynku nr 33 8823 0007 2001 0000 0169 0003 w Banku
Spółdzielczym w Olsztyn ku (za dzień wpłaty uznaje się dzień wpływu środ-
ków finansowych na konto Urzędu – uznanie konta). Działka położona jest
na terenie zabudowy usługowej, oznaczonym na rysunku planu symbolem U6.

Przetarg odbędzie się 7 kwietnia 2017 r. o godz. 10:00 w pok. nr 1
Urzędu Miejskiego w Olsztynku ul. Ratusz 1.

2. Pierwszy przetarg ustny nieograniczony w sprawie sprzedaży działki
niezabudowanej oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 15/96 o pow.
961 m

2
położonej przy ul. Głogowej w  Olsztynku, obręb nr 2, woj.

warmińsko-mazurskie, KW OL1O/00051800/3. Nieruchomość stanowi
własność gminy Olsztynek. Cena wywoławcza nieruchomości stanowi
kwotę 59.000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt dziewięć tysięcy złotych). Do wyli-
cytowanej ceny ww. działki zostanie doliczony 23% podatek VAT. Wadium
w wysokości 6.000,00  zł (słownie: sześć tysięcy złotych) należy wpłacić
gotówką lub przelewem do dnia 4.04.2017 r. na konto Urzędu Miejskiego
w Olsztynku nr 33 8823 0007 2001 0000 0169 0003 w Banku Spółdziel-
czym w Olsztynku (za dzień wpłaty uznaje się dzień wpływu środków finan-
sowych na konto Urzędu – uznanie konta). Działka położona jest na tere-
nie zabudowy usługowej, oznaczonym na rysunku planu symbolem U6.

Przetarg odbędzie się 7 kwietnia 2017 r. o godz. 10:10 w pok. nr 1
Urzędu Miejskiego w Olsztynku ul. Ratusz 1.

3. Pierwszy przetarg ustny nieograniczony w sprawie sprzedaży działki
niezabudowanej oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 15/97 o pow.
1049 m

2
położonej przy ul. Głogowej w  Olsztynku, obręb nr 2, woj.

warmińsko-mazurskie, KW OL1O/00051800/3. Nieruchomość stanowi
własność gminy Olsztynek. Cena wywoławcza nieruchomości stanowi
kwotę 64.000,00 zł (słownie: sześćdziesiąt cztery tysiące złotych). Do wylicy-
towanej ceny ww. działki zostanie doliczony 23% podatek VAT. Wadium
w wysokości 6.500,00  zł (słownie: sześć tysięcy pięćset złotych) należy
wpłacić gotówką lub przelewem do dnia 4.04.2017  r. na konto Urzędu
Miejskiego w Olsztynku nr 33 8823 0007 2001 0000 0169 0003 w Banku
Spółdzielczym w Olsztynku (za dzień wpłaty uznaje się dzień wpływu środ-
ków finansowych na konto Urzędu – uznanie konta). Działka położona jest
na terenie zabudowy usługowej, oznaczonym na rysunku planu symbolem U6.

Przetarg odbędzie się 7 kwietnia 2017 r. o godz. 10:20 w pok. nr 1
Urzędu Miejskiego w Olsztynku ul. Ratusz 1.

4. Trzeci przetarg ustny nieograniczony w sprawie sprzedaży działki
niezabudowanej oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 238/7 o pow.
1834 m

2
położonej przy ul.  Głogowej w Olsztynku, obręb nr 2, woj.

warmińsko-mazurskie, KW OL1O/00051800/3. Nieruchomość stanowi
własność gminy Olsztynek. Cena wywoławcza nieruchomości stanowi
kwotę 80.000,00 zł (słownie: osiemdziesiąt tysięcy złotych). Do wylicy-
towanej ceny ww. działki zostanie doliczony 23% podatek VAT. Wadium w
wysokości 8.000,00  zł (słownie: osiem tysięcy złotych) należy wpłacić
gotówką lub przelewem do dnia 4.04.2017 r. na konto Urzędu Miejskiego
w Olsztynku nr 33 8823 0007 2001 0000 0169 0003 w Banku Spółdziel-
czym w Olsztynku (za dzień wpłaty uznaje się dzień wpływu środków finan-
sowych na konto Urzędu – uznanie konta). Działka położona jest  na tere-
nie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, oznaczonym na rysunku
planu symbolem MN-1.

Przetarg odbędzie się 7 kwietnia 2017 r. o godz. 10:30 w pok. nr 1
Urzędu Miejskiego w Olsztynku ul. Ratusz 1.

5. Trzeci przetarg ustny nieograniczony w sprawie sprzedaży działki
niezabudowanej oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 238/6 o pow.
2016 m

2
położonej przy ul.  Grabowej w Olsztynku, obręb nr 2, woj.

warmińsko-mazurskie, KW OL1O/00051800/3. 
Nieruchomość stanowi własność gminy Olsztynek. Cena wywoławcza

nieruchomości stanowi kwotę 90.000,00 zł (słownie: dziewięćdziesiąt tysię-
cy złotych). Do wylicytowanej ceny ww. działki zostanie doliczony 23%
podatek VAT. Wadium w wysokości 9.000,00 zł (słownie: dziewięć tysięcy
złotych) należy wpłacić gotówką lub przelewem do dnia 4.04.2017 r. na
konto Urzędu Miejskiego w Olsztynku nr 33 8823 0007 2001 0000 0169
0003 w Banku Spółdzielczym w Olsztynku (za dzień wpłaty uznaje się dzień
wpływu środków finansowych na konto Urzędu – uznanie konta). Działka
położona jest  na terenie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, oznac-
zonym na rysunku planu symbolem MN-1.

Przetarg odbędzie się 7 kwietnia 2017 r. o godz. 10:40 w pok. nr 1
Urzędu Miejskiego w Olsztynku ul. Ratusz 1.

6. Drugi przetarg ustny nieograniczony w sprawie sprzedaży działki
zabudowanej budynkiem murowanym (pomieszczenie gospodarcze) oznac-
zonej w ewidencji gruntów numerem 38/9 o pow. 460 m2 położonej przy
ul. Składowej w   Olsztynku, obręb nr 4, woj. warmińsko-mazurskie, KW
OL1O/00064280/5. Nieruchomość stanowi własność gminy Olsztynek.
Cena wywoławcza nieruchomości stanowi kwotę 70.000,00 zł (słownie:
siedemdziesiąt tysięcy złotych). Wadium w wysokości 7.000,00 zł (słownie:
siedem tysięcy złotych) należy wpłacić gotówką lub przelewem do dnia
4.04.2017 r. na konto Urzędu Miejskiego w Olsztynku nr 33 8823 0007
2001 0000 0169 0003 w Banku Spółdzielczym w Olsztynku (za dzień
wpłaty uznaje się dzień wpływu środków finansowych na konto Urzędu –
uznanie konta). Działka po łożona jest na terenie zabudowy mieszkaniowo-
usługowej, oznaczonym na rysunku planu symbolem 1MU. Nieruchomość
gruntowa znajduje się na terenie historycznego układu urbanistycznego
miasta  Olsztynka, wpisanego do rejestru zabytków decyzją WKZ w Olsz-
tynie z dnia 20.02.1961 r. pod nr A-537 oraz na terenie nawarstwień kul-
turowych starego miasta Olsztynka wpisanego do rejestru zabytków decyzją
WKZ w Olsztynie z dnia 01.09.1992 r. pod nr C-163. Inwestycje należy
prowadzić po uzyskaniu pozwolenia WKZ. Prace ziemne w obrębie tej dzi-
ałki wymagają poprzedzenia ich badaniami archeologicznymi, na
prowadzenie których należy uzyskać pozwolenie WKZ.

Przez działkę przechodzi przewód telekomunikacyjny i przewód kanaliza-
cyjny ogólnospławny oraz umiejscowione są trzy studzienki kanalizacyjne.

Przetarg odbędzie się 10 kwietnia 2017 r. o godz. 10:00 w pok. nr 1
Urzędu Miejskiego w Olsztynku.

7. Trzeci przetarg ustny nieograniczony w sprawie sprzedaży działki
niezabudowanej oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 64/11 o pow.
2677 m

2
położonej w obrębie Królikowo gm. Olsztynek, woj. warmińsko-

mazurskie, KW OL1O/00049987/0. Nieruchomość stanowi własność
gminy Olsztynek. Cena wywoławcza nieruchomości stanowi kwotę
36.000,00 zł (słownie: trzydzieści sześć tysięcy złotych). Do wylicytowanej
ceny ww. działki zostanie doliczony 23% podatek VAT. Wadium w wysokoś-
ci 3.500,00 zł (słownie: trzy tysiące pięćset złotych) należy wpłacić gotówką
lub przelewem do dnia 4.04.2017 r. na konto Urzędu Miejskiego w Olsz-
tynku nr 33 8823 0007 2001 0000 0169 0003 w Banku Spółdzielczym
w Olsztynku (za dzień wpłaty uznaje się dzień wpływu środków finansowych
na konto Urzędu – uznanie konta). Dla przedmiotowej działki brak jest
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gm. Olsztynek. Na
działkę nr 64/11 została wydana decyzja nr 39/2016 r. z dn. 29.03.2016
r. o warunkach zabudowy ustalająca warunki zabudowy dla inwestycji pole-
gającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego w obrębie
Królikowo gm. Olsztynek. Wzdłuż zachodniej granicy działki przebiegają
dwa przewody telekomunikacyjne.

Przetarg odbędzie się 10 kwietnia 2017 r. o godz. 10:10 w pok. nr 1
Urzędu Miejskiego w Olsztynku ul. Ratusz 1.

8. Trzeci przetarg ustny nieograniczony w sprawie sprzedaży działki
niezabudowanej oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 64/13, o pow.
3034 m

2
, położonej w obrębie Królikowo gm. Olsztynek, woj. warmińsko-

mazurskie, KW OL1O/00049987/0. Nieruchomość stanowi własność
gminy Olsztynek. Cena wywoławcza nieruchomości stanowi kwotę
40.000,00 zł (słownie: czterdzieści tysięcy złotych). Do wylicytowanej ceny
ww. działki zostanie doliczony 23% podatek VAT. Wadium w wysokości
4.000,00  zł (słownie: cztery tysiące złotych) należy wpłacić gotówką lub
przelewem do dnia 4.04.2017 r. na konto Urzędu Miejskiego w Olsztynku
nr 33 8823 0007 2001 0000 0169 0003 w Banku Spółdzielczym w Olsz-
tynku (za dzień wpłaty uznaje się dzień wpływu środków finansowych na
konto Urzędu – uznanie konta). Dla przedmiotowej działki brak jest miejs-
cowego planu zagospodarowania przestrzennego gm. Olsztynek. Na dzi-
ałkę nr 64/13 została wydana decyzja nr 38/2016 r. z dn. 29.03.2016 r.
o warunkach zabudowy ustalająca warunki zabudowy dla inwestycji polega-
jącej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego w obrębie Kró-
likowo gm. Olsztynek. Wzdłuż zachodniej granicy działki przebiegają dwa
przewody telekomunikacyjne.

Przetarg odbędzie się 10 kwietnia 2017 r. o godz. 10:20 w pok. nr 1
Urzędu Miejskiego w Olsztynku ul. Ratusz 1.

9. Trzeci przetarg ustny nieograniczony w sprawie sprzedaży działki
niezabudo wa nej oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 4/10 o pow.
863 m

2
, położonej przy ul. Wilczej w Olsztynku, obręb nr 1, woj.

warmińsko-mazurskie, KW OL1O/00087362/1. Nieruchomość stanowi
własność gminy Olsztynek. Cena wy wo ławcza nieruchomości stanowi
kwotę 55.000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt pięć tysięcy złotych). Do wylicy-
towanej ceny ww. działki zostanie doliczony 23% podatek VAT. Wadium w
wysokości 3.300,00 zł (słownie: trzy tysiące trzysta złotych) należy wpłacić
gotówką lub przelewem do dnia 4.04.2017 r. na konto Urzędu Miejskiego
w Olsztynku nr 33 8823 0007 2001 0000 0169 0003 w Banku Spółdziel-
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czym w Olsztynku (za dzień wpłaty uznaje się dzień wpływu środków finan-
sowych na konto Urzędu – uznanie konta). Działka położona jest na tere-
nie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, oznaczonym na rysunku
planu symbolem MN-1.

Przetarg odbędzie się 10 kwietnia 2017 r. o godz. 10:30 w pok. nr 1
Urzędu Miejskiego w Olsztynku ul. Ratusz 1.

10. Trzeci przetarg ustny nieograniczony w sprawie sprzedaży działki
niezabudo wa nej oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 4/11, o pow.
833 m

2
, położonej przy ul. Wilczej w  Olsztynku, obręb nr 1, woj.

warmińsko-mazurskie, KW OL1O/00087362/1. Nieruchomość stanowi
własność gminy Olsztynek. Cena wywoławcza nieruchomości stanowi
kwotę 53.000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt trzy tysiące złotych). Do wylicy-
towanej ceny ww. działki zostanie doliczony 23% podatek VAT. Wadium w
wysokości 3.000,00  zł (słownie: trzy tysiące złotych) należy wpłacić
gotówką lub przelewem do dnia 4.04.2017 r. na konto Urzędu Miejskiego
w Olsztynku nr 33 8823 0007 2001 0000 0169 0003 w Banku Spółdziel-
czym w Olsztynku (za dzień wpłaty uznaje się dzień wpływu środków finan-
sowych na konto Urzędu – uznanie konta). Działka położona jest  na tere-
nie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, oznaczonym na rysunku
planu symbolem MN-1.

Przetarg odbędzie się 10 kwietnia 2017 r. o godz. 10:40 w pok. nr 1
Urzędu Miejskiego w Olsztynku ul. Ratusz 1.

Wpłacone wadium na przetarg:
- zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia nieruchomości, jeżeli osoba

wpłacająca wygra przetarg,
- nie podlega zwrotowi jeżeli osoba, która wygra przetarg odstąpi od

zawarcia aktu notarialnego,
- zostanie zwrócone, jeżeli osoba wpłacająca nie wygra przetargu.
W przypadku wspólności ustawowej wadium na przetarg musi być wpła-

cone przez oboje małżonków. Ponadto wymagana jest obecność obojga
małżonków na przetargu lub zwykłe pełnomocnictwo udzielone w zwykłej
formie przez nieobecnego małżonka do wniesienia wadium, uczestnictwa
w przetargu w jego imieniu i składania oświadczeń związanych z udziałem
w przetargu. 

Osoba prawna przystępująca do przetargu winna być reprezentowana
przez uprawnionego przedstawiciela lub przez pełnomocnika właściwie
umocowanego. Uzyskana w przetargu cena nieruchomości płatna jest jed-
norazowo przed podpisaniem umowy notarialnej. 

Burmistrz Olsztynka może odwołać ogłoszone przetargi z uzasadnionej
przyczyny.

Ogłoszenia o przetargach podaje się do publicznej wiadomości poprzez
wywieszenie na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Olsz-
tynku oraz na stronie internetowej Urzędu i w BIP. Bliższe informacje
można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Olsztynku w Referacie Inwestycji,
Nieruchomości i Planowania pok. nr 16 lub pod nr tel.  89 519 54 85.

Ta niecodzienna uroczystość odbędzie się
na scenie w centrum Waplewa, a jej początek
przewidziano na godzinę 14.00. O wy -
jątkowości przedsięwzięcia i jego znaczeniu
dla naszej Małej Ojczyzny opowiada gospo-
darz wydarzenia, dyrektor ZSP w Waplewie
mgr Krzysztof Szot.

Panie dyrektorze w przestrzeni kulturalnej
naszego regionu odbywa się regularnie wiele
festiwali i  konkursów. W czym tkwi
wyjątkowość tego, na który zapraszacie do
Waplewa? 

W jego istocie. Pomysłodawca zadedykował
to wydarzenie dziecom z mniejszych śro do -
wisk. Nasza przygoda z tworzeniem gwiazd to
poszukiwanie talentów i propagowanie
śpiewania w małych wiejskich szkołach,
wszędzie tam, gdzie umiejętnościom trudniej
się przebić i właśnie to wyróżnia nas na tle
innych działań. 

Kto wystąpi na scenie w Waplewie, czym
oczarujecie publiczność? 

Festiwal jest międzynarodowy, a więc będą
wokaliści i grupy z różnych krajów i naszego
regionu. Dla wszystkich zaproszonych gości i
naszych mieszkańców przygotowaliśmy bar-
wny pokaz europejskich kultur. Chcemy
oczarować Was naszą gościnnością i dobrą
zabawą, a na pewno oczarujemy pięknymi
strojami młodych gwiazd na scenie.

V Festiwal w Waplewie,  proszę uchylić
rąbka historii, gdzie były poprzednie i co dalej?

Jesteśmy od samego początku w tym pro-
jekcie. Pierwszy Festiwal odbył się w
październiku 2013 w SP 19 w Olsztynie, kole-
jny w Gurjewsku w Obwodzie Kalinin grad -
zkim, następne dwa w Świętajnie k. Szczytna.
Teraz będzie u nas. Co dalej? Myślimy, aby
jedna z kolejnych edycji  odbyła się w
Czechach. To co nas wyróżnia to wielokultur-
owość, staramy się tworzyć artystyczne orbity
dla naszych gwiazd, organizując festiwale nie
tylko w Polsce, ale i w krajach sąsiadujących z
Polską.  

Jakie jeszcze atrakcje czekają na tych,
którzy przyjadą do Was 22 kwietnia?

Wspólnie z radą sołecką i Miejskim Domem
Kultury w Olsztynku staramy się, aby każdy
znalazł coś dla siebie. Mamy z małymi dziećmi
zainteresuje na pewno duża zjeżdżalnia i
basen z kulami do chodzenia po wodzie. Ko -
ne serzy regionalnej kuchni będą mogli
spróbować miejscowych specjałów, nie za brak -
nie regionalnych pamiątek czy leśnych materi-
ałów edukacyjnych wystawianych przez
nadleśnictwa. Po Festiwalu, gdzieś od godziny
19.00,  wszystkich dorosłych zapraszamy do
wspólnej zabawy tanecznej w wielu rytmach,
m.in. disco polo, a zagra zespół ,,Live Band”.
To nasze otwarcie sezonu i pierwsza zabawa
taneczna pod odkrytym niebem.  

Co młodym ludziom daje taki udział i wys-
tępy w Międzynarodowym Festiwalu Piosenki
Młodzieżowej? 

Na scenie wystąpią młodzi wykonawcy z
wielu krajów, a pomiędzy nimi nasze wscho -
dzące gwiazdy. To dla nich doskonała okazja
uwierzyć w siebie, to taki zastrzyk energii,
który płynie z konfrontacji.

Ważną informacją dla występujących i gości
są koszty, co powie pan o tym aspekcie?

Wszyscy udział uczestniczą bezpłatnie. Do -
ty czy to zarówno artystów, jak i gości. Na
każdego czeka ciepły posiłek, nie trzeba płacić
za zjeżdżalnię czy inne atrakcje. Podobnie
zabawa taneczna dla dorosłych nie jest bile-
towana. Oczywiście kramy z regionalnymi
pamiątkami czy stoiska z lodami lub watą
cukrową będą płatne. Planujemy około 150
artystów zagranicznych  i ponad drugie tyle z
regionu, stąd nasza infrastruktura musi obej-
mować również ich oczekiwania. 

W imieniu organizatorów ser decznie za pra -
szamy do Waplewa, a naszym czytelnikom w
kolejnym numerze zrelacjonujemy to wy da rze -
nie, przedstawiając fotoreportaż.

Rozmawiał:                                                                                                                                                     
Krzysztof Kolczyński

Waplewska estrada wschodzących gwiazd zaprasza na:
V Międzynarodowy Festiwal Piosenki Młodzieżowej – Dialog Kultur - Waplewo 2017 

Burmistrz Miasta Olsztynek wraz z Dyrektorem Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Waplewie w imieniu wszystkich organizatorów ser-
decznie zapraszają mieszkańców i gości do Waplewa w sobotę 22 kwietnia na międzynarodowe święto piosenki młodzieżowej. 



Na terenie naszej gminy mieszka
obecnie kilkadziesiąt rodzin, które
trafiły tutaj w ramach akcji „Wisła”.
Większe skupiska tej ludności były w
kilku wioskach: Mańki, Świerkocin,
Łutynowo, Lichtajny, teraz więk-
szość mieszka w Olsztynku. Starsi
niechętnie wracają pamięcią do
dawnych wydarzeń, ale poczucie
niezawinionej krzywdy u wielu
wywołuje przykre wspomnienia.
Warto poznać prawdziwe oblicze
odwetowej akcji władz komunisty-
cznych na w większości niewinnych
ludziach. Tak się dzieje, kiedy
zwycięża zasada odpowiedzialności
zbiorowej. 

Tereny wschodnie obecnej Pols-
ki, tzw. zakerzoński kraj, miały dla
Ukraińskiej Powstańczej Armii
znaczenie drugoplanowe. Wypierani
przez wojska radzieckie uciekali na
zachód i znaleźli dobre zaplecze w
Bieszczadach. Tutaj też tlił się kon-
flikt polsko-ukraiński. Od września
1939 r. do grudnia1944 r. z rąk
ukraińskich zginęło 912 Polaków ,
straty po stronie ukraińskiej
wyniosły 29 osób. W lipcu 1944 r. w
Bieszczady przybył prowidnyk OUN
„ Łuhowyj” ze stuosobowym oddzi-
ałem Służby Bezpieky. Zorgani-
zował on istniejące już sotnie w
kureń „Rena” nazywany także kure-
niem „Łemkowszczyzna” , chociaż
Łemków było w nim niewielu. W
końcu lipca oddziały UPA  liczyły
ok. 2 tysiące dobrze uzbrojonych
ludzi. Poza tym, na terenach wiejs-
kich zorganizowano oddziały
samoobrony, złożone z chłopów
ukraińskich, liczące ok. 3 tysiące
osób. Niemcy opuścili Baligród 3
sierpnia 1944 r. , a trzy dni później
upowcy zamordowali 42 Polaków
wychodzących z kościoła. Po zo -
stałych uratował miejscowy pop
greckokatolicki. 

W okresie lipiec-sierpień oddziały
UPA dokonały krwawej rozprawy z
Polakami mieszkającymi w
Bieszczadach . Nadejście wojsk
radzieckich spowodowało ucieczkę
banderowców na wschód.

Sotnie UPA powróciły w grudniu
1944 r. ,a ich liczebność wynosiła
wtedy ok. 2 tysiące dobrze uzbro-
jonych ludzi. Głównym zadaniem
ukraińskiego podziemia było
utworzenie i utrzymanie kanałów
łączności z zachodnią Europą , ter-
roryzowanie ludności polskiej oraz
zbrojne sprzeciwianie się masowym
przesiedleniom ludności cywilnej do
Związku Radzieckiego. 

We wrześniu 1944 r. komunisty-
czny PKWN podpisał z władzami
republik radzieckich  umowę o
wymianie ludności. Zgodnie z tą
umową ludność polska musiała
opuścić tereny zachodniej Ukrainy i
Białorusi, ukraińska i białoruska zaś
ziemie polskie. Tak zwana repatriac-
ja zakończona w 1946 r. objęła
ponad 700 tysięcy Polaków, którzy
wyjechali z zachodniej Ukrainy i
Białorusi . Zbrodnicza akcja UPA w
latach 1943-1944 znacznie ułatwiła
przesiedlenia ludności polskiej.
Deportacje Ukraińców rozpoczęte w
1944 r. napotkały na zdecydowany
opór. Użycie znacznych sił
wojskowych spowodowało wywózkę
ok. 488 tys. ludności ukraińskiej w
granice ZSRR. Ukraińcy wszelkimi
siłami bronili się przed wysiedlenia-
mi do Związku Radzieckiego.

Bieszczady wypalił i wyludnił
płomień nienawiści nacjonalizmu
ukraińskiego, jaki dotarł tutaj ze
wschodu już po przejściu frontu
latem 1944 r. W lipcu następnego
roku z Rusi Zakarpackiej przeszła
banda w sile ok. 500 ludzi uzbro-
jonych w broń maszynową,  a nawet
w działka polowe.         

Był to kureń „ Pruta” przybyły z
Huculszczyzny. Wzmocniło to bard-
zo oddziały UPA na terenie
Bieszczad . Banderowcy wzmogli
akcje zbrojne przeciwko ludności
polskiej, posterunkom milicji, a
nawet oddziałom wojska polskiego.
Mordowali też Łemków i Ukraińców
za odmowę wstąpienia do UPA.W
lipcu 1945 r. w rejon Krosna i
Sanoka przemieszczono 8 DP LWP.
W Bieszczady skierowano 34 i 36
pułki piechoty. Dowództwo 36
pułku piechoty mieściło się w Lesku
. Służbę graniczną rozpoczął też 8
Oddział Wojsk Ochrony Pogranicza
liczący 822 żołnierzy. Od tego
momentu zaczęły się regularne
walki polsko-ukraińskie na tym tere-
nie.

Dalsze nasilenie walk nastąpiło
w1946 r. W marcu oddziały UPA
zaatakowały placówki WOP . Celem
ataku była całkowita likwidacja pols-
kich punktów oporu na terenie
Bieszczad .

Śmierć generała Karola Świer-
czewskiego 28 marca 1947 r. w
zasadzce we wsi Jabłonki, zorgani-
zowanej przez ukraińskie sotnie „
Hrynia '' i „Stacha'', dała pretekst do
ostatecznej rozprawy   z upowskim
podziemiem w Bieszczadach. Decyz-
ja o przeprowadzeniu czystki
etnicznej w stylu stalinowskim
zapadła już w lutym 1947 r. w
Moskwie. Pod naciskiem Kremla
polskie władze komunistyczne opra-
cowały plan rozwiązania problemu
ukraińskiego. Postanowiono
wysiedlić pozostałych jeszcze na
ziemiach polskich Ukraińców na
tzw. ziemie odzyskane. Początkowo
wysiedlenia miały objąć ok. 20 tys.
ludzi, później 80 tys., ostatecznie
przemieszczono ponad 140 tysięcy.
Deportacje dotknęły też Łemków
zamieszkujących Beskid Niski, a
odnoszących się do dzia  łań UPA z
wyraźnym dystansem, czy wręcz
niechęcią. Do wykonania akcji
oznaczonej kryptonimem „ Wisła''
utworzono specjalną grupę opera-
cyjną pod dowództwem gen. Ste-
fana Mossora. W operacji brały
udział jednostki wojska, milicji,UB
oraz WOP-u, w sumie ok. 20 tys.
dobrze uzbrojonych ludzi. W tym
czasie siły UPA obliczano na ponad
2400 ludzi zgrupowanych w 17 sot-
niach. Do tego trzeba doliczyć nieźle
rozbudowaną sieć cywilnych
współpracowników.  

W czasie akcji „ Wisła'' w trakcie
walk zabito 519 upowców, wzięto
do niewoli 471, sąd doraźny skazał
na karę śmierci 173 osoby, z tego
wykonano 120 wyroków śmierci.
Osoby zaliczone do grupy niebez-
piecznych, spośród ludności
cywilnej, skierowano do Central-

nego Obozu Pracy w Jaworznie.
Trafiło tam 3873 Ukraińców, w tym
kobiety i starsze dzieci. Ciężkie
warunki bytowe, niedożywienie,
słaba opieka lekarska, a także znę-
canie się spowodowały śmierć ok.
160 osób.

Przesiedlenia miały często dosyć
brutalny charakter. Z reguły wczes-
nym rankiem wojsko otaczało
wybraną  wieś i nakazywano ludnoś-
ci przygotować się do wyjazdu.
Dawano na to ki lka godzin,
pozwalano zabrać odzież, żywność,
sprzęt gospodarczy, konie,wóz,
krowę i wszystko co można było
załadować na wóz i zabrać ze sobą.
Resztę  całego gospodarstwa musieli
pozostawić. Żołnierze polscy z
reguły nie niszczyli pozostawionego
mienia, to banderowcy palili opuszc-
zone domostwa. Wysiedlonych gro-
madzono w punktach zbornych ,
głównie na stacjach kolejowych,
skąd transportami kolejowymi prze-
wożono ich na ziemie odzyskane. W
sumie do 1950 r. przemieszczono
140575 osób – Ukraińców i
członków ich rodzin, Łemków oraz
inne grupy etniczne. W tej liczbie
było ok. 100 tys. osób wyznania
greckokatolickiego, resztę stanowili
prawosławni. Ludność ta została
celowo rozproszona aż w dziesięciu
województwach. Najwięcej trafiło na
tereny województwa olsztyńskiego –
56625 osób, koszalińskiego – 31
169 osób, wrocławskiego – 15 491
oraz szczecińskiego – 15 tysięcy.
Przesiedlona ludność otrzymała na
własność ziemię i budynki po nie -
mieckie. 

Symbolem konfl iktu polsko-
ukraińskiego na obszarze obecnej
Polski stały się Bieszczady.

Ten dawniej dobrze zagospo-
darowany region zamienił się w „
spaloną ziemię''. Gęsto  zaludnione
wioski zamieniły się w zgliszcza.
Pozostały po nich jedynie nazwy na
mapach i resztki fundamentów szy-
bko zarastające krzewami i drzewa-
mi. Na polach uprawnych wyrosły
jałowce i olchy, na siedliskach –
dzikie jabłonie. W latach 1939 –
1947 w Bieszczadach z rąk
Ukraińców zginęło 1808 Polaków.
W tym samym czasie straty
ukraińskie wyniosły ok. 600 osób, w
tym ok. 250 osób ludności cywilnej.
W tej l iczbie znalazło się 150
Ukraińców zamordowanych przez
banderowców rzekomo za „ zdradę
narodu ukraińskiego '', czyli z rąk
polskich zginęło ok. sto osób z
ukraińskich cywilów. Bieszczady
wypalił i wyludnił płomień nienawiś-
ci nacjonalizmu ukraińskicgo, jaki
dotarł tutaj ze wschodu już po
przejś ciu frontu w 1944 roku.
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Akcja „Wisła”

W 2017 roku przypada siedemdziesiąta rocznica dramatycznych wydarzeń znanych pod nazwą
akcja „Wisła”. W odwecie za terrorystyczną działalność Ukraińskiej Powstańczej Armii w Bieszcza-
dach wysiedlono ponad 140 tysięcy ludzi z terenów południowo-wschodniej Polski w powojennych
granicach. Ludność ukraińska trafiła głównie w region północno-wschodni województwa olsztyńskiego,
ale mniejsze grupy rozrzucono na całym obszarze Warmii i Mazur oraz w innych województwach. 

„Żądza zemsty to czyni, że niewinnych za winę się wini”
C. K. Norwid
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Propaganda komunistyczna w
umiejętny sposób wykorzystała
dawne antagonizmy polsko –
ukraińskie i świeże pogromy ludnoś-
ci polskiej na terenach zachodniej
Ukrainy. Był to skuteczny argument
do ostatecznego rozwiązania proble-
mu ukraińskiego. Polaków wypęd-
zono z terenów wcielonych do
Związku Radzieckicgo, a ludność
ukraińską przesiedlono z Polski
południowo – wschodniej na
Ukrainę radziecką i ziemie od zys ka -

ne. Przypadkowa śmierć nało-
gowego alkoholika i stalinowskiego
sługusa gen. Świerczewskiego stała
się pretekstem do deportacji  resztek
ludności ukraińskiej. Za zbrodnie
Ukraińców z Wołynia i  Podola
zapłacili w większości Bogu ducha
winni mieszkańcy południowych
terenów dawnych województw
krakowskiego, rzeszowskiego i lubel-
skiego. Trzeba z całą mocą pod-
kreślić fakt, że strona polska nie
stosowała takich metod jak UPA .

Ukraińców nie wyrzynano tylko
przesiedlano, dając im niezłe warun-
ki do życia w nowym miejscu
zamieszkania, podobne do tych
jakie otrzymali Polacy wypędzeni z
Kresów.

Władze komunistyczne celowo
doprowadziły do zniszczenia więk-
szości wiosek, cerkwi, a nawet
cmentarzy ukraińskich w połud-
niowo – wschodniej Polsce. Okres
dyktatury stalinowskiej był bardzo
ciężki i dla Polaków i również dla
Ukraińców. Ludność ta doznawała
wielu upokorzeń i własne tradycje
mogła kultywować jedynie w gronie
rodzinnym. Po zmianach polity-
cznych w 1956 r. część ludności
ukraińskiej samorzutnie wracała w
rodzinne strony. Do środkowej i
wschodniej Łemkowszczyzny, na
Chełmszczyznę, Nadsanie i Podlasie
powróciło ok. 20 tys. osób. Oblicza
się, że na terenie obecnej Polski
mieszka ok. 300 tys. Ukraińców.
Najwięcej mieszka ich w wojewódz -
twie warmińsko – mazurskim – ok.
70 tysięcy. Jest to widoczny efekt
akcji „ Wisła ''.   

Po transformacji ustrojowej
mniej szości narodowe mogą korzys-
tać z wszelkich swobód obywatels-
kich w ramach państwa demokraty-
cznego. Kultywują swój język, religię
i tradycje narodowe. Ludność
ukraińska wszechstronnie wykorzys-
tuje te możliwości, ale niektórzy z jej
przedstawicieli szerzą idee nacjonal-
izmu. Działacze ukraińscy domagają
się potępienia przez władze polskie
wysiedleń w ramach akcji „ Wisła ''.
Jednocześnie prawdziwym zbrod-
niarzom z UPA  stawiają pomniki.
W ostatnich latach w Polsce niele-
galnie postawiono ponad sto pom-
ników sławiących ludobójczą forma-
cję OUN – UPA, która w okrutny
sposób dokonała zagłady setek
tysięcy Żydów i Polaków na tere-
nach zachodniej Ukrainy. 

Bogumił Kuźniewski

Opracowano na podstawie:
S. Żurek, UPA w Bieszczadach,

Wrocław 2010.

Z roku na rok młodzież przyjeżdżała coraz
chętniej – impreza zaczęła się rozrastać.

Od trzech lat festiwal ma zasięg ogólnopols-
ki. Od tego samego czasu honorowy patronat
sprawują nad nim - Minister Edukacji Naro-
dowej, Warmińsko – Mazurski Kurator Oś wia -
ty oraz Starosta Olsztyński. Wspierają nas
również media: TVP3 Olsztyn oraz Wiadomoś-
ci Gazety Warmińskiej.

Festiwal stał się już tradycją szkolną, która
wrosła w życie kulturalne Olsztynka. 

Podobnie jak w poprzednich latach, tym
razem również młodzi ludzie nie tylko prezen-
towali piosenki tak jak śpiewał je Jacek Kacz-
marski, ale przedstawiali  swoje interpretacje.
Oprócz występów konkursowych mogliśmy
wysłuchać również recitalu Marka Dyczko –
studenta Politechniki Lubelskiej.

W tym roku wykonawców oceniało jury w
składzie: Patrycja Jackowska, Katarzyna
Kropidłowska, Janusz Ciepliński i Andrzej
Fabisiak. Dziękujemy serdecznie członkom
zacnego jury za przyjęcie naszego zaproszenia
i niełatwą zapewne pracę. 

I miejsce zajęła: Julia Kuzyka – II Liceum
Ogólnokształcące im. Księżnej Anny z
Sapiehów Jabłonowskiej    w Białymstoku, II:
Julia Godzwon – Zespół Szkół Salezjańskich w
Ostródzie im. Św. Dominika Savio a III: Do -
minika Kłos – Zespół Szkół nr 3 w Szczytnie.

Wyróżnieni zostali: Sylwia Makoś – Zespół
Szkół Licealnych w Morągu, Kacper Kwiat -
kowski – Zespół Szkół Zawodowych im. S.
Staszica  i Centrum Kształcenia Ustawicznego
w Ostródzie, Marta Drężek – Gimnazjum nr 1
w Szczytnie, 

Nagrodę publiczności otrzymały Patrycja
Szulc i Anna Kaczmarczyk z Zespół Szkół w
Olsztynku

Festiwalowi piosenki towarzyszy konkurs
plastyczny, w którym młodzież pokazuje w
namalowanym przez siebie obrazie lub stwor-
zonej rzeźbie to, co nieuchwytne w słowach,
muzyce i życiu naszego patrona.

Tutaj I miejsce przypadło Magdalenie Tom-
czak - Technikum Hotelarsko - Gastronom-
iczne w Zespole Szkół w Olsztynku, II Kindze
Wąsowicz - Zespół Szkół w Dobrym Mieście,
III  Angelice Stankiewicz  - Zespół Szkół w
Dobrym Mieście.

Wyróżniona została Justyna Kowalska - I
Liceum Ogólnokształcące im. J. Kaczmar -
skiego w Zespole Szkół w Olsztynku.

Ta piękna impreza kulturalna zawdzięcza
swój urok nie tylko artystom, ale również
wszystkim tym, którzy wsparli nas w przygo-

towaniach. Dziękujemy za współpracę Pani

dyrektor Katarzynie Waluk i pracownikom

Miejskiego Domu Kultury w Olsztynku,  Panu

Januszowi Cieplińskiemu - dyrektorowi Powia-

towej Szkoły Muzycznej za wsparcie organiza-

cyjne. Dziękujemy również  Pani dyrektor Ire-

nie Jędruszewskiej za goszczenie nas w

pięknej auli Gimnazjum im. Noblistów Pols-

kich.

Dziękujemy naszym sponsorom za życzli-

wość, dobre serce i wsparcie finansowe.

A wsparli nas: Hurt Detal Artykuły Spożyw-

czo – Przemysłowe – Stanisław i Irena

Słodownik, Budarex – Dariusz Kania, Usługi

Ogólnobudowlane – Radosław Majchrzak,

Stacja Paliw – Kazimierz Gąsiorowski, Lear –

Leszek Argalski, Tymbark – MWS SP. Z O. O.

SP. K., Octim Wytwórnia Octu i Musztardy.

Idąc za autorem słów „.. A źródło wciąż

bije…” niech nie ustaje źródło muzyki, śpiewu,

energii, wspólnoty, które miało swój początek

na pierwszym festiwalu – 10 lat temu.

Do usłyszenia za rok…

Wioletta Żmijewska

III Ogólnopolski Festiwal 
Piosenki Jacka Kaczmarskiego. Edycja X.

W 2007 roku olsztyneckie liceum przyjęło imię barda Solidarności. Rok później zorgani-

zowano pierwsze spotkanie uczniów, którzy śpiewali piosenki Jacka. 
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Turniej od samego początku, tj.
od roku 2010, cieszy się dużą pop-
ularnością  w środowisku. W tym
roku w rozgrywkach wzięło udział
6 drużyn: „Aktywni”, „Zamek’’,
"AS Waplewo", "Matioszki Zdzi-
woszki",  "Nauczyciele", oraz
"Gimnazjum Noblistów" (łącznie
41 zawodników). Jak co roku,
siatkarzom kibicował Burmistrz
Olsztynka  Artur Wrochna. Obec-
ni byli również również: Dyrektor
Zespołu Administracji Szkół i
Przedszkoli w Olsztynku Mirosław
Obrębki, radny Jerzy Głowacz,
ksiądz proboszcz Marian Midura,
Dyrektor Zespołu Szkolno –
Przedszkolnego w Wa plewie
Krzysztof Szot oraz  Sołt ys

Waplewa Andrzej Kuźniewski.                                                                                                                                         
Po niezwykle wyrównanej wal -

ce i siedmiu godzinach gry wyło-
niono zwycięzcę turnieju –
„Zamek”. Drugie miejsce zajęła
drużyna "Matioszki Zdziwoszki,  a
trzecie "Nauczyciele", którzy sto -
czyli bój o podium  z  „AS Wa plewo”.

Drużyny otrzymały puchary, a
wszyscy  uczestnicy  pamiątkowe
medale. Przyznano również
nagrodę indywidualną -  Sła-
womirowi Weredzie z „Zamku”,
najlepszemu zawodnikowi tur -
nieju oraz wyróżnienie naj -
młodszej zawodniczce -  Aleksan-
drze Kuźniewskiej z drużyny „AS
Waplewo”. 

Głównym sędzią turnieju był

pan Jarosław Brzyski, któremu

pomagali uczniowie: Damian Gni-

adek, Paweł Czerwiński, Marcin

Cendrowski i Dawid Kuźniewski.

Skład zwycięskiej drużyny: Lucjan

Kupiec, Sebastian Karbownik,

Sławomir Wereda, Dariusz Czer-

wiński, Cezary Jaworski, Robert

Kowalski.
Cieszy fakt, że od wielu lat ta

dyscyplina sportu przyciąga liczną
rzeszę zawodników w różnym
wieku.

Organizatorzy dziękują  za
udział w rozgrywkach i zapraszają
do współzawodnictwa w
przyszłym roku.

Piotr Kolek

VIII Turniej Piłki Siatkowej Waplewo 2017

19 marca  w sali gimnastycznej Zespołu Szkolno - Przedszkolne-
go w Waplewie rozegrano już VIII z kolei Gminny Turniej Piłki Siat-
kowej Waplewo 2017. Organizatorzy tej sportowej imprezy to
gmina Olsztynek oraz Uczniowski Klub Sportowy "AS Waplewo". 

Młodzi piłkarze z Olsztynka pokonali kole-
jno SKS Szczytno 3:0, AP Cresovia Górowo
Iławeckie 3:0, AP Stomil Olsztyn również 3:0.
Do następnego spotkania młodych piłkarzy z
Olsztynka nie trzeba było mobilizować. Przeci-
wnikiem był odwieczny rywal - drużyna MKS
Jeziorany”I”. Choć drużyna SP Olsztynek 3
tygodnie wcześniej pokonała Jeziorany w ich
hali 1:0, tym razem zabrakło odrobiny szczęś-
cia, które to uśmiechnęło się do drużyny MKS
(0:1). Zrewanżowali się oni tym samym gospo-
darzom wygrywając 1:0. W ostatnim spotka-

niu zespół z Olsztynka pokonał 2:0 ekipę MKS
Jeziorany”II”. 

Drużyny otrzymały puchary ufundowane

przez burmistrza Olsztynka. 3 najlepsze dru -

żyny turnieju zostały nagrodzone medalami

ufundowanymi przez Radę Rodziców przy

Szkole Podstawowej w Olsztynku. Wręczono

także statuetki dla najlepszego bramkarza i

króla strzelców turnieju, a także statuetki dla

najlepszych zawodników poszczególnych

drużyn. 

Najlepszym zawodnikiem turnieju wybrano
piłkarza SP Olsztynek Kacpra Oko niew skie go!!! 

Organizatorzy dziękują burmistrzowi Olsz-
tynka, Radzie Rodziców przy Szkole Podsta-
wowej w Olsztynku, Bankowi Spółdzielczemu
w Olsztynku i pani Barbarze Pokrzywnickiej za
pomoc przy organizacji turnieju.

Drużyna SP Olsztynek wystąpiła w następu-
jącym składzie: Olaf Piasecki, Oliwier Krauze,
Igor Podhajny, Kamil Jakubowski, Marcel Szy-
mański, Kacper Chojnacki, Dominik Dabrylka,
Kacper Piotrowski, Kuba Kanecki, Kacper
Okoniewski, Edgar Żabiński.

Organizatorzy turnieju:
Adam Wyszyński,   Paweł Puczek

Kolejny dobry występ młodych olsztyneckich piłkarzy

11.02.2016 r. w hali Gimnazjum im. Noblistów Polskich w Olsztynku rozegrany został XI
Wojewódzki Turniej Halowej Piłki Nożnej Chłopców (rocznik 2004 i młodsze) o Puchar
Burmistrza Olsztynka.  Wśród  6 drużyn z naszego województwa Olsztynek reprezentowa-
ła ekipa chłopców Szkoły Podstawowej w Olsztynku. Podopieczni Adama Wyszyńskiego
zajęli II miejsce. 
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W rozgrywkach grupowych olsz-
tyneccy piłkarze nie mieli sobie
równych. W pierwszym spotkaniu
pokonali AP Stomil Olsztyn II 1:0,
w kolejnych: BKS Korki Biskupiec
2:1, Orlęta Reszel 4:1 i MKS Jezio-
rany II 3:0

Drużyna SP Olsztynek z pier-
wszego miejsca w grupie awanso -
wała do półfinału. Tam  czekali już
gospodarze turnieju - zespół MKS
Jeziorany I. Po raz kolejny przyszło
piłkarzom z Olsztynka zmierzyć się
z odwiecznym rywalem. Mecz był
bardzo zacięty, ale tym razem lep-
szy okazał się Olsztynek wygrywa-
jąc 1:0!.  Mecz finałowy z drużyną
AP Stomil Olsztyn I dostarczył kibi-
com wielu emocji. Przeciwnik,

pomimo dobrej,  gry nie był w
stanie podjąć równorzędnej walki,
mecz  wygrała drużyna SP Olsz-
tynek 4:2!!! potwierdzając, że jest
jedną z czołowych drużyn naszego
województwa.

Zespół SP Olsztynek wystąpił w
składzie: Kacper Chojnacki, Kac -
per Piotrowski, Kacper Okoniews-
ki, Igor Podhajny, Oliwier Krauze,
Kamil Jakubowski, Kuba Kanecki,
Marcel Szymański, Olaf Piasecki i
Edgar Żabiński . 

Opiekun zespołu:
nauczyciel 

wychowania fizycznego
Adam Wyszyński

W turnieju grało osiem zes -

połów, najtrudniejszymi przeci-

wniczkami były 2 drużyny z

Brodnicy.

W meczu finałowym Perły

zmierzyły się z  UKS Gol Brod-

nica. Każdy z tych zespołów

zasłużył na złoty medal, ale

zwycięzcą mógł być tylko jeden

z nich. Wygrały Perły, które sta -

no wiły najbardziej zgrany kolek-

tyw.  W całej imprezie zawod-

niczki z Olsztynka pokazały, że

mają charakter i nawet w trud-

nej sytuacji potrafiły uzyskać

korzystny wynik meczu. Zdobyły

złote medale jak najbardziej

zasłużenie. Z 5 rozegranych me -

czów wygrały 4,  1 remisując, z

bilansem bramkowym 11 – 4.

Dodajmy, iż najlepszą bram kar -

ką turnieju została nasza  Alicja

Szelugowska (UKS Perły Olsz-

tynek).

Skład zespołu Perły Olsz-

tynek: Aleksandra Gala, Daria
Gutkowska, Aleksandra Nowic-
ka, Kornelia Szczepkowska,
Alicja Szelugowska, Nikola
Szpakowska, Aleksandra Pa -
cusz ka, Julia Tymińska, trener
Zbigniew Serowiński.

PERŁY OLSZTYNEK nie zwalniają tempa

Młodzi piłkarze z Olsztynka 
pokazali klasę!

Bardzo dobrze zaprezentowali się chłopcy z klasy szóstej sporto-
wej w V Wojewódzkim Noworocznym Turnieju Piłki Nożnej Jeziorany
Cup 2017. 22 stycznia  hali OSiR w Jezioranach, w gronie 10 dru-
żyn, zajęli I miejsce. 

Z kolejnego turnieju halowego zawodniczki z Olsztynka wra-
cają z tarczą.  4 marca  odbył się Ogólnopolski Turniej Halowej
Piłki Nożnej Dziewcząt „Nowe Miasto Cup”  (rocznik 2004 i
młodsze) w Nowym Mieście Lubawskim. 

26 lutego uczniowie klas Ia, IIf i IVa wraz z
rodzicami wzięli udział w V Biegu Pamięci
Tropem Wilczym. Zwarci i gotowi wystartowali
drogami Lasu Miejskiego na Stadionie
Leśnym w Olsztynie. Dystans do pokonania
(1963 m), wskazywał na rok, w którym został
zastrzelony ostatni Żołnierz Wyklęty – Józef
Franczak ps. Lalek.

Sympatycy biegania i miłośnicy historii Pol-
ski z Olsztynka dotarli do mety. Nie liczył się
czas, czy miejsce na mecie - najważniejszym
było  przebyć trasę i upamiętnić w ten sposób
patriotów: Inkę, Zagończyka, Łupaszkę, Witol-
da Pileckiego, Antoniego Żubryda. 

Serdecznie dziękuję uczestnikom biegu.
Jestem dumna z moich pierwszaków, że dali
radę! Brawo !!! Wasze zaangażowanie w ten
projekt potwierdza, że idea i wartości, o które
swoją walkę oparli Żołnierze Wyklęci są dzisiaj
wciąż żywe i aktualne.

Organizatorem imprezy był Warmińsko-
Mazurski Związek Harcerstwa Rzeczypospo-
litej

Katarzyna Hacia

Bieg Pamięci 
Żołnierzy Wyklętych

1 marca w Polsce obchodzimy Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Tego
dnia składamy hołd niezłomnym bohaterom antykomunistycznego podziemia - mordowa-
nym, katowanym i wyklętym za obronę niepodległości. 



Zostało to ogłoszone przez
Parę Prezydencką 21 lutego
2017 roku, na uroczyst ym
spotkaniu w pałacu prezy -
denckim z okazji Międzynaro-
dowego Dnia Języka Ojczystego 

Internauci mieli do wyboru
cztery  propozycje, tj.: „ Przed-
wiośnie” S. Żeromskiego,
„Pamiątki Soplicy” H. Rze -
wuskiego,  „Beniowski” J. Sło -
wackiego i „Wesele” Wyspiań -
skiego. Prezydent Andrzej Duda
ogłaszając wynik powiedział tak:
„Warto po raz kolejny,  mam
nadzieję – bo jestem prze ko -
nany, że każdy już czytał  w
swoim życiu „Wesele” – tę pięk -
ną pozycję naszej literatury prze -
czytać. Przeczytać ją razem to
przypomnieć sobie te niezwykle
ważne dla naszej historii, dla
naszej kultury, dla właśnie funda-
mentów tego, co nazywamy pol-
skością, te niezwykle ciekawe
wersy dramatu, arcydramatu Sta -
nisława Wyspiańskiego”.

Narodowe Czytanie za inicjo -
wał w 2012 roku prezydent
Bronisł aw Komorowski epopeją
na rodową „Pan Tadeusz” A.
Mickiewicza. Później czytaliśmy
„Zemstę” A. Fredry, „Trylogię”
H. Sienkiewicza, „Lalkę” B.
Prusa, „Quo vadis” H. Sien kie -
wi cza.

W Olsztynku Narodowe Czy-
tanie po raz pierwszy zorgani-
zowały panie Alina Wołod-
kiewicz – dyrektorka Miejskiej
Biblioteki w Olsztynku i Mag-

dalena Moroz – nauczycielka
języka polskiego w Szkole Pod-
stawowej w Olsztynku, rozpoczy-
nając od „Trylogii”. W organiza-
cję czytania włączyły się kolejne

panie - Daria Sępkowska, Ag -
nieszka Nyga, Justyna Dąbrows-
ka, i Dorota Walter- Obrębska.
Nagłośnienie natomiast  zapew-
niał MDK w Olsztynku.

Alina Wołodkiewicz po wie -
dzia  ła że: „narodowe Czytanie

jest inicjatywą Prezydenta RP,
która znalazła ogromny odd-
źwięk w różnych miejscowości-
ach. Dla nas jest to okazja do
nawiązania współpracy ze
szkołami. To wyjątkowe przed-
sięwzięcie pozwala pokazać
młodym ludziom jak piękna i
różnorodna jest literatura. Dla
wielu osób jest to też okazja do
przypomnienia sobie polskiej
klasyki. Dla organizatorów, to
duże wyzwanie. Chcemy w jak
najbardziej atrakcyjny sposób

przybliżyć teksty, które przecież
są nam dobrze znane”. 

Pani Magdalena Moroz zaś
stwierdziła : „Bardzo bym chci-
ała, żeby czytanie stało się

naszym narodowym hobby, tak
jak to jest , np. w Czechach,
gdzie wg. raportu Biblioteki Nar-
odowej, ponad 80% ludzi jest
zagorzałymi czytelnikami. Nieste-
ty, w Polsce to tylko 37% osób
powyżej 15 roku życia. Jako
nauczycielka bardzo zachęcam
swoich uczniów do poznawania
rozmaitych książek, gdyż dzięki
temu rozwijają swój język i uczą
się samodzielnego myślenia. Jed-
nak literatura nie będzie popular-
na wśród dzieci, jeśli nie będą
czytać dorośli .  Dlatego tak
ważna wydaje się być akcja Nar-
odowego Czytania. Może znane
postaci czy autorytety z danej
społeczności czytające na forum
publicznym staną się dla kogoś
impulsem do sięgnięcia po
książkę? Odświeżanie lektury

dawno czytanych tekstów w
wielu przypadkach ukazuje ich
ponadczasowy charakter i nagle
perypetie bohaterów sprzed
stuleci i sytuacje w których są
przedstawieni zaskakująco traf -
nie odzwierciedlają naszą rzeczy-
wistość. To jest właśnie siła liter-
atury pięknej”.

Obie panie już rozpoczęły
przygotowania do czytania „
Wesela”, a jest to nie lada wy -
zwa nie! Już teraz zapraszają na
wrześniowy spektakl na Placu
św. Piotra w Olsztynku.

PS.
Utwory literackie, a zwłaszcza

dramatyczne, jak na przykład
„Wesele”, często zyskują na
artystycznym wyrazie, gdy są
wystawiane na scenie. 

Może wśród olsztyneckich
animatorek teatralnych znajdą
się chętne do inscenizacji w/w
sztuki Wyspiańskiego. Przez 17
lat nauczycielki Gimnazjum im.
Noblistów Polskich, panie Graży-
na Niestępska, Małgorzata Przy-
bułowska i Ewa Suchodolska
angażowały uczniów gimnazjum
do spektakli teatralnych z tzw.
„górnej półki”, o czym pisałam
w lutowym „Albo”. Proszę spo-
jrzeć na fotografię, jak to młodzi
ludzie bawią się teatrem. Na
zdjęciu animatorki kultury z gim-
nazjalnymi artystami w sztuce  J.
Drdy pt. „ Igraszki z diabłem”.

Stanisława Ziątek
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O kobietach nie tylko 8 marca

NARODOWE CZYTANIE WYSPIAŃSKIEGO
czyli Animatorki kultury cz. 2

Literatura i teatr są dla ludzi najlepszą strawą duchową. W tym roku odbędzie się szósta
edycja Narodowego Czytania. W ogólnopolskim internetowym głosowaniu miłośnicy polskiej
literatury zadecydowali, że 2 września 2017 roku będzie czytane  „Wesele” Stanisława
Wyspiańskiego.
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NA WESOŁO

NIEUWAGA

Trumną o ścianę zahaczyli

Ci, co z kostnicy ją wynosili

Ku zaskoczeniu efektem tego

Wszyscy usłyszeli jęk umarłego

Trumna natychmiast została otwarta

Kobieta była żywa a nie „umarta”

Po latach dziesięciu, gdy była chowana

Mąż ostrzegał tych co nieśli – uwaga ściana.

OGŁOSZENIE

Bank się ogłasza jak masz problemy

Weź u nas kredyt- tym ci pomożemy

Naiwny , gdy pierwszej spłaty dokonał

Jak wygląda problem wtedy się przekonał

ZNACZENIE WYKSZTAŁCENIA

Milicjant się pyta- to nic dziwnego

Jak pisze się „róże” kolegi swego

Kolega jak belfer dumnie oczy przymruża

Mojej żonie przy chrzcie  dali imię Róża

U na pewno zamknięte, 

potem z z kropką na górze

Że mnie się zapytałeś, szczęście masz duże

Udało ci się -  a mówię to dlatego

Trafiłeś na człowieka wysoko kształconego

Wiem jak bez błędu  pisać wyrazy i zdania

Skończyłem zaocznie kurs pisania i czytania

Milicjant w protokóle pewnie dopisuje

Włamywacz „po różę” na piętro się włamuje.

KONWERSACJA

Przy piwie jak zwykle konwersacja

Czym różni się od targu ubikacja

Znalazł się jeden – odpowiedź była krótka

Niczym, bo na targu i w toalecie prze- kupka

PYTANIE

Kolega koledze pytanie zadaje

Że jesteś stary- po czym się poznaje

Sam sobie odpowiedz na to pytanie

Auta w moim wieku są drogie a nie tanie

To właśnie 1 marca został ustanowiony
Narodowym Dniem Pamięci Żołnierzy Wyklę-
tych. Tego dnia w 1951 roku wykonany został
wyrok śmierci na kierownictwie IV Komendy
Zrzeszenia „Wolność  i Niezawisłość”.

1 marca 2017 roku uczniowie Gimnaz jum
im. Noblistów Polskich w Ol sztynku pod
opieką pani Jolanty Śli żew skiej i pana Marka
Żmijewskiego uczestniczyli w wojewódzkich
obchodach Narodowego Dnia Pamięci
„Żołnierzy Wyklęt ych” w Warmińsko –
Mazurskim Urzędzie Wojewódzkim w Olsz-
tynie.

Uroczystość rozpoczęła konferencja pt.
„Od Polski podziemnej do Żołnierzy Wyklę-
tych”. Następnie wojewoda Warmińsko –
Mazurski,  Ar tur Chojecki odczytał l is t
napisany przez Premier Beatę Szydło. Później
odbyło się wręczenie odznaczeń państ-
wowych i resortowych. Podczas wykładu dr
Waldemara Brendy, naczelnika delegatury
Instytutu Pamięci Narodowej w Olsztynie,
dowiedzieliśmy się o żołnierzach wyklętych,
którzy część swojego życia spędzili na tere-
nach Warmii i Mazur. Kolejnym punktem
konferencji był film dokumetalny, przybliżają-
cy nam sylwetkę nauczycielki działającej w
podziemiu pt. „Zo – Elżbieta Zawacka”.

Część artystyczną przygotowali dla nas
uczniowie klas mun du ro wych Liceum Ogól-
nokształcącego CN – B Feniks im.
Cichociemnych z Olsztyna oraz chór Juventis
Cantat z Zespołu Szkół Ogólnokszałcących nr
1 w Olsztynie.

Ostatnią – i najważniejszą – częscią naszej
wycieczki był Apel Pamięci Żołnierzy Wyklę-
tych na placu przy Pomniku Armii Krajowej i
Polskiego Państwa Podziemnego. Najpierw
wprowadzono woj sko wą asystę honorową, a
następnie podniesiono f lagę i wykonano
hymn narodowy z towarzyszeniem orkiestry
dętej. Po przemówieniach okolicznościowych
odczytanych przez Wojewodę Warmińsko –
Ma zur skiego Artura Chojeckiego, Pre zy denta
Olsztyna Piotra Grzymowicza oraz Arcybisku-
pa Warmińsko – Mazurskiego, Metropolitę
Warmińskiego, Józefa Gó rzyń skiego, odbyło
się odczytanie Apelu Pamięci oraz salwa hon-
orowa. Uroczystość za koń czyła się złożeniem
wieńców i wiązanek.

Uważam, że  wyjazd był bardzo interesują-
cy. Przybliżono nam sylwetki wielu niezłom-
nych ludzi, których bohaterstwo, patriotyzm
oraz odwaga są godne podziwu i naśladowa-
nia.

Eliza Płotnikowa

Żołnierze wyklęci to określenie dotyczące powojennych patriotów walczących w pol-
skich podziemiu niepodległościowym i antykomunistycznym.

„Jeśli my zapomnimy o nich, 
Ty Boże, zapomnij o nas”

Z wielkim smutkiem przyjęlismy wiadomość o śmierci
Naszego Przjaciela Górnika 

-  Pana Zdzisława Jurkowskiego. 
Rodzinie i bilskim przekazujemy wyrazu współczucia. 

Katarzyna i Maciej Hacia oraz uczniowie kl. Ia i IVa Szkoły Podstawowej 
w Olsztynku wraz z rodzicami.
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Powodem zagrożeń jest za nie -
czyszczenie wód ściekami prze-
mysłowymi, chemizacja rolnictwa,
zanieczyszczenie powietrza pyłami i
gazami z zakładów przemysłowych i
środków komunikacji, dewastacja
ziemi przez zwały górnicze i wyro-
biska, degradacja ziemi po przez
erozję,  zajmowanie powierzchni
leśnych pod budownictwo prze-
mysłowe i szlaki komunikacyjne.
Najczęściej niszczy nasze śro do wis ko
dwutlenek siarki ( SO2) powstający w
procesie spalania paliw stałych. Silnie
toksyczne działania ma tlenek węgla
(CO) powstający w wyniku niezu-
pełnego spalania węgla. Walka o
ochronę środowiska jest niezwykle
trudna z uwagi na to, że przeciwnika-
mi w niej są potężne i bogate korpo-
racje. W Polsce ochro nę przyrody
datuje się od czasów Bolesława Chro-
brego, który wprowadził ograniczenie
połowu bobrów. W 1420 roku
Władysław Jagiełło zabronił wycinania
cisów i starych dębów. Ku zaskoczeniu
społeczeństwa utytułowany minister
środowiska, człowiek o nieprzecięt-
nym dorobku naukowym, autor około
stu publikacji na poziomie uniwer-
syteckim, Jan Szyszko akceptuje
ustawę o barbarzyńskiej możliwości
wycinki drzew, bez potrzeby uzyskania
na to zezwolenia lokalnej adminis-

tracji. Ciekawe komu była potrzebna
likwidacja i tak  liberalnej możliwości
wycinania drzew? Drzewa były i są
bezmyślnie ogławiane z koron, co
powoduje ich usychanie i nikt nie
ponosi za to żadnych konsekwencji.
Pan minister powinien istniejące
przepisy zaostrzyć, powinny one być
bardziej restrykcyjne, niezależnie od
opłat za wycięcie drzewa (uzasad-
nione), wycinający powinien
dodatkowo w ramach rekompensaty
zasadzić w miejscu publicznym co
najmniej 10 młodych drzew, od po -
wiednio zabezpieczonych palikami i
do pięciu lat być ich prawnym opie -
kunem. Obecnie drzewa sadzone są
sporadycznie, najczęściej  przez osoby
nie  posiadające odpowiedniej wiedzy,
poza tym nikt się o nie po posadzeniu
nie troszczy. Urzędy nie posiadają
ewidencji miejskiego drzewostanu i
nie prowadzą żadnej inwentaryzacji
oraz nie jest planowane systematy-
czne zadrzewianie infrastruktury miej -
skiej. Zabiegi rzekomo pielęgnacyjne
powierzane są osobom posiadającym
jedynie pobieżną umiejętność uru cha -
miania piły motorowej. Za bieg pielę-
gnacyjny miejskiego drzewostanu po -
winien być zawsze poprzedzony
instrukcją fachowca dendrologa, który
określi poprawne jego wykonanie.
Drzewo powinno zachować statykę

oraz walor dekoracyjny nie tylko w
okresie jego wegetacji. Postępująca
degradacja naszego środowiska
powinna nam uświadamiać, że obec-
ność drzew minimalizuje niekorzystne
zmiany klimatyczne. Największe
znaczenia dla ludzi mają drzewa w ter-
enach zurbanizowanych. Drzewa
odgrywają ogromną rolę przyrodnic-
zo- ekologiczną, są bowiem natural-
nym  środowiskiem pożytecznych
owadów oraz wielu zwierząt. Badania
dowiodły, że w terenach pokrytych co
najmniej w 50%  przez drzewa i inną
roślinność występowały różne gatunki
ptaków i  wiewiórek, podczas gdy na
terenach pozbawionych drzew i roślin-
ności mnożyły się myszy i szczury.
Wiadomo, że drzewa pochłaniają
dwutlenek węgla, poprawiają skład
powietrza. Drzewo około 25 metrów
wysokości pochłania tyle dwutlenku
węgla, ile go wytwarzają dwa domki
jednorodzinne. Hektar lasu poch łania
tyle dwutlenku węgla, ile wydalają
samochody przy przejechaniu 100
tysięcy kilometrów. W procesie foto-
syntezy drzewa uwalniają tlen. Sześć -
dzie sięcioletnia sosna wydziela tyle
tlenu, ile go potrzebuje trzydzieści
osób. Jeden hektar za drze wienia miej -
skiego pochłania w ciągu godziny 8
kilogramów dwutlenku węgla, to tyle
ile oddychając wydycha 200osób.
Drzewa oczyszczają powietrze z pyłów
i gazów – 100 drzew usuwa 454 kilo-
gramy zanieczyszczeń rocznie. Obec-
ność drzew ogranicza zapylenie nawet
w 75%. Wiele spośród drzew wykazuje
działanie „ fitomediacyjne”. Drzewa
poprzez dawanie cienia samochodom
obniżają temperaturę parkingów,
poza tym wzbogacają powietrze w
substancje lotne mające charakter
bakteriobójczy, stymulujący proces
oddychania. Drzewa chronią przed
hałasem, zatrzymują w glebie wody
opadowe, chronią powierzchnię dróg,
przedłużają ich trwałość, a co naj waż -
niejsze - ograniczają nękający ostatnio
aglomeracje miejskie smog. Integrując
się z obyczajowością zachodnią
degradujemy własne, zdrowe, ekolog-

iczne środowisko. Akceptujemy rozbu-
dowę potężnych ferm drobiu, w
których hodowla polega na przyspies-
zonym cyklu przyrostu poprzez
stosowanie pasz pochodzących z
genetycznie modyfikowanych roślin.
Wielkie fermy to nadprodukcja dwut-
lenku węgla, metanu i innych toksy-
cznych pierwiastków zawartych w
odchodach degradujących środowisko
w promieniu kilkudziesięciu kilo-
metrów, co stanowi uciążliwość nie
tylko dla ludzi,  ale też dla całego
naszego śro dowiska. Kombinaty ho -
dowli trzody to produkcja przemys -
łowa mięsa i jego przetworów szkodli-
wa dla ludzi z uwagi na stosowanie ko -
nserwantów przedłużających przydat-
ność do spożycia. Gigantomania wiel -
koobszarowych upraw to uzależnienie
od nawozów sztucz nych, chemicznych
oprysków nazywanych środkami
ochrony roślin, które to środki zabijają
owady niezbędne w wegetacji roślin.
Owady to pokarm pożytecznego ptact-
wa i płazów. Chemizacja upraw to
powód coraz mniejszej ilości zwierząt
takich jak zające, dzikie króliki oraz
wielu gatunków ptaków, w tym ku ro -
patw i bażantów. Zanikają gospodarst-
wa rolne, w obejściu których były sady
owocowe, miododajne lipy, akacje i
inne drzewa. Bardzo rzadko już spo-
tykamy w obejściu gospodarstwa rol-
nego gęsi, kaczki, indyki czy perliczki,
coraz rzadziej widzimy też pasące się
kozy i owce. Wieś i jej zdrowe śro do -
wisko zanika, rolnik w warzywa zaopa-
truje się w miejskich marketach. Przed
jego domem  zamiast drewnianej ławy
stoją plastykowe meble ogrodowe
wykonane z najgorszego, toksycznego
pla styku, pod na mio tem z foli i .
Niszczymy swoje środowisko na wiele
sposobów, jednak  najbardziej palącą
potrzebą de ba ty środowiskowej jest
nie  bez uży teczna w tym wypadku
polityka, lecz program ochrony
środowiska i inwestowanie w
najpożyteczniejszy czyn -  sadzenie
wielorakich gatunków drzew. W
ramach edukacji naszych dzieci trzeba
uczyć je, że drzewa i wszelaka roślin-
ność to niezbędny element naszego
życia, którego nie należy bezmyślnie
niszczyć. 

Kazimierz Czester

OCHRONA ŚRODOWISKA

Ochronę środowiska należy traktować jako jedno z najważniejszych zadań ustrzeżenia elementów
naszego otoczenia przed niekorzystnym wpływem działalności człowieka, w tymniszczeniem obiektów
przyrodniczych, które utrzymały w większym lub mniejszym stopniu swój naturalny eko -charakter. 

Trojaczki w Skansenie
Rok 2017 z pewnością pozostanie na

długo w naszej pamięci, gdyż po raz pier-
wszy w naszym Skansenie doszło do nar-
odzin nie jednego, nie dwóch, ale aż
trzech koźląt jednocześnie. Szczęśliwą
„mamą” dwojga koziołków i kózki została
koza Halina, która jest z nami od 2014
roku. Koza ta rodziła co roku bliźnięta,
jednakże w tym roku postanowiła zrobić
nam niespodziankę i powiększyła liczbę

urodzonych koźląt o jeszcze jedno. Należy
dodać, że u kóz zazwyczaj rodzi się jedno
lub dwoje koźląt, a porody w których
rodzi się trzy i więcej młodych są rzadkoś-
cią. Póki co, mama radzi sobie nieźle z
całą trójką, a widoki kiedy wszystkie na
raz piją mleko (koza ma dwa strzyki)
rozbawiają nas do łez. 

Michalina Gołębiewska 
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W 2016 roku mieszkańcy Olsztynka mogli
decydować o przeznaczeniu 250 tys. złotych.
Spośród 18 projektów wybrany do realizacji
został projekt pn. „Odkrycie tajemnic pomnika
Tannenberg”. Celem zadania jest prze pro wa -
dzenie badań archeologicznych ruin pomnika
Tannenberg-Denkmal -  krypty Hindenburgów
– wieża 5 (południowa) i dwóch bocznych po -
mieszczeń sąsiadujących z kryptą. Zgodnie z
zasadami OBO, pozostałe projekty nie zostały
za  kwalifikowane, ponieważ nie mieściły się w
puli reszty pieniędzy.

O opinie na temat zeszłorocznej edycji OBO
po prosiliśmy mieszkańców. W tym celu prze -
prowadziliśmy ankietę podsumowującą oraz
zorganizowaliśmy spotkanie. Jak oceniono I
edycję OBO?

Generalnie, opinia o zakończonej edycji
OBO jest pozytywna (65% ankietowanych). Co
dziesiąta osoba oceniła ją negatywnie, natomi-
ast pozostałe nie wypowiedziały się jednoz-
nacznie. Najlepiej oceniona została kampania
edukacyjno-informacyjna, w drugiej kolejności
proces głosowania. Najgorzej promocja zgłos-
zonych projektów i prezentacja wyników.
Najskuteczniejszymi środkami przekazu okaza-
ły się internet, portale społecznościowe oraz
rodzina i znajomi.

Kilka słów o ocenie poszczególnych etapów
OBO poniżej.

Zaangażowanie mieszkańców
Mieszkańcy, biorąc udział w OBO, kierowali

się głównie chęcią decydowania o przeznacze-
niu pieniędzy z gminnego budżetu. Wiele osób
chciało nawet w niewielkim stopniu uczest-
niczyć w życiu swojej społeczności i mieć jakiś
wpływ na swoją okolicę. Uczestniczyli także z
tego powodu, że OBO stwarza możliwość reali -
zacji działań innych niż wskazane przez radę
gminy.

Niewiele osób miało możliwość udziału w
spotkaniach poświęconych OBO. Wynikało to
głównie z braku czasu i informacji o nich.
Innym wystarczyły treści zamieszczone na
ulotkach oraz w internecie.

Promocja
Działania promocyjne dobrze oceniło 61%

ankietowanych. 6% oceniło negatywnie, a
pozostałe osoby nie wypowiedziały się. Pozyty-
wnie oceniono szatę graficzną plakatów, ulotek
i strony internetowej. Według ankietowanych,
materiały były szeroko dostępne (89%), choć
nie we wszystkich instytucjach publicznych.
Chodziło głównie o szkoły. Większy nacisk
powinno się kłaść na kampanię promocyjną
wśród seniorów. Według ankietowanych
zabrakło także jasnej informacji od jakiego
wieku można było głosować. Problemem był

również brak promocji poszczególnych projek-
tów oraz brak konkretnej informacji dotyczącej
wyników głosowania.

Zgłaszanie projektów
W tej części poprosiliśmy o opinię osoby,

które zgłosiły projekt. 54% spośród nich
oceniło, że łatwo było przygotować wniosek
zgłoszenia inicjatywy. Pozostali nie wy po -
wiedzieli się. Największy problem stanowiło
przygotowanie rzetelnej wyceny projektu.
Większość osób nie korzystała ze wsparcia
Urzędu Miejskiego w Olsztynku. Na pomoc
zdecydował się co trzeci wnioskodawca. Niek-
tórzy chcieli uniknąć pomyłek, inni potrze-
bowali pomocy w konkretnej sprawie. Jak
wska zano w jednej z ankiet, nieoceniona była
pomoc pracowników urzędu podczas two -
rzenia kosztorysu oraz przy składaniu oferty.

Głosowanie
Uprawnionych do głosowania było 7,6 tys.

mieszkańców Olsztynka. Udział wzięło blisko
1,6 tys. osób, co daje frekwencję na poziomie
20,5%. Samo głosowanie zostało ocenione
przez mieszkańców pozytywnie. Dobrze oce-
niona została również karta do głosowania –
75%. Była czytelna, przejrzyście przedstawiała
projekty oraz sposób głosowania. Dobrze oce-
niono fakt, że był powszechny dostęp do
głosowania, w tym w szczególności za pośred-
nictwem internetu. Ktoś zauważył, że akurat
ten etap postrzegany było jako dobry przykład
wychowania obywatelskiego, szczególnie wśród
dzieci i młodzieży.

Zwrócono uwagę, że głosowanie przez
nieletnich w formie papierowej wiązało się ze
sporymi utrudnieniami. Chodziło głownie o
dostarczenie zgody rodziców, która powinna
być jednak integralną częścią karty do głosowa-
nia. W ankietach zauważono, że sposób w jaki
niektórzy wnioskodawcy zdobywali punkty nie
miał wiele wspólnego z uczciwą rywalizacją.

Wyniki
Według ankietowanych, wyniki przedstawia-

ją kierunek potrzeb mieszkańców. Nie wszys-
tkim jednak podoba się rozdział funduszy, a
zakończenie nie było do końca jasne. Zabrakło
po prostu konkretnej informacji, które inicjaty-
wy wygrały oraz czy zwycięski projekt będzie
na pewno zrealizowany. „Zamieszały”
sprzeczne informacje zamieszczone w ALBO
oraz dyskusje na portalach społecznościowych.
Za sugerowano, aby przyjąć do realizacji kole-
jne projekty, które zmieściłyby się w puli. W
ankietach wskazano także, że sposób rozlicza-
nia funduszy nie daje szansy na wygranie pro -
jek tów z mniejszych osiedli.

Podsumowując. Wyciągamy wnioski i wsłu -
chu jemy się w propozycje zmian, by na
przyszłość ustrzec się błędów. Największym wy -
daje się być niewykorzystanie pełnej puli środ-
ków. Jednak mimo takiego rozstrzygnięcia, w
dalszym ciągu jestem przekonany, że nie było-
by do końca sprawiedliwe przyjęcie do realiza-
cji kolejnych projektów mieszczących się w
puli. W tym przypadku powinniśmy ominąć
projekty, które zajęły 2 i 3 miejsce, zdobywając
sporą liczbę głosów. Powinniśmy raczej po -
szukać możliwości ich zrealizowania. Drugie
miejsce zajął trakt spacerowy pieszo-rowerowy
do jeziora. Jest szansa, że zostanie on zreali-
zowany przy okazji zagospodarowania plaży
miejskiej w Olsztynku. Być może nie w takim
zakresie i raczej nie w tym roku, ale OBO
pokazało, że właśnie tego chcą mieszkańcy.

W tegorocznym budżecie gminy za pla no -
wano środki na jeden plac zabaw w mieście. W
projekcie na przebudowę ulicy Świerczew -
skiego uwzględniono maksymalną możliwą
liczbę miejsc postojowych. Natomiast na ulicy
Sienkiewicza docelowo ma zniknąć jeden z
progów zwalniających. Gmina przygotowuje
się również do pozyskania środków na zakup
latarni solarnych. To są postulaty płynące z
projektów zgłoszonych do OBO, które gmina
w swoich działaniach uwzględnia.

Naturalnie, należy zmienić zasady, aby
niepożądane sytuacje ograniczyć, a najlepiej
wyeliminować i oczywiście żeby OBO działał
lepiej. W przyszłym tygodniu zamierzam przed-
stawić członkom Zespołu Koordynującego
OBO propozycje zmian w tegorocznej edycji.
Następnie przedstawimy je mieszkańcom.

To o czym warto jeszcze wspomnieć, to kry-
terium wiekowe podczas głosowania, a raczej
jego brak. Miałem obawy, gdy decydowaliśmy
się na dopuszczenie do głosowania wszystkich
mieszkańców Olsztynka, bez względu na wiek.
Mimo dość odważnego rozwiązania, trzeba
przyznać że dzieci i młodzież nie dominowały.
Udział w głosowaniu wzięło zaledwie 209 osób
nieletnich, co stanowiło 14% wszystkich głosu-
jących.

W jednej z ankiet wskazano, na pogłoski, że
zwycięski projekt jednak nie zostanie zreali-
zowany, bo „jakieś przepisy na to nie pozwala-
ją”. Podczas weryfikacji, którą przeprowadzili
pracownicy urzędu, tego nie stwierdzono. Do
dnia dzisiejszego takich prze pisów nie
wskazano. Zwycięski projekt budzi spore emoc-
je, ale został wybrany zgodnie z zasadami, na
które się umówiliśmy. Prace nad realizacją
tego projektu trwają. Aktualnie czekamy na
decyzję Wojewódzkiego Konserwatora
Zabytków dotyczącą prze pro wadzenia badań
archeologicznych, ponieważ taka jest kolejnoś-
ci rzeczy.

Na koniec jeszcze jeden cytat z ankiet –
Sukces można będzie ogłosić dopiero po real-
izacji zwycięskiego projektu. Brak realizacji
będzie porażką.

Robert Waraksa

Podsumowaliśmy I edycję Olsztyneckiego
Budżetu Obywatelskiego

W ostatnim czasie podsumowaliśmy I edycję Olsztyneckiego Budżetu Obywatelskiego
(dalej OBO). Przypomnę - budżet obywatelski to proces decyzyjny, w ramach którego
mieszkańcy współdecydują o przeznaczeniu określonej puli środków publicznych na kon-
kretne cele.
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Spotkanie 
dla przedszkolaków

4 lutego zorganizowaliśmy dla
olsztyneckich przedszkolaków
spotkanie z ilustratorką książek
Anną Rok oraz dekoratorką Ka ta -
rzyną Dowgiałło. Pani Anna po -
ka zała dzieciom książki ze swoimi
ilustracjami, opowiedziała o pracy
ilustratora oraz zaprezentowała
ludowy strój warmiński. Pani
Katarzyna pokazała własno -
ręcznie wykonane lalki do przed-
stawień. Oczywiście przeczyta -
liśmy też dzieciom bajki.

Malowanie na wodzie
2 marca uczestniczki sekcji

rękodzielniczej UTW w Olsztynku
wzięły udział w warsztatach
Wojewódzkiej Biblioteki Pub-
licznej w Olsztynie. Poznawały
tam tajniki sztuki Ebru (malowa-
nia na wodzie), które zdradziła
Katarzyna Kresymon, pracująca
na co dzień w wojewódzkiej bib-
liotece.

Podczas warsztatów uczestnicz-
ki poznały sztukę naturalnego
zdobienia papieru za pomocą
delikatnych rysików i farb pływają-
cych na powierzchni wody, które
zachowane zostają  przez przy ło -

żenie kartki papieru do jej po -
wierz chni, tworząc niepowta rzal -
ne wzory.

Sekcją rękodzielniczą Uniwer-
sytetu opiekuje się nasza koleżan-
ka z biblioteki – Jolanta Poncz -
kowska. Grupa spotyka się cy kli -
cznie na warsztatach, by sa mo -
dzielnie wykonywać prace ręczne
za pomocą różnych technik.

Kobietą być 

6 marca z okazji Dnia Kobiet
zorganizowaliśmy dla pań spec-
jalne spotkanie. Poprowadziła je
położna Dorota Gruszczyńska, a
te matyką była profilaktyka zwią -
zana z rakiem piersi i rakiem szyj-
ki macicy.

Mie j  s ka B ib  l io  t e  ka 
Pub l i cz  na  w Ol  sz t yn  ku

NIE TYLKO LEKTURA

Zajęcia z nauki pływania są pro -
pozycją uczestnictwa  w do dat ko -
wych zajęciach spor to wych. Za -
planowane są też spotkania ucz -
niów z osobami promującymi
zdro wy styl życia. 

Na początku uczniowie stwo -
rzyli i podpisali Kodeks Zac ho -
wania i Zasad Fair Play.

Od XII 2016r na basenie w Cen -
trum Konferencyjno-Wy po czyn -
 kowym Kormoran w Mier kach,
pod okiem instruktora  uczą się
pod stawo wych umiejętności  pły -
wackich, m.in. utrzymywania się
na wodzie z użyciem pianki, deski,
jak rów nież bezpiecznego i kultur-
alnego korzystania z pływalni.

W ramach projektu,  który bę -
dzie trwał do czerwca 2017r.,

trze cioklasiści zaplanowane mają
rów nież przygotowanie wspól-
nego klasowego śniadania, spot -
kanie z redaktorem Gazety War -
mińskiej i udzielenie wywiadu na
temat projektu i zdrowego stylu
życia. Czeka ich również wspólna
wycieczka rowerowa  z rodzicami
i obejrzenie prezentacji dotyczącej
bezpieczeństwa podczas zabaw w
wodzie.

Na zakończenie projektu  nasi
uczniowie zaprezentują swoje
umiejętności pływackie  przed
rodzicami. 

Życzymy powodzenia i wytr-
wałości!!!

Krystyna Dziewulska

„Jestem zdrowy i pływam jak ryba”

Uczniowie klasy III Szkoły Podstawowej w Elgnówku  od XI
2016r realizują  projekt „Zdrowie i aktywność fizyczna” dofinanso-
wany w ramach  programu grantowego „ Bank Dziecięcych Uśmie-
chów ‘’ organizowanego przez Fundację w porozumieniu z Ban-
kiem  Zachodnim  WBK S.A. 
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Spotkanie odbyło się 30 marca w Salonie Wystawo-
wym przy ulicy Zamkowej 1 w Olsztynku. 

Seniorom zostały wręczone identyfikacyjne karty, a przedsię-
biorcom uczestniczącym w programie certyfikaty.  Ten kto nie zdą-
żył jeszcze przystąpić do programu miał okazję  uzyskać kartę
seniora.  Na scenie wystąpił chór  „Swojska Nutka” z  Klubu Senio-
ra przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Olsztynku.  

Seniorzy chcący przystąpić do programu powinni spełnić dwa
warunki – mieć ukończone 65 lat i być zameldowanym na pobyt
stały w gminie Olsztynek. Karta seniora pozwala na zakup towa-
rów i usług po promocyjnych cenach. 

Wnioski można pobierać w Klubie Seniora, w budynku MOPS
przy ulicy Świerczewskiego 19 w Olsztynku, a także w cukierni Emi-
lii Witowicz przy ul. Mrongowiusza 4, gdzie można kupić słynne
olsztyneckie jagodzianki. Przyjmowaniem i weryfikacją wniosków
zajmuje się Stowarzyszenie Wspierania Działań na Rzecz Osób
Potrzebujących Pomocy DROGA z siedzibą w MOPS Olsztynek.
Każda osoba otrzyma plastikową kartę ważną razem z dokumen-
tem tożsamości w celu weryfikacji przez przedsiębiorcę i uzyskania
gwarantowanych przez program zniżek i rabatów. 

Poniżej przedstawiamy(w porządku alfabetycznym) zestawienie
rabatów i ulg oferowanych przez poszczególne firmy: 

FHU MAX GRZEGORZ POKRZYWNICKI
ul. Jana Pawła II 8/2

11-015 Olsztynek

10 % rabatu na cały asortyment,

FRYZJER DAMSKO-MĘSKI "JOWITA" MAREK MAŚLANIK
ul. Świerczewskiego 13/1

11-015 Olsztynek

5 % rabatu na strzyżenie w poniedziałek,

"GOLIBRODA" RAFAŁ BRYL FRYZJER MĘSKI
ul. Wąska 15

11-015 Olsztynek

20 % rabatu na wszystkie usługi,

HURT DETAL ARTYKUŁY SPOŻYWCZO-PRZEMYSŁOWE
STANISŁAW SŁODOWNIK

ul. Warszawska 6

11-015 Olsztynek

5 % rabatu na wszystkie artykuły. z wyłączeniem artykułów alko-

holowych, objętych promocjami i niskomarżowych,

"KUŹNIA FORMY "RAFAŁ KUŹNIEWSKI
ul. Świerczewskiego 37

11-015 Olsztynek

10 złotych rabatu na każdy wybrany zabieg we wtorki i czwartki ,
KWIACIARNIA "KAMELIA" GENOFEWA CICHOCKA

ul. Zamkowa 3

11-015 Olsztynek
5 % rabatu na wszystko, 

"OKULARNIA" SALON OPT YCZNY MAGDALENA
BORZEWSKA

ul. Mrongowiusza 24
11-015 Olsztynek
15 % rabatu na wykonanie okularów (oprawa + szkła),

SERWIS OGUMIENIA "DOMINIK" AGNIESZKA KOWALCZYK
ul. Mrongowiusza 41
11-015 Olsztynek
5 % rabatu na usługi świadczone przez serwis ,

SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA "NEGOCJATOR"  - PIJALNIA
ZIÓŁ 

ul. Leśna 23 (skansen W Olsztynku - chata Litewska) 
11-015 Olsztynek
20 % rabatu na cały asortyment,

SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA "TRADYCJA SMAKÓW"
ul. Sienkiewicza 26
11-015 Olsztynek
5 % rabatu na usługi gastronomiczne,

STACJA PALIW KAZIMIERZ GĄSIOROWSKI
ul. Jagiełły 5B
11-015 Olsztynek
1  % rabatu na zakup paliwa
5 % rabatu na zakup oleju
10 % rabatu na części,

STUDIO KOSMETYCZNE "URODA" - AGATA WILCZEK
ul. Szkolna 16/36
11-015 Olsztynek
10 % rabatu na zabiegi we środę,

ZAKŁAD CUKIERNICZY "JAGODZIANKA" EMILIA WITOWICZ
ul. Mrongowiusza 4
11-015 Olsztynek
10 % rabatu na wszystkie wybory cukiernicze we wtorki,

ZAKŁAD USŁUGOWO - HANDLOWY WALDEMAR MIKITIUK
ul. Krótka 2
11-015 Olsztynek
3-5 % rabatu na sprzęt RTV-AGD
10 % rabatu na usługi RTV i IT.

Wszelkie pytania i uwagi dotyczące działania programu Karta
Seniora można kierować do głównego organizatora programu rad-
nego Jerzego Głowacza tel. 660 477 108

Zapraszamy też bardzo serdecznie do współpracy inne podmio-
ty gospodarcze z terenu naszej gminy zainteresowane udziałem w
programie Karta Seniora.

Artykuł sponsorowany 
przez Zarząd-Miejsko Gminny PSL

KARTA SENIORA GMINY OLSZTYNEK 

Poseł na sejm RP Urszula Pasławska, Zarząd Miejsko-Gminny Polskiego Stronnictwa Ludowego w Olsztynku oraz Stowarzysze-
nie  Wspierania Działań Na Rzecz Osób Potrzebujących Pomocy "Droga" zaprosili seniorów z gminy Olsztynek  na inau-
gurację Karty Seniora.
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MŁODZI MAJĄ GŁOS

22/23 I, ul. 22 Lipca. Kra -
dzież samochodu marki Jaguar
o wartości 250 tys zł (własność
mieszkańca Olsztyna).

24 I,  ul .  Chopina. Próba
wyłudzenia 20 tys. zł metodą
„na wnuczka”. Oszust podawał
się za funkcjonariusza CBŚ!

25 I., Jemiołowo. Straż leśna,
pa trolują okoliczne lasy, stwier -
dzi ła świeże wycięcie drzewa i
po śladach na śniegu dotarła do
posesji, gdzie  -„przy okazcji”
ujaw niła zastawione wnyki i za -
nętę – karmę dla zwierząt.
Wezwana policja znalazła skórę
z dzika, a na strychu domu wi -
szące tusze. Dariusz O., oprócz
mandatu za wycięcie drzewa,
otrzymał zarzuty nielegalnego
posiadania wnyków i kłusownictwo.

29 I, Ameryka. Z pojazdów
budowy nowej trasy do Olsztyna
„wyparowało” 175 l paliwa o
wartości 850 zł. Straty poniosła
firma Energopol. 

Kurki. Nieznani, na razie,
spraw cy usiłowali ukraść koła z
zaparkowanego Opla Vectra.
Odkręcil i  już wszystkie , ale
spłoszeni przez czujnego właści-
ciela nie zdołali ich załadować i
uciekli bez łupu.

29 I, Tomaszyn. Trzej napast-
nicy, pod pozorem handlu koł-
drami, weszli na posesję, pobili
82-letniego mężczyznę i zabrali
mu 14,5 tys. zł. Wobec dwóch
zatrzymanych orzeczony został
dozór policyjny, trzeci sprawca
zbiegł i jest poszukiwany. Na -
pastnicy są mieszkańcami Olsz-
tyna.

1.02 – 24.02, Ameryka. Z
magazynu firmy ARKO zostały
skradzione elementy miedziane
(rurki, przewody) o łącznej war -
toś ci 5 t ys. zł. Do kradzieży
przyznał się Zygmunt P.

14-16.02, Pechowy wła my -
wacz. Kamil P. włamał się do
mieszkania przy ul. Mickiewicza,
ale nic nie ukradł, bo nie znalazł
nic „godnego” kradzieży. Został
jednak zatrzymany i przyznał się
do włamania.

17.02, ul. Kamienna. Niez-
nani jeszcze sprawcy, rzucając
kamieniami, uszkodzili drzwi
wejściowe sklepu SHP. Straty
wyniosły 1450 zł.

18.02, Netto. Zuchwałej

kradzieży dopuścił się nie usta -

lony jeszcze sprawca, który

wyniósł bez zapłaty odżywki

sportowe o wartości 660 zł i

pomimo pościgu pracowników

sklepu zdołał zbiec.

6.03, ul. Chopina. Przy użyciu

łoma Artur F i Sławomir M. wła-

mali się do mieszkania Aleksan-

dra S. i również przemocą za -

bra li pieniądze w kwocie 700 zł.

Trafili już do aresztu.

9.03, Tymbark. 2 tys. zł. stra -

cił pracownik zakładu, po zo sta -

wia jąc je w swojej szafce.

Prowadzone śledztwo ustali w

jaki sposób z zamkniętej szafki,

bez śladów włamania, zniknęły

pieniądze.

11.03, ul. Behringa. „Przy

okazji” wyłudzania drobnej

„zapomogi” Łukasz O. wyrwał

przechodniowi portfel z doku-

mentami i pieniędzmi w kwocie

2200 zł, i zbiegł. Portfel później

oddał, ale bez pieniędzy.

16.03, W wyniku podjęcia

wcześniej umorzonych po stę po -

wań został ustalony sprawca

ubiegłorocznych podpaleń: po -

jem ników na odpady z ul. Szkol -

nej i Grunwaldzkiej, altany przy

ul.  Chopina i samochodu z

parkingu firmy Tymbark. Jest

nim … Łukasz O.!

16.03. Z terenu budowy drogi

Olszt ynek-Ostróda nieznani

dotąd sprawcy ukradli koła od

koparko-ładowarki (9 tys. zł) i

akumulator (470 zł), własność

firmy STRABAG.

16.03, ul. Daszyńskiego. Pa -

weł M. został zatrzymany za po -

sia danie marihuany. Miał przy

sobie 1g narkotyku, w wy niku

przeszukania policja wy kry ła

jeszcze 11 saszetek.

W omawianym okresie policja

zatrzymała  7 osób poszukiwa -

nych, 64 dowodów rejestracyj -

nych, 1 prawo jazdy, 1 nie -

trzeźwego kierowcę i 5 osób do

wy trzeźwienia.

Opracowano na podstawie

danych KP w Olsztynku

Żyjemy  w epoce wielkiego wymierania języków - alarmują językoz-
nawcy.  Obchodzony 21 lutego pod patronatem UNESCO Międzynar-
odowy Dzień Języka Ojczystego ma zwrócić uwagę świata na ten
problem. Połowa spośród języków, którymi mówi się na świecie jest
zagrożona. Językoznawcy nie są optymistami. Czarny scenariusz
przewiduje, że do końca XXI wieku przetrwa zaledwie jedna dziesiąta
z obecnie używanych języków. Optymiści szacują, że pod koniec obec-
nego stulecia będzie w użyciu jeszcze połowa z nich. Prognozy te
pochodzą  z raportu UNESCO, które ustanowiło Dzień Języka
Ojczystego. Pierwsze obchody tego święta odbyły się w 1999 roku dla
podkreślenia bogactwa różnorodności językowej, a także w celu
zwrócenia uwagi na liczbę języków zagrożonych i ginących. 

Na datę obchodów Dnia Języka Ojczystego wybrany został 21
lutego, upamiętniający wydarzenia 1952 roku, kiedy to w miejscowoś-
ci Dhaka (obecnej stolicy Bangladeszu) doszło do demonstracji, a
następnie zamordowania pięciu studentów domagających się uznania
ich języka ojczystego - bengalskiego - za jeden z dwóch urzędowych
języków ówczesnego państwa Pakistan. 

Przy okazji tego święta w naszej szkole odbyło się wiele konkursów,
lekcji tematycznych poświęconych „zagwozdkom” językowym, kwest-
iom poprawności oraz etykiety językowej. Dzięki uprzejmości pra-
cowników Instytutu Polonistyki i Logopedii UWM nasi gimnazjaliści
uczestniczyli w bardzo ciekawym wydarzeniu.

Opiekun projektu 
Małgorzata Zapadka

,,Między dniem misia a zakochaniem”
Tak jak powiedział p. prof. Rutkowski: ,,Między dniem misia, a

walentynkami znajduje się dzień ważniejszy od tego pierwszego, a
mniej ważny od święta zakochanych -  Międzynarodowy Dzień Języka
Ojczystego”. W tym artykule opowiem o obchodach tego święta na
Uniwersytecie Warmińsko – Mazurskim. Odbyły się one 22 lutego
i uczestniczyli w nich uczniowie Gimnazjum im. Noblistów Polskich. 

Dyrektor Instytutu Polonistyki i Logopedii, prof. Mariusz Rutkows-
ki, powitał wszystkich obecnych i przybliżył ideę tego dnia. Na
początek wszyscy zebrani w Auli Dietrichów napisali dyktando czy-
tane przez prof. dr hab. Krystynę Stasiewicz.

Kolejnym punktem obchodów Dnia Języka Ojczystego był wykład
dr Izy Matusiak Kempy  „Jak język kształtował się w procesie
ewolucji”. Najważniejszymi pytaniami, na które uzyskaliśmy
odpowiedzi były te, jak mózg nabył  język, jakie było pierwsze słowo
oraz  czy człowiek jest taki wyjątkowy, bo posiada język.
Dowiedzieliśmy się również, że bardziej niż językowi należy wierzyć
gestom, czym jest protojęzyk (język bez gramatyki), że 15 – 20%
kalorii zużywa mózg (u dziecka nawet 50%), a stanowi tylko 2% masy
ciała.

Po wykładzie odwiedziliśmy Bibliotekę UWM – największą bib-
liotekę naukową w północno – wschodniej Polsce. Powstała ona 1
września 1999 z połączenia bibliotek Akademii Rolniczo – Tech-
nicznej i Wyższej Szkoły Pedagogicznej. W księgozbiorze znajdują się
zasoby ze wszystkich dziedzin kierunków realizowanych na uniwer-
sytecie. 

Następnie udaliśmy się do tzw. izby pamięci, w której znajdowały
się informacje o uniwersytecie, jego byłych uczniach i rektorach oraz
medale, trofea, togi rektorskie i dziekańskie. Inne miejsca, do których
się udaliśmy to ogród zimowy oraz pomieszczenie, w którym prze-
chowywane były książki historyczne np. dzieła Kopernika czy pozycje,
w których wspomniany był Olsztynek. Mieliśmy również okazję
zobaczyć, jak przebiega digitalizacja zbiorów bibliotecznych.

Ostatnim punktem obchodów był wykład „Od tabloidyzacji
przekazu do tabloidyzacji języka” prof. Katarzyny Kłosińskiej, która
zajmuje się kulturą języka. Profesor wyjaśniła nam pojęcia takie jak
fragmentaryczność (nieobejmowanie całości), przypadkowość, sympli-
fikacja (uproszczenie) oraz ikoniczność (nastawienie na tu i teraz),
czyli wyznaczniki, którymi kierują się współczesne media. Ważnym
pojęciem była również ,,ludyczność” (zdolność do zaspokajania
potrzeby rozrywki), na którą składają się: derywaty graficzne n.p.
OsZUStwo, pseudoanglicyzmy n.p. grobbing, churching, bikejka.

W tych wyjątkowych obchodach mogliśmy uczestniczyć dzięki
uprzejmości pani prof. Marioli Wołk, która zaprosiła nas na Uniwer-
sytet. Był to bardzo interesujący wyjazd,  umożliwił nam poznanie uni-
wersyteckiej atmosfery i choć przez chwilę bycie quasi-studentami.

Dagmara Michalak



Nieoczekiwane 
konsekwencje pobożności

Zaskakująco nieprzyjemne
reperkusje związane są z nad a -
waniem nowych nazw skwerom i
placom. Niedawno pisaliśmy o
tantiemach, które Olsztynek musi-
ał wnieść na rzecz Watykanu za
to, że wzorem Stolicy Apostolskiej
używa nazwy Plac Świętego Piotra. 

Teraz bolesne konsekwencje
poniosło kilkudziesięciu miesz -
kań ców spożywających alkohol
na świeżym powietrzu. Okazuje
się, że nie są oni obecnie karani
jedynie za picie w miejscu pub-
licznym, ale także za profanację i
obrazę uczuć religijnych. Dotyczy
to nie tylko Placu Świętego Pio-
tra, ale także skweru im. Kardy-
nała Stefana Wyszyńskiego. Miejs-
ca te zawsze były bardzo popu-
larne wśród miłośników napojów
wyskokowych, dlatego choć na da -
no im bogobojne nazwy, nie
zmieniło to przyzwyczajeń. Policja
tylko w tym roku zatrzymała 18
osób na placu przed ratuszem i
dalszych siedem na skwerze przy
ul. Świerczewskiego. Dwie kolejne
przy ul Jana Pawła II. - Picie alko-
holu i załatwianie potrzeb fizjolog-
icznych w miejscach jednoz-
nacznie kojarzonych z przekona-
niami religijnymi i poświęconych
przez proboszcza stanowi po wa -
żne przestępstwo i obraża uczucia
religijne – wyjaśnia Kazimierz
Stójka, komendant posterunku w
Olsztynku.

Przekonał się o tym m.in. pan
Alojzy Żłopicki, który został ska za -
ny na dwa lata bezwzględnego
pozbawienia wolności. - Tak jak
zwykle, siedzieliśmy z kolegami na
ławce nieopodal fontanny, roz-
grzewając się za pomocą tzw.
mał pek. Niestety, w pewnym mo -
mencie zostaliśmy aresztowani i
odebrano nam alkohol. Zarzuco -
no nam, że bezcześcimy postać

świętego i miejsce kultu religi-
jnego. Mój kolega, który załatwiał
potrzebę w fontannie dostał aż
pięć lat odsiadki – opowiada roz -
trzę siony mężczyzna.

Władze Olsztynka przekonują,
że działania policji są jak naj bar -
dziej korzystne i pozwalają na
eliminowanie zachowań pa to -
logicz nych. 

Problem w tym, że prawnik
jed nego z zatrzymanych dotarł do
nagrań monitoringu z obchodów
Nowego Roku. Udało się na nim
zidentyfikować ok 400 osób spo -
ży wających szampana i inne alko-
hole na wspomnianym Placu Św.
Piotra.  - Skoro mój klient dostał
dwa lata więzienia, to dopilnuję,
by każdy z pijących wtedy pod ra -
tu szem został ukarany w podobny
sposób – mówi mecenas Aniela
Placoń.

Sabotaż na polskiej drodze

Władze i prokuratura wszczęły
do chodzenie w związku z do -
niesieniami o tajemniczym osob-
niku, który miał dopuścić się sab-
otażu podczas remontu ulicy Jana
Pawła II. Okazało się, że po nies -
pełna  miesiącu użytkowania
przebudowana brukowana jezd-
nia zaczęła się zapadać. Po cząt -
kowo uznano, że to wina partact-
wa wykonawców, jednak naj now -
sze ustalenia są na tyle szokujące,
że zajęła się nimi Agencja Bez-
pieczeństwa Narodowego. 

Z zeznań kilku świadków wyni-
ka, że kiedy ekipy budowlane
kończyły pracę, na teren budowy
wkraczał tajemniczy osobnik w
ciemnych okularach i prochowcu.
- Dodawał on do worków z za pra -
wą jakieś substancje, widziałem
też jak za pomocą szpadla
wprawnie rozkopywał już wyko-
naną podbudowę drogi – opowia-
da jeden z obserwatorów. – Oso-
biście słyszałem też jak kontak-

tował się przez telefon i wyglądało
na to, że otrzymuje instrukcje od
swoich mocodawców. Nie wiem
dokładnie jakie, bo rozmowa była
prowadzona w języku nie miec -
kim.

Jak udało się nam ustalić, męż -
czyzna został zatrzymany. Przyz-
nał się także, że jest sympatykiem
kultury zachodnioniemieckiej, a
jego działania miały na celu pod-
ważenie zaufania do solidności
polskich wykonawców i dyskredy-
tację rodzimej myśli inżynieryjnej. 

Bogusław W. w toku śledztwa
opowiedział nie tylko o tym jak
niszczył materiały budowlane i
rozkopywał grunt, ale także jak
korzystając z chwili nieuwagi
podrzucił wykonawcom niewłaści-
we projekty techniczne. Na ich
podstawie wyjęli oni np. kamienie
polne stabilizujące grunt i zastąpili
je torfem. Zastosowali także gor -
szej jakości zaprawę i tłuczeń.

- Sprawca chciał sączyć w
nasze umysły tezę, że niemiecka
robota jest lepsza i bardziej trwała
niż nasza. Na szczęście sprawa się
wyjaśniła – mówi Andrzej
Szarobury z zarządu dróg krajo -
wych. - Niestety, ulica nie nadaje
się do użytku i zostanie zamknię-
ta. Ruch ciężarowy zostanie po -
now nie skierowany na ul. Świer-
czewskiego. Ustawimy jednak
tabliczki informacyjne, na których
wyraźnie zaznaczymy, że polscy
wykonawcy nie odpowiadają za
destrukcję jezdni, lecz jest to wina
sabotażu inspirowanego z Berli-
na. 

Mężczyźnie grozi kara do 15
lat pozbawienia wolności.

Mieszkańcy skorzystają
na Cittaslow

Do tej pory słyszeliśmy wiele
narzekań na to, że choć gmina
Olsztynek należy do stowa -
rzyszenia Cittaslow, to zwykli
mieszkańcy mają z tego niewiele
korzyści. Na wycieczki studialne
oraz bankiety organizowane przy
okazji  targów turystycznych

wyjeżdżali do tej pory urzędnicy
oraz radni miast należących do
sieci. Były to bardzo atrakcyjne
zakątki, m.in. Turcja i Włochy.

Teraz jednak w ramach pro-
gramu „Aktywni Obywatele Cit-
taslow” przewidziane są wyjazdy
studialne dla mieszkańców.
Chodzi o to, by mogli oni zo ba -
czyć rozwiązania, jakie są wpro -
wa dzane w innych miasteczkach
na świecie. - Mam nadzieję, że
zobaczą jak wyglądają cywili-
zowane miejscowości i zechcą
prze nosić te wzorce na nasz grunt
– mówi Winnicjusz Janicki, sekre-
tarz d.s. obsługi sieci. 

Planowane są wyloty do Grecji
i Norwegii, a także Portugalii.
Ilość miejsc dla mieszkańców jest
jednak ograniczona, dlatego war -
to się spieszyć. Na dodatek pula
bi letów do Portugalii jest już wy -
czer pana. - Chciałam zapisać się
na wyjazd do Portugalii, bo je -
s tem ciekawa jak wygląda ten
kraj. Okazało się jednak, że na liś-
cie są wpisane już rodziny i znajo-
mi wysokich rangą urzędników  –
oburza się Helena Powsinoga. –
Na pocieszenie wpisałam się na
listę wyjeżdżających do Grecji.

Władze stowarzyszenia zapew-
niają, że lista jest ogólnodostępna
dla każdego i nie ma mowy o fa -
wo ryzowaniu znajomych.

Niektórzy są jeszcze bardziej
rozczarowani ofertą. - Wycieczki
powinny być organizowane na
Wschód. Olsztynek wygląda jak
typowe białoruskie miasteczko,
więc i problemy do rozwiązania
mamy zbliżone. Dlatego powin-
niśmy zacieśniać współpracę z
Białorusinami i tam należy orga-
nizować wyjazdy i wizyty studyjne.
Inne wycieczki nie mają sensu –
narzeka Alojzy Dziubko.

Zapisy mieszkańców na wy -
cieczki przyjmowane są tylko do 1
kwietnia w pokoju 43 w Ratuszu,
bądź w sekretariacie. Uwaga:
koszt wyrobienia paszportu pokry-
wa każdy indywidualnie.
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SPRZĘT RTV, SAT, AGD, KOMPUTERY

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

ul. Krótka 2

NAPRAWA

- telewizory

- komputery, laptopy 
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17 lutego w Olsztynie odbył się V Karna -
wałowy Turniej Tańca Towarzyskiego, MDK
reprezentowała GRUPA RYTM (Studio
Taneczne Fantazja), wszystkie nasze dzie ci
zajęły I miejsce na podium. 

20 lutego instruktorzy studia Labora -
torium Ruchu prowadzili zajęcia z dziećmi z
Klubu Tanecznego FANTAZJA.

24 lutego zakończyliśmy rywalizację w 21

edycji Olsztyneckiej Ligi Futsalu 2016/2017. 
Po 14 kolejkach z największym dorobkiem

punktowym zwyciężyła drużyna Markus Bio-
point Stawiguda, drugie miejsce zajął Iter-
Bus Argalski Transport Komuda, na naj niż -
szym stopniu podium stanęła Polphar ma
Olsztyn.

Najlepszym strzelcem Ligi został Kamil
Dekiert (Grom Lichtajny), najlepsi bram -
karze to Kamil Gutkowski i Robert Ciesielski
(obaj Iter-Bus Argalski Transport Komuda), a
nagroda Fair Play trafiła w ręce piłkarzy
Geo-Ekspres Olsztynek.

Gratulujemy zwycięzcom!
W trakcie trwania rozgrywek wraz z mło -

dzieżową radą miejską prowadziliśmy licy-
tację gadżetów Polskiego Związku Piłki
Nożnej, zbierając środki finansowe na zakup
wózka dla P. Leszka, wieloletniego piłkarza i
kibica Olimpii Olsztynek.

26 lutego odbyła się XIX Wenta
Dobroczynna w Olsztynie, tym razem na

rzecz Stowarzyszenia Osób Nie pełno spraw -
nych i Ich Rodzin w Olsztynku, Miejski Dom
Kultury wsparł artystycznie tę ważną inicjaty-
wę występem dziewczęcego zespołu
perkusyjnego "ODPAŁKI" pod kierunkiem
Zbigniewa Chrzanowskiego.

3 marca - Narodowy Dzień Żołnierzy Wyk-
lętych. Po raz kolejny w Kinie Grunwald
uczniowie Szkoły Podstawowej wystawili
spektakl  „(nie) zapomniana klasa”. Młodzi
aktorzy w Olsztynku po ka zali trudne losy
żołnierzy wyklętych. Przedstawienie teatral-
no-muzyczne przyciągnęło do olsztyneckiego
kina prawdziwe tłumy. MDK był współorga-
nizatorem tego wy da rzenia.

8 marca - DZIEŃ KOBIET. Na zaprosze-
nie burmistrza Olsztynka oraz przewod-
niczącego rady miejskiej przybyły Panie z
całej gminy. Szczegóły w numerze, str 4.

11 marca w  Morąskim Domu Kultury
odbyła się VI edycja Kon kursu Gitarowego
„Kolaż Dźwięków”, nasz dom kultury re pre -
zen towali podopieczni  Wiesława Gą sio row -
skiego - w kategorii  duet gitar klasycznych
Paulina Świętoń i Alicja Warcholak, w kate-
gorii szkół podstawowych zespół "ROCK
PARTY.

11 marca zespół taneczny FANTAZJA
wziął udział w Ogólnopolskim Turnieju Tań -
ca Nowoczesnego w Elblągu zajmując 1
miejsce!

11 marca najmłodsi tancerze ze Studia
Tanecznego FANTAZJA wzięli udział w
Ogólnopolskim Turnieju Tańca To wa rzys -
kiego w Ostródzie. W kategori do 9 lat: Lena
Drozińska i Krzysztof Janikowski zajęli II

miejsce, Wojtek Dzienisiewicz-Zuzanna
Tokarska I  m., Filip Szelugowski-Elena
Żakowska I m, Adam Kotwicki-Lena Nieke II
m, Mateusz Wyrzykowski-Martyna Ja ni szew -
ska II m, Maciej Retkowicz-Julia Jarmołow-
icz II m, Stanisław I linicz-Lena Kośnik II m,
w kategorii solo do 8 lat - Nadia Słodownik II
m, w kategorii do 12 lat solo - Oliwia Dy ma r -
ska 1 m., Amelia Świętoń I m, Zuzanna Żmi-
jewska I m, Kornelia Danilewicz II m, Alek-
sandra Górska I m. 

Gratulujemy wszystkim nagrodzonym!
12 marca w Kinie Grunwald wystąpił olsz-

tynecki zespół SolidRock, muzycy do udziału
w koncercie zaprosili absolwentów olszty-
neckiej szkoły muzycznej.

17 marca odbył się III Ogólnopolski Festi-
wal Twórczości Jacka Kaczmarskiego (X
edycja), my  zapewniliśmy obsługę tech-
niczną tego wydarzenia.

18 marca w Kinie Grunwald w  E-Turnieju
Fifa 2017 organizowanym wspólnie z
młodzieżową radą miejską o tytuł najlep-
szego zmagało się 24 zawodników! Ostatecz-
na klasyfikacja przedstawia się następująco: I
miejsce Patryk Michalski, II miejsceKamil
Gutkowski, III miejsce  Mateusz Cendrowski.

Partnerem i sponsorem wydarzenia była
Restauracja Ratuszowa.

Projekt został dofinansowany ze środków
Gminnego Programu Profilaktyki i Roz wią -
zywania Problemów Alkoholowych Gminy
Olsztynek na 2017 rok.

"Witaj Wiosno! Żegnaj Zimo!" 21 marca
Aby uczcić pierwszy dzień wiosny zaprosil-

iśmy przedszkolaki oraz uczniów szkoły pod-
stawowej do kolorowego przemarszu ulicami
naszego miasta. Korowód prowadziły zgod-
nie Pani Zima i barwna Pani Wiosna, do
marszu przygrywała najmłodsza grupa olsz-
tyneckich bębniarzy. Marzanny, przygo-
towane przez uczniów i przedszkolaki, będzie
można podziwiać podczas Jarmarku Wielka-
nocnego. Zimę pożegnaliśmy ciepłą atmos-
ferą i zgaduj-zgadulą, a Panią Wiosnę pow-
italiśmy radosnymi okrzykami, wierszykami i
piosenkami. Spotkanie "osłodził" nam Pan
Burmistrz fundując cukierki.

1 Dzień Wiosny w Szkole Podstawowej - w
ramach wiosennych prezentacji odwiedzil-
iśmy uczniów Szkoły Podstawowej w Olsz-
tynku, wystąpiły zespoły PARTY ROCK,
DIAMONDS (instruktor  Wiesław Gą sio -
rowski), zespół taneczny FANTAZJA (instruk-
tor  Mateusz Sawicki), zespoły perkusyjne
ODPAŁKI, PADACZKI (instruktor  Zbyszek
Chrzanowski).

25 marca – w Sali Widowiskowej gim-
nazjum wystąpił Piotr Bałtroczyk w nowym
programie „Mężczyzna z kijowym peselem”

WKRÓTCE:
8 kwietnia – Jarmark Wielkanocny
28-29 kwietnia – premiera spektaklu

„Igraszki z diabłem” w wykonaniu grupy
mieszkańców Olsztynka

30 kwietnia – pokazy modelarskie
1-3 maja – Olsztynecka Majówka
6 maja - 120-lecie OSP Olsztynek

Kronika MDK-u
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Na terenie Polski uroczystości
Wielkiej Nocy obchodzimy od XIII
wieku, a jest to święto wyjątkowo
bogate w obrzędy i pełne symboliki.
Z pokolenia na pokolenie w na -
szych domach przekazywane są tra -
dycje wielkanocne, to właśnie przez
ich kultywowanie chronimy te
wyjątkowe, rodzinne święta przed
wszechobecną komercjalizacją i
sprawiamy, że nadal pozostały prze -
de wszystkim świętami religijnymi, a
przy tym wielobarwnymi i w pew -
nym stopniu magicznymi. Tra dycje
wielkanocne to puszyste bazie w
naszych palemkach, zielony buksz-
pan ozdabiający koszyczki ze świę-
conką, zapach rzeżuchy i żółte,
słoneczne zwiastuny wiosny -  żon -
kile na świątecznym stole. Tra dycja
to także święcenie palm i jakże
uroczyste niedzielne śniadanie.
Wszystkimi tymi, może na pozór
drobnymi gestami, świętujemy
Zmartwychwstanie Pańskie. 

Najbardziej znane i popularne
symbole wielkanocne to bez wątpie -
nia palma, pisanki i kraszanki,
cukrowy baranek lub zajączek ukry-
ty w zieleni rzeżuchy lub owsa.

Jako że Wielki Tydzień rozpoczy-
na Niedziela Palmowa, którą kiedyś
nazywano kwietną lub wierzbną, to
tego dnia, dla upamiętnienia trium-
falnego wjazdu Jezusa do Jero-
zolimy, wierni do  kościoła przy no -
szą palmy. Najprostsze, zrobione z
wierzbowych lub bukszpanowych
gałązek, lub bogato ozdabiane kwia -
tami, mchem, kolorowymi piórka-
mi, wstążkami, ziołami czy wysus-
zonymi kłosami zbóż. Poświęcone,
przechowywane są w wazonach lub
zatykane za świętymi obrazami,
maja chronić dom przed nieszczęś-
ciem, ale też przed złośliwością sąsi-
adów. Na Kurpiach i Mazowszu do
dzisiaj co roku odbywają się kon kur -
sy na najpiękniejszą i na największą
palmę wielkanocną. Największe z
nich mają nawet po kilkanaście
metrów wysokości.

Baranek wielkanocny w naszym
koszyczku ze święconką to  Agnus
Dei – Baranek Boży, symbol mę -
czeńskiej śmierci Jezusa na krzyżu.

Pisanki – bogato, wielobarwnie i
wzorzysto zdobione jajka, oraz kra -
szanki  - malowane jednobarwnie,
są symbolem wiosny, przebudzenia
do życia, znakiem zwycięstwa
światła nad ciemnością – życia nad
śmiercią. Poświęcone symbolizują
zmartwychwstanie.

Wielkanoc to święta wesołe,
szczęśliwe i radosne. Czcimy w nie
najważniejszą Prawdę Wiary i dlat-
ego właśnie podczas wielkanocnego
śniadania na naszych stołach od
zawsze panuje niebywały przepych.
Po wielu dniach postu możemy
zasiąść do wielkiej kulinarnej uczty i
mimo że obecnie najczęściej post
podczas Wielkiego Postu jest raczej
symboliczny, to i tak na świą tecz -
nych stołach nie może zabraknąć
bogatego wyboru mięs, wędlin, ciast
i jaj w najróżnorodniejszej postaci.
W ten szczególny dzień, na śnia da -
nie, jak w żaden inny, podawana
jest też zupa. Żurek, bo o nim mo -
wa, niegdyś, jadano codziennie
przez cały Wielki Post, oczywiście
bez białej kiełbasy, czy nawet
odrobiny mięsa. Nic dziwnego
zatem, że szybko powszedniał i nie
budził zachwytu podawany w kole-
jne dni postu.

Dzisiaj uznany za wykwintną
zupę dla smakoszy, serwowany pod-
czas wielkanocnego śniadania, ko -
niecznie z białą kiełbasą i go to wa -
nym na twardo jajkiem, stał się
jedną z tradycyjnych potraw wielka-
nocnych. Każda pani domu ma za -
pew ne swoje sprawdzone przepisy
na wielkanocne potrawy, ale czasa-
mi warto poeksperymentować, żeby
zaskoczyć gości zasiadających przy
wielkanocnym stole i dlatego pole-
cam Państwu kilka przepisów z
mojej kuchni.

JAJA Z AVOCADO
6 jaj ugotowanych na twardo,

miąższ z 1 avocado, 1 łyżka śmie -
tany, 1 ogórek konserwowy, 3 ły -
żeczki soku z cytryny, 1 łyżeczka
natki, sól, pieprz, orzechy włoskie
do dekoracji.

Jaja ugotować, obrać i przekroić
wzdłuż na połowę. Wyjąć żółtka i
utrzeć z avocado i śmietaną na jed-
nolita masę. Ogórek drobno
posiekać, dodać do masy razem z
sokiem z cytryny, natką. Sól i pieprz
do smaku. Napełnić połówki jajek i
udekorować połówkami orzechów
włoskich.

ŻUREK
2 litry wywaru z mięsa i jarzyn, 1

litr żuru, 0,5 kg białej kiełbasy, 0,5
kiełbasy polskiej surowej, 4 jaja na
twardo, 1/2 szkl. gęstej śmietany, 1
cebula, 8 ząbków czosnku, 4 liście
laurowe, 2 łyżki majeranku, 15
ziaren ziela angielskiego, 10 ziaren
pieprzu czarnego, 1 słoik chrzanu
(około 200g), sól i świeżo mielony
pieprz.

Cebulę podpiec nad palnikiem,
kiełbasę zalać gorącym wywarem,

dodać cebulę, liście laurowe i ziarna
pieprzu. Gotować około 35 minut.
Wyjąć cebulę, wlać żur i na małym
ogniu gotować 25 minut. Wyjąć
kiełbasę, a zupę przecedzić. Dodać
przeciśnięty czosnek, chrzan, majer-
anek i śmietanę. Doprawić solą i
pieprzem. Kiełbasę pokroić w słup-
ki, dodać do zupy i zagotować.
Podawać z połówkami ugo-
towanych jaj.

KIEŁBASA ZE  ŚLIWKĄ
1,5 kg białej kiełbasy, 1/2 kg

cebuli, 20 dkg śliwek suszonych.
Cebulę pokroić w krążki, połową

wyłożyć naczynie żaroodporne, uło -
żyć na cebuli kiełbasę i obłożyć ją
śliwkami, resztą cebuli przykryć
kiełbasę. Piec w temp. 170 stopni
1,5 godziny.

SOS Z RZEŻUCHY
3 łyżki posiekanej rzeżuchy, 100

ml rosołu (może być z kostki), 3
łyżki oliwy, 3 jaja na twardo, sok z 1
cytryny, sól,  cukier, pieprz do
smaku.

Żółtka utrzeć z oliwą, dodać
rosół, sok z cytryny, rzeżuchę i drob-
no posiekane białko. Wymieszać,
doprawić do smaku.

BABA WIELKANOCNA
1/2 kg mąki, 5 dkg drożdży, 8

dkg masła, 8 dkg cukru, 4 żółtka, 2
gorzkie migdały lub kilka kropli aro-
matu migdałowego, 1 szkl. Mleka,
szczypta soli ,  skórka otarta z
cytryny.

W letnim mleku rozpuścić droż -
dże z 1 łyżeczką cukru, dodać 1/2
szkl mąki i odstawić do wyrośnięcia.
Żółtka ubić z cukrem, dodać skórkę
otartą z cytryny, aromat, sól i po -
łączyć z wyrośniętym rozczynem,
dokładnie wyrobić. Dosypać resztę
mąki, rozpuszczone masło i wyrobić
po nownie. Formę wysmarować tłu -
szczem, wysypać bułką tartą i
wypełnić do połowy ciastem, jak
lek ko wyrośnie piec w 190 stopniach
około 1 godz. Po wystygnięciu
lukrujemy lub zdobimy polewą.

MAZUREK
4 szkl mąki, 400g masła, 200g

cukru pudru, 7 ugotowanych żółtek.
Polewa

2 tabliczki gorzkiej czekolady, 3
łyżki wody, 1 łyżka masła.

Żółtka utrzeć z cukrem na gładką
masę, dodać masło, mąkę  i zag-
nieść ciasto. Wylepić ciastem blasz -
kę i uformować brzegi o wys. 1,5
cm. Upiec na złoty kolor. Składniki
polewy rozpuścić i polać nią ciepłe
ciasto. Dekorować według własnych
upodobań migdałami, rodzynkami,
orzechami i.t.d.

Zdrowych, pogodnych Świąt
Wielkiej Nocy, pełnych wiary,
nadziei i miłości oraz radosnego,
wiosennego nastroju ży czy  Ewa
Łagowska - Okołowicz

DObRE RADY PANi EWY

WESOŁE WIOSENNE  ŚWIĘTA

WIELKANOCNE

Wielkanoc, Pascha, Niedziela Wielkanocna, Zmartwychwsta-
nie Pańskie – najstarsze i najważniejsze święto chrześcijańskie
upamiętniające zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa.
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Roz wią za nia pro si my nad sy łać na kartkach pocztowych do  15 marca pod ad re sem re dak cji. Spoś ród pra wid ło wych roz wią zań wy lo su je my nagrodę
- obiad dla 2 osób w Restauracji Ratuszowa . Prawidłowym rozwiązaniem ostatniej krzyżówki było hasło: "Bo do tanga trzeba dwojga”. Nagrodę wylo-
sowała Lidia R. z ul. Wiśniowej 29.

Krzyżówka sponsorowana 
przez restaurację:

KRZYŻÓWKA NR 232
   Poziomo: 1) tanie zmęczenie,

5) z przodu spódnicy, 9) otwarty na

ciastka, 10) wiara pod księżycem,

11)  t rujący as ,  12)  handel  na

okrągło,  13) małe reformy, 14)

pogoda dla bogaczy, 15) może być

ze skrzydła, 16) język gangu, 18)

sojusznik na sz, 19) zausznik, 21)

wolne miejsce na rynku, 23) ząb za

ząb, 24) roztańczony kraj, 25) filo-

zof z lutownicą, 26) rośnie umar -

łym, 27) duży błąd na pustyni

Pionowo: 1) zupa w oknie, 2)

bałagan z porządkiem, 3) materiał

na zgodę, 4) prawica zakładów

mięsnych,  6)  lotność pi lota,  7)

taniej się nie da, 8) wolny, 16) cel

Austriaka, 17) uzbrojenie papug,

19)  cena  Szkota,  20)  de l f in  w

basenie, 22) szeryf z ptakiem

Adwokat
Magdalena Staszewska

Kancelaria Adwokacka w Olsztynku
Ul. Krzywa 6, czynna od pon. do Pt. 

w godzinach 8:30 – 16:30.
Tel. Kom: 794113585

e-mail: kancelaria.mstaszewska@gmail.com

STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB 
NIEPEŁNOSPRAWNYCH I ICH RODZIN 

w OLSZTYNKU

Przekaż świadomie 1% podatku KRS
0000052660

Stowarzyszenie powstało w 1998 r. i jego misją  jest dawać
nadzieję i wsparcie dziecku niepełnosprawnemu i jego rodzinie w
walce o szacunek i godne życie 

– „bo dziecko nie rodzi się po to, by się podobało, lecz po to, by
je kochać”.

Mały procent, a zdziała dużo.
Dziękujemy  serdecznie za Państwa wsparcie.

Zarząd Stowarzyszenia
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