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WIEŚCI Z MAGISTRATU

M. Toeppen jest również
autorem monografii Olsztynka i
Kwidzyna, a wiele swych prac poś -
więcił przeszłości Elbląga. Toeppen
interesował się również etnografią
Prus i ludnością mazurską. Z tej
problematyki opublikował rozprawę
Aberglauben aus Masuren (Gdańsk
1867). Mazurom poświęcił  tez
Toeppen studium – Geschichte Ma -
zurens ("Historia Mazur", Gdańsk
1870). Zasługi Toeppena były
docenio ne już za jego życia. Został
członkiem  kilku towarzystw nauko -
wych oraz honorowym obywatelem
Elbląga. Zmarł w Elblągu 3 grudnia
1893 roku.

Na murach olszt yneckiego
zamku i siedzibie Zespołu Szkół w
Olszt ynku 10 czerwca 2019 r.
została odsłonięta tablica pa miąt -
kowa. Inicjatorem upamiętnienia
niemieckiego historyka, filozofa,
nauczyciela i etnografa było Sto wa -
rzy szenie do Pielęgnowania Dóbr

Kultury Niemieckiej im. Emila von

Behringa. Starosta olsztyński objął

wydarzenie honorowym pa tro na tem.

Organizatorzy konferencji i uro -

czystości odsłonięcia tablicy pa -

miątkowej to Ewa Orłowska – dy -

rek tor,  uczniowie i nauczyciele Zes -

połu Szkół w Olsztynku. Wśród

zaproszonych gości znaleźli się:

Starosta Olsztyński Andrzej Abako,

Burmistrz Olsztynka Mirosław Ste-

gienko, radni Rady Powiatu w Ol -

szty  nie, radni Rady Miejskiej w

Olsztynku, przedstawiciele władz

sejmiku województwa warmińsko-

mazurskiego, dyrektorzy wojewódz-

kich i gminnych  jednostek orga -

niza cyjnych. Na uroczystości nie

zabrakło pana  Ryszarda Eberhard-

ta i członków Stowarzyszenia do

Pielęgnowania Dóbr Kultury

Niemieckiej im. Emila von

Behringa oraz  przedstawicieli  sto-

warzyszeń i gości z Niemiec.

Uroczyste odsłonięcie tablicy Maxa Toeppena

Bezpieczne Wakacje 2019

Impreza skierowana była
dla dzieci z klas IV-VI szkół
podstawowych z naszej
gminy. Celem jej jest
propagowanie wśród
najmłodszych bezpiecznych
zachowań, nie tylko w czasie
wakacji. Jak zwykle na dzieci
czekało wiele atrakcji, które
bawiąc – uczyć będą jak bez-
piecznie wypoczywać i nie
szkodzić przyrodzie.

Imprezę rozpoczął Bur-
mistrz Olsztynka Mirosław
Stegienko.

Najmłodsi mogli podzi-
wiać prezentację sprzętu
policyj nego, strażackiego i
ratownictwa medycznego w
akcji .  Nie zabrakło też
zabawy przy ciekawych
konkursach edukacyjnych.
Nowością w czasie
tegorocznego festynu był
udział Regionalnego Zarzą-
du Gospodarki Wodnej w
Białymstoku, który odpowia-
da za bezpieczeństwo
zbiorników wodnych.

Przy stanowisku edukacyj -
nym Nadleśnictwa Olsztynek

leś nicy uczulali na zagroże-
nia mogące występować w
lasach oraz promowali
zachowania proekologiczne.

Jak co roku partnerami
Powiatu Olsztyńskiego przy
realizacji tego przedsięwzię-
cia są: Komenda Miejska
Policji w Olsztynie, Komen-
da Miejska Państwowej
Straży Pożarnej w Olsztynie,
gminy powiatu olsztyńskiego
oraz OSP i nadleśnictwa. W
tym roku także Regionalny
Zarząd Gospodarki Wodnej.

W przeprowadzony festyn
zaangażowane były: Powiat
Olszt yński,  Gmina Olsz-
t ynek, Komenda Miejska
Policji w Olsztynie, Regional-
ny Zarząd Gospodarki Wod-
nej w Białymstoku,  Komis-
ariat Policji w Olsztynku,
Straż Miejska w Olsztynku,
Wojewódzka Stacja Pogo-
towia Ratowniczego, Państ-
wowa Straż Pożarna w Olsz-
t ynie, Ochotnicza Straż
Pożarna w Olszt ynku,
Nadleśnictwo Olsztynek.

11 czerwca, już po raz trzeci, nad jeziorem Je mio łow skim
odbył się festyn „Bezpieczne Wakacje 2019”. 

Maksymilian (Max) Pollux Toeppen (Töppen) ur.04.04.1822 r. w Królewcu
historyk Pomorza i Elbląga, pedagog i dyrektor gimnazjalny  w Olsztynku
żył w latach 1854 - 1869, był dyrektorem progimnazjum, a następnie po
przekształceniu dyrektorem gimnazjum.

Międzynarodowa Liga Piłki Nożnej Osób Niepełnosprawnych Seni
Cup to cykl rozgrywek piłkarskich, w których biorą udział mieszkańcy
domów pomocy społecznej. W dniach 15-17 maja jeden z turniejów
eliminacyjnych został rozegrany w Waplewie.

W Polsce Liga Seni Cup została objęta patronatem Polskiego
Związku Piłki Nożnej  oraz  Ministrstwa Sportu i Turystyki.  Turniejowi
w Waplewie patronuje Burmistrz Olsztynka Mirosław Stagienko.

Każdy uczestnik Seni Cup (na etapie kwalifikacji oraz finału) bez
względu na zajęte miejsce w grupie i ilość strzelonych bramek otrzymu-
je pamiątkowy medal i nagrodę, a drużyna puchar i piłkę niezbędną do
dalszych treningów.

W turnieju wzięło udział 21 drużyn, do Turnieju Finałowego Seni
Cup w Toruniu 3-5 lipca pojadą drużyny z Domów Pomocy Społecznej
w: Grupa A - Nowe Miszewo, Grupa B - Ciechanów, Grupa C -
Wojszyce, Grupa D - Sadowa. Puchar fair - play ufundowany przez Bur-
mistrza Olsztynka  Mirosława Stagienko otrzymała drużyna z Domu
Pomocy Społecznej w Warszawie "Na Bachusa". 

Seni Cup w Waplewie
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2 czerwca 2019 r. nad jeziorem Jemiołowo w Olsz-
tynku, Koło PZW nr 37 Olsztynek zorganizowało
zawody wędkarskie dla dzieci pod honorowym
patronatem Burmistrza Olsztynka Mirosława Stegienko. 

W zawodach wzięło  udział 15 młodych wędkarzy -
najmłodsza uczestniczka miała roczek. 

Wśród złowionych ryb dominowały: płoć, krąp i
leszcz. Każda ryba po zważeniu została z powrotem
wypuszczona do wody.

Wszystkie dzieci osiągnęły wysokie wyniki, trzej naj -
skuteczniejsi uczestnicy zostali uhonorowani pu cha rami.
I miejsce – Jakub Osiński z wynikiem 3550 g, II miejsce
– Bartosz Figielski z wynikiem 3500 g, III miejsce –
Kacper Biegański z wynikiem 3480 g.

Zarząd Koła PZW nr 37 Olsztynek kieruje szczególne
słowa podziękowania do Burmistrza Olsztynka Mi ros -
ława Stegienko za objęcie zawodów wędkarskich Hon-
orowym Patronatem.

Składamy również podziękowania  sponsorom za
wsparcie i pomoc w organizacji (Urząd Miejski w Olsz-
tynku, Tymbark MWS Maspex oddział w Olsztynku,
FHU Max wszystkiego, Gospodarstwo Rybackie w
Swaderkach oraz anonimowy darczyńca).

Agnieszka Figielska

W dniu tak ważnym, 1.06.2019 r., na
Placu św. Piotra w Olsztynku, zuchy z 7
Gromady Zuchowej „Tropiciele Przygód”
obiecały być dobrym i zuchami, zawsze
przestrzegać Prawa Zucha i stały się praw -
dziwymi zuchami, członkami Związku
Harcerstwa Polskiego po to, żeby poprzez
zabawę i naukę w przyszłości być
harcerzami. W tym wyjątkowym wydarze-
niu udział wzięły również  Zastępca Bur-
mistrza Olsztynka Anna Luśnia i Dyrektor
Szkoły Podstawowej im. Nob listów Pols-
kich  w Olsztynku Irena Jędruszewska.

W harcerstwie przeżywamy szkołę
życia, zdobywamy bezcenne umiejętności,
które procentują w naszym życiu. Uczymy
się zaradności i  samodzielności.
Odpowiedzialności za powierzone
zadanie, pracy w grupie, bycia jej liderem
i wspólnego osiągania celów. Uczymy się
wyznaczania celów, planowania  zadań,
wy ciągania wniosków i poprawiania
swoich błędów.

Gry terenowe, biwaki, obcowanie z
przyrodą i szacunek do niej,  rozwijają w
nas pasję do działania. Dają umiejętności,
które pomogą nam w dorosłym życiu
odnaleźć się na rynku pracy, kształtują
obywateli, świadomych swoich obow-
iązków, ale i praw.

Odnalezienie harcerzy w naszym  mieś-
cie nie jest trudne, w Olsztynku czynnie
działają: 7 Gromada Zuchowa „TROP-
ICIELE PRZYGÓD”, 23 Olsztynecka
Wodna Drużyna Harcerska „ANCORA”,
6 Żeńska Drużyna Harcerska „INFINI-
TUM”, 9 Wielopoziomowa Olsztynecka
Drużyna Odkrywców „ISKRA”, 18 Olszty-
necka Drużyna Wędrownicza
„KRZEMIEŃ”.

Harcerstwo to przygoda, którą warto
przeżyć, zapewni masę wrażeń i wspom-
nień. Pomoże nawiązać przyjaźnie na
całe życie. Przygotuje do wejścia w
dorosłość. Rozwinie nasze umiejętności i
pozwoli poznać siebie nieco lepiej, wraz z
otaczającym nas światem. Ukształtuje
samodzielnie myślącego i odpowiedzial-
nego obywatela.

Z zuchowym i harcerskim pozdrowie-
niem „CZUJ” i „CZUWAJ”

Drużynowa 7 GZ „Tropiciele Przygód”
Monika Owczarek, Drużynowy 23

OWDH „ANCORA” Marcin Kozłowski, 
Drużynowa 6 ŻDH „Infinitum” Zuzan-

na Lewandowska, Drużynowa 9 WODO
„Iskra” Aleksandra Szpakowska,

Drużynowy 18 ODW „Krzemień” Łukasz
Bondaruk

Uroczystość składania obietnicy przez zuchy 
z 7 Gromady Zuchowej „Tropiciele Przygód”

Zawody wędkarskie 
z okazji Dnia Dziecka

Msza została odprawiona w kościele pod wezwaniem
Najświętszego Serca Pana Jezusa w Olsztynku Wzieły w
niej udział  władze miasta, poczty sztandarowe: Ochot-
niczej Straży Pożarnej w Olsztynku i szkół z Gminy Olsz-
tynek, delegacje: Nadleśnictwa Jagiełek i Koła Sybi-
raków w Olsztynku oraz licznie przybyli mieszkańcy i
goście. Mszę Św. odprawił ksiądz dziekan Stanisław
Pietkiewicz. Burmistrz Olsztynka Mirosław Stegienko,
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Olsztynku
Andrzej Salwin oraz przedstawiciele Nadleśnictwa
Jagiełek złożyli wiązanki kwiatów pod tablicami
pamiątkowymi. Cieszy, że tak licznie mieszkańcy, a
szczególnie dzieci i młodzież, uczestniczyli w upamiętnie-
niu tego ważnego dla Polaków święta.

Msza św. za Ojczyznę z okazji Święta
Konstytucji 3. Maja

Jedną z atrakcji olsztyneckiej majówki jest tradycyjne otwarcie sezonu turystyki
aktywnej rajdem rowerowym. 1 maja z rynku miejskiego wystartowała liczna, niemalże
40-stoosobowa, grupa rowerzystów, która pokonała trasę do Swaderek. Na mecie, na
uczestników rajdu czekało ognisko. Po odpoczynku nad jeziorem Maróz młodzież i
dorośli wrócili do Olsztynka. Piękna pogoda sprawiła, że przejechanie ponad 30-kilo-
metrowego dystansu nie stanowiło żadnej przeszkody.

Rozpoczęcie sezonu rowerowego w Olsztynku
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II Ogólnopolski Turniej Tańca Wika Cup 
o Puchar Burmistrza Olsztynka

11 maja 2019 r. w hali sportowej Szkoły Podstawowej nr 1 im.
Noblistów Polskich w Olsztynku odbył się II Ogólnopolski Turniej Tańca
Wika Cup o Puchar Burmistrza Olsztynka. Zawody w wykonaniu utal-
entowanych tancerzy z całej Polski i zza granicy (pary z Okręgu Kalin-
ingradzkiego) przyciągnęły rzeszę widzów.

Uroczystego otwarcia dokonali gospodarze turnieju - Burmistrz Olsz-
tynka Mirosław Stegienko oraz Zastępca Burmistrza Olsztynka Anna
Luśnia.

Turniej składał się z dwóch części. W pierwszym etapie występowali
uczestnicy prezentujący różne formy taneczne tj. disco dance, hip hop
oraz taniec współczesny, modern jazz, jazz, część druga dotyczyła tańca
towarzyskiego. Wydarzeniu towarzyszyło ogromne zainteresowanie
wśród mieszkańców Olsztynka i okolic oraz licznie przybyłych gości.
Przepiękne stroje, wspaniała muzyka i niesamowita energia „dotrzymu-
jąca kroku” uczestnikom, stworzyły niezwykle barwne, niezapomniane
widowisko. Dodajmy, że zawody sędziowali eksperci tańca z całego
kraju.

Tancerze reprezentujący Gminę Olsztynek po raz kolejny zachwycili
publiczność zdobywając następujące miejsca:

Streetflow Dance Crew  I miejsce w kategorii hip hop 12-15 lat
Squad+Vat I miejsce w kategorii hip hop 25+, Julia Słodownik I

miejsce w kategorii hip hop solo 12-15 lat, Kinga Lewandowska II
miejsce w kategorii hip hop solo 12-15 lat, Wiktoria Kanecka V miejsce
w kategorii hip hop solo 12-15 lat.

Honorowy patronat nad turniejem objął Burmistrz Olsztynka
Mirosław Stegienko.

Organizatorami byli: Szkoła Tańca i Wdzięku B&W Przemienieccy w
Olsztynie, Fundacja ,,Kocham Tańczyć”, MDK w Olsztynku oraz Urząd
Miejski w Olsztynku.

Serdecznie dziękuję za wspólną modlitwę 
i udział w ostatniej drodze mojego męża 

Ś.P. Romana Radeckiego 
przyjaciołom, kolegom, sąsiadom, Państwowej Straży
Pożarnej w Olsztynie i Ochotniczej Straży Pożarnej w

Olsztynku, 
a także Firmie Pogrzebowej „ARKA” 

w Olsztynku za pomoc i profesjonalne zorgani-
zowanie pogrzebu.

Dziękuje Żona

Pierwszego dnia zwiedzaliśmy
Kraków, 2 maja, pod opieką pani
Małgorzaty Szostek, udaliśmy się do
byłego niemieckiego nazistowskiego
obozu zagłady Auschwitz. Zwiedzal-
iśmy wystawy obrazujące m.in. codzi-
enne życie więźniów, sposoby zag -
łady, Holokaust. Ekspozycje przed-
stawiały przedmioty codziennego
użytku uwięzionych tam ludzi różnych
narodowości (np. ster ta bu tów,
porzucone walizki,  i tp.) ,  zdjęcia
więźniów, na twarzach których było
widać strach, zmęczenie, lęk, bezrad-
ność... Ogromne wrażenie zrobiły na
nas komora gazowa oraz krematoria.
Widzieliśmy symboliczny napis wid-
niejący na bramie obozu: "Arbeit
macht frei"... Wszystkie te miejsca i
ekspozycje wywołały w nas wiele
emocji. 

Około godzinny 13.30 rozpoczął
się 28. Marsz Żywych.   W alejkach
zebrały się tysiące młodych ludzi z
całego świata, by zaprotestować prze-
ciwko antysemityzmowi oraz oddać
hołd milionom ofiar nazistowskiej
maszyny śmierci. Marsz trwał około
dwóch godzin. Po wyjściu z obozu
przeszliśmy ulicami Oświęcimia w

kierunku Brzezinki.  Tę trzykilo-
metrową "drogę śmierci" między były-
mi obozami  Auschwitz  i Birkenau
pokonało około dziesięciu tysięcy
osób - głównie żydowskiego po -
chodzenia. Uroczystości odbyły się
przy ruinach dawnych krematoriów,
gdzie stoi pomnik of iar Ho lo -
kaustu. Tam zebrani wysłuchiwali aut-
entycznych historii ludzi, którzy prze -
żyli Holokaust oraz ich dzieci, wnu -
ków. Każda była inna, jednak wszys-
tkie wywoływały te same emocje, a
przede wszystkim refleksje o tym, że
już nigdy świat nie może dopuścić do
takiego bestialstwa.

Dzięki zobaczeniu miejsca, które
znamy z historii, na własne oczy, zro -
zumieliśmy czym był Holokaust,
pojęliśmy też cierpienia Polaków,
Romów i ludzi innych narodowości
uwięzionych i straconych w tym
obozie. Czuliśmy się wzruszeni i dum -
ni, że wspólnie z młodzieżą z całego
świata uczestniczyliśmy w wielkim
wydarzeniu i pokazaliśmy, że wspól-
nie chcemy zwalczać nienawiść i
rasizm.

Wiktoria Tworkowska, Marcelina
Rolka kl. 8b

28. Marsz Żywych w Oświęcimiu
Majowy weekend uczniowie klas ósmych Szkoły Podstawowej nr 2 im.

rotmistrza Witolda Pileckiego w Olsztynku spędzili, zapoznając się z kar-
tami naszej (czasem bolesnej) historii. 1 i 2 maja byliśmy na wycieczce w
Krakowie i Oświęcimiu.

„Za pięć dwunasta”
Film “Za pięć dwunasta”, przygotowany przez uczestników

Warsztatów Terapii Zajęciowej  w Olsztynku, został wyróżniony
za walory edukacyjne podczas finałowej gali IV Ogólnopol-
skiego Festiwalu Filmowego Osób Niepełnosprawnych FIL-
MON w Krakowie, która odbyła się w dniu 13 maja 2019 roku.  

Film zrealizowany przez uczestników z Olsztynka został doce-
niony przez  jury konkursu, w którego skład wchodzili osoby
związane z kulturą i sztuką, w tym także znany aktor teatralny i
telewizyjny pan Tomasz Schimscheiner.  Z 46 filmów z całej
Polski do finału dostało się 17 projektów, które zostały za -
prezentowane szerszej publiczności w finale konkursu. 

Główną bohaterką filmu jest Karolina, która ma problem z
prawidłowym odczytywaniem godzin na zegarku. Doskonale
wiemy, jak bardzo jest to przydatna umiejętność w codziennym
życiu. Brak tej zdolności sprawia, że naszej  Karolinie przy-
darzają się niemiłe sytuacje. Pomimo chęci wyjścia do kina, czy
zrobienia zakupów, wszędzie napotyka zamknięte drzwi.
Dodatkowo notorycznie spóźnia się na zajęcia do WTZ,
ponieważ nie potrafi nastawić budzika. Obecna sytuacja staje
się na tyle nieznośna, że nasza bohaterka postanawia wreszcie
to zmienić. 

Film został zmontowany i zrealizowany przez uczestników
pracowni komputerowo – fotograficznej,  przy wykorzystaniu
sprzętu pracowni Orange mieszczącej się w WTZ, która została
stworzona w 2012 roku przez Fundację Orange w Warszawie. 

Radosław Szcząchor 
Instruktor terapii zajęciowej WTZ Olsztynek
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28 kwietnia 2019r. w sali gim-
nastycznej Szkoły Podstawowej
im. Jana Pawła II  w Waplewie ro -
zegrano już X Gminny Turniej
Piłki Siatkowej.

Turniej był swoist ym spo -
rtowym otwarciem od no wio nej
sali i rozegrano go w komfor-
towych warunkach, na co zwrócili
uwagę zarówno zaproszeni goś-
cie, jak i zawodnicy.

Organizatorzy imprezy to
Gmina Olsztynek oraz Uczniowski
Klub Sportowy "AS Waplewo".  W
tym roku w rozgrywkach wzięły
udział 4 drużyny: „Wrócikowo”,
„Waplewo”, "A-Team", oraz „UKS
Olimpijczyk”. Siatkarzom kibicow-

ali między innymi Paweł Papke –
Poseł na Sejm RP VII i VIII ka -
dencji oraz wielokrotny reprezen-
tant Polski w piłce siatkowej
mężczyzn oraz Mirosław Stegien-
ko – Burmistrz Miasta Olsztynek.

Zwyciężyła drużyna  „A-Team”,
drugie miejsce zajęl i  re pre -
zentanci „Wrócikowa”, a trzecie -
„Waplewo”, którzy stoczyli bój o
podium z  „UKS Olimpijczyk”,
najbardziej wszechstronnym za -
wod nikiem turnieju  został Piotr
Podhajny.

Głównym sędzią turnieju był
Jarosław Brzeski, któremu asysto -
wali uczniowie: Zuzanna Kolek i
Marcin Cendrowski.

  Skład zwycięskiej drużyny:
Piotr Podhajny, Maciek Obręb-

ski, Kamil Wojda, Konrad Pe -
czyński, Sebastian Karbownik,

Paweł Czerwiński, Andrzej Duda.

Andrzej Duda

ZWIĄZEK NAUCZYCIELSTWA POLSKIEGO INFORMUJE

    Miło nam poinformować, że nasza koleżanka z Sekcji Emerytów i Rencistów ZNP w Olsztynku  -  Stanisława Ziątek została laureatką
drugiej nagrody w ogólnopolskim konkursie literackim pt. „Mój ślad w 100 - leciu niepodległej Polski”.

Konkurs został rozpisany w 2018 roku przez Krajową Sekcję Emerytów i Rencistów przy Zarządzie Głównym ZNP w Warszawie. Z
osiemdziesięciu dziewięciu prac, z całego kraju, komisja konkursowa redakcji "Głosu Nauczycielskiego" wyłoniła sześć laureatek i dziesięcioro
wyróżnionych. 

    Warto dodać, że pani Stanisława, oprócz wspomnień z nauczycielskich lat, w swojej konkursowej pracy szczególnie uwzględniła działal-
ność redaktorską w gazecie „ALBO”. Serdecznie gratulujemy!!!

Zarząd Oddziału ZNP
w Olsztynku

X Gminny Turniej Piłki Siatkowej
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OGŁOSZENIE O PRZETARGU 
W SPRAWIE SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI POD ZABUDOWĘ WIELORODZINNĄ 

BURMISTRZ OLSZTYNKA ogłasza trzeci przetarg ustny nieograniczony w sprawie sprzedaży nieruchomości nie-

zabudowanej, składającej się z działek oznaczonych numerami: 17/75, 17/78, 17/80, 17/81, 17/82, 17/83 i 17/84

o łącznej powierzchni 3,4967 ha, położonej w obrębie nr 1 miasta Olsztynka. Nieruchomość stanowi własność

Gminy Olsztynek. Sąd Rejonowy w Olsztynie VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi dla tej nieruchomość księ-

gę wieczystą OL1O/00069086/0.

Przeznaczenie działek w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Olsztynka:

działki numer: 17/80, 17/83, 17/84 położone są na  terenie zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, oznaczonym na rysunku planu symbol-

em MW;

działki numer: 17/75, 17/78, 17/81 położone są na  terenie dróg wewnętrznych oznaczonym na rysunku planu symbolem KDW;

działka numer 17/82 położona jest na terenie zieleni parkowej oznaczonym na rysunku planu symbolem ZP. 

Cena wywoławcza nieruchomości stanowi kwotę 1.750.000,00 zł (słownie: jeden milion siedemset pięćdziesiąt tysięcy złotych). Do wylicy-

towanej ceny nieruchomości zostanie doliczony 23% podatek VAT. Wadium w wysokości 150.000,00 zł (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy złotych)

należy wpłacić do dnia 16 lipca 2019 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 finansowych na konto Urzędu – uznanie konta). 

Przetarg odbędzie się dnia 19 lipca 2019 r. o godz. 10:00 w pok. Nr 1 Urzędu Miejskiego w Olsztynku.

BURMISTRZ OLSZTYNKA ogłasza pierwsze przetargi ustne nieograniczone w sprawie sprzedaży:
1) nieruchomości składającej się z działki niezabudowanej nr 8/54 o pow. 0,3007 ha KW OL1O/00051944/4 oraz udziału wynoszącego 1/6

części w działce nr 8/52 o pow. 0,1285 ha KW OL1O/00178004/9 położonej w obrębie Ząbie gm. Olsztynek woj. warmińsko-mazurskie. Działka

nr 8/54 położona jest na terenie zabudowy rekreacji indywidualnej oznaczonym na rysunku planu symbolem ML, działka nr 8/52 położona jest

na terenie dróg wewnętrznych oznaczonym na rysunku planu symbolem KDW. Cena wywoławcza nieruchomości stanowi kwotę 189.500,00 zł

(słownie: sto osiemdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset złotych). Do wylicytowanej ceny nieruchomości zostanie doliczony 23 % podatek VAT. Wadium

w wysokości 18.000,00 zł (słownie: osiemnaście tysięcy złotych) należy wpłacić do dnia 24.07.2019 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). Przetarg odbędzie się 29 lipca 2019 r. o godz. 10:15 w pok. Nr 1 Urzędu Miejskiego w Olsztynku.

2) nieruchomości składającej się z działki niezabudowanej nr 8/55 o pow. 0,3092 ha KW OL1O/00051944/4 oraz udziału wynoszącego 1/6

części w działce nr 8/52 o pow. 0,1285 ha KW OL1O/00178004/9 położonej w obrębie Ząbie gm. Olsztynek woj. warmińsko-mazurskie. Działka

nr 8/54 położona jest na terenie zabudowy rekreacji indywidualnej oznaczonym na rysunku planu symbolem ML, działka nr 8/52 położona jest

na terenie dróg wewnętrznych oznaczonym na rysunku planu symbolem KDW. Cena wywoławcza nieruchomości stanowi kwotę 194.500,00 zł

(słownie: sto dziewięćdziesiąt cztery tysiące pięćset złotych). Do wylicytowanej ceny nieruchomości zostanie doliczony 23 % podatek VAT. Wadium

w wysokości 20.000,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych) należy wpłacić do dnia 24.07.2019 r. na konto j.w. Przetarg odbędzie się 29 lipca

2019 r. o godz. 10:30 w pok. Nr 1 Urzędu Miejskiego w Olsztynku.

3) działki nr 4/11 o pow. 833 m2 położonej w obrębie nr 1 m. Olsztynek, woj. warmińsko-mazurskie, KW OL1O/00087362/1. Działka nr

4/11 położona jest na terenie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, oznaczonym na rysunku planu symbolem MN-1. Cena wywoławcza nieru-

chomości stanowi kwotę 53.500,00 zł (słownie: pięćdziesiąt trzy tysiące pięćset złotych). Do wylicytowanej ceny ww. działki zostanie doliczony 23%

podatek VAT. Wadium w  wysokości 5.000,00  zł (słownie: pięć tysięcy złotych) należy wpłacić do dnia 24.07.2019 r. na konto j.w. Przetarg

odbędzie się dnia 29 lipca 2019 r. o godz. 10:45 w pok. Nr 1 Urzędu Miejskiego w Olsztynku.

4) działki nr 4/12 o pow. 882 m2 położonej w obrębie nr 1 m. Olsztynek, woj. warmińsko-mazurskie, KW OL1O/00087362/1. Działka nr

4/12 położona jest na terenie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, oznaczonym na rysunku planu symbolem MN-1. Cena wywoławcza nieru-

chomości stanowi kwotę 56.500,00 zł (słownie: pięćdziesiąt sześć tysięcy pięćset złotych). Do wylicytowanej ceny ww. działki zostanie doliczony

23% podatek VAT. Wadium w wysokości 6.000,00 zł (słownie: sześć tysięcy złotych) należy wpłacić do dnia 24.07.2019 r. na konto j.w. Przetarg

odbędzie się dnia 29 lipca 2019 r. o godz. 11:00 w pok. Nr 1 Urzędu Miejskiego w Olsztynku.

Wpłacone wadium przez osoby, które wygrają przetarg zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia nieruchomości. Uzyskana w przetargu cena

nieruchomości płatna jest jednorazowo przed podpisaniem umowy notarialnej. W razie uchylenia się od zawarcia umowy sprzedaży nieruchomoś-

ci w wyznaczonym dniu i godzinie w Kancelarii Notarialnej, zastrzega się prawo odstąpienia od zawarcia aktu notarialnego, bez zwrotu wadium.

Burmistrz Olsztynka może odwołać ogłoszone przetargi z uzasadnionej przyczyny.

Ogłoszenia o przetargach podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszeniena tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w

Olsztynku oraz na stronie internetowej Urzędu i w BIP. Bliższe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Olsztynku w Referacie Gospo-

darki Nieruchomościami i Planowania pok. Nr 16 lub pod nr tel.  89 519 54 85.



Spółdzielnia miała tylko jeden
sklep ogólnospożywczy, w którym
sprzedawano ryby, niezbędne ar -
tykuły spożywcze i naftę. Pier-
wszym kierownikiem sklepu był
Jan Piechociński. Towary do wo -
żono z Olsztynka furmanką za -
przężoną w jednego konia. Pie -
czywo dostarczano z dwóch pry-
watnych piekarni - od Wacława
Globiaka i Edwarda Łysionka,
które mieściły się przy ulicy Stali-
na. Spółdzielnia „Jedność”
zrzeszała wówczas 15 członków.

1 marca 1946 roku powstała
druga spółdzielnia pod nazwą
Gminna Spółdzielnia „Samopo-
moc Chłopska”. Jej prezesem zo -
stał Czesław Siedlecki, wicepreze-
sem Jan Gruszczyński, nieeta-
towym członkiem zarządu – Leon
Oś miałowski, a głównym księ-
gowym Konstanty Poszwa. Siedzi-
ba zarządu GS mieściła się w
budynku przy ul. Grunwaldzkiej.
Gminna Spółdzielnia prowadziła
stolarnię, skup zboża oraz sklep
gospodarczy, w którym można
było kupić widły, kosy, sierpy i
inne narzędzia. Przy ulicy Krótkiej
uruchomiono 1 września 1948
roku punkt skupu skór i wełny.
Pierwszym jego pracownikiem był
Gustaw Bojarzyn. Kupione skóry i
wełnę wożono prywatnym samo-
chodem do Olsztyna. W 1948
roku Gminna Spółdzielnia przej-
muje działalność Spółdzielni „Jed-
ność”. W skład nowego zarządu
wchodzą: Czesław Siedlecki – pre -
zes, Aleksy Sztuba – wice pre zes
do spraw handlu, Jan Grusz czyń -
ski – wiceprezes do spraw skupu,
Lidia Berezowska – główna księ-
gowa, Ryszard Sieklicki – księ -
gowy.  W 1949 roku Gminna
Spółdzielnia uruchomiła punkty
sprzedaży pomocniczej w Platy-
nach, Samogowie i Elgnówku,
punkt kowalski w mieście, gdzie
pracował kowal Józef Łódź, punkt
śrutowania zbóż i magazyn opa -
łowy przy ul. Jagiełły.

W  1950 roku GS przejmuje
przymusowo od prywatnych właś -
ci cieli trzy piekarnie oraz ma sar -
nię przy ul. Jagiełły. Działalność
piekarniczą nadzorował kierownik

piekarni Romuald Pobudkowski,
zaś masarniczą – Zdzisław Ra -
niszewski. Pieczywo i wyroby
masarnicze rozwożono własnym
tran sportem konnym. Urucho -
mio no punkt skupu jaj prowad-
zony przez Wacława Sieklickiego,
sklep tekstylny z obsługą Eleonory
Lampkowskiej, sklep odzieżowo –
obuwniczy prowadzony przez
Franciszka Pojkera. Przy ulicy
Mrongowiusza otworzono pier-
wszą placówkę gastronomiczną
pod nazwą „Gospoda Ludowa”.
Powstał też sklep rolniczy przy ul.
War szawskiej. Kierownik Kra -
szewski oferował w nim po szu ki -
wa ne ar t ykuły gospodarstwa
domowego. Przy ul. Stalina otwor-
zono sklep owocowo – warzywny.
Dokonano zakupu pierwszego
ciągnika, który w następnym roku
wzbudzał duże zainteresowanie
podczas pochodu 1 – majowego.
W 1952 roku nastąpiła zmiana w
składzie zarządu. Prezesem został
Józef Banasiewicz, wiceprezesem
do spraw handlu – Roman Bere-
zowski, wiceprezesem do spraw
skupu – Michał Kicuń, a głównym
księgowym Mieczysław Popielewski.

W 1954 roku na terenie Ol -
sztyn ka było 12 placówek hand-
lowych: sklep monopolowy, tek-
stylny, masarski, piekarniczy,
ogro dniczy, drogeryjny, gospo-
darstwa domowego, konfekcyjno
– obuwniczy, dwa sklepy spożyw-
cze i księgarnia. W terenie działały
punkty sprzedaży pomocniczej w
Swaderkach, Plat ynach, El -
gnówku, Królikowie, Mierkach,
Łu tynowie i Mielnie. 

W 1955 roku Gminna Spół -
dzielnia „Samopomoc Chłopska”
w Olsztynku była przodująca w
województwie. Liczyła 107 człon -
ków. W tym roku kupiono wóz
parokonny do przewozu ar ty -
kułów spożywczych, służył też do
handlu obwoźnego. „Gospodę
Ludową” przeniesiono z lokalu
przy ul. Mrongowiusza do lokalu
przy ul. Świerczewskiego. Powstał
nowy pawilon gastronomiczny
„Danusia”. Pierwotnie był to
modny w tamtym czasie obiekt
plenerowy z barem, „parkietem”

(bazaltowe płyty z Tannenbergu)
do tańca, scenką dla przygrywa-
jącego zes połu, nazywany przez
miesz kań ców „Parasolki”. W
1956 roku na stąpiły zmiany w
składzie zarządu. Michał Kicuń
został prezesem, Romuald Dmo-
chowski wiceprezesem do spraw
handlu, a Romuald Długołęcki
wiceprezesem do spraw skupu.

1 czerwca 1956 roku władze
nadrzędne dokonały podziału
Gminnej Spółdzielni Samopomoc
Chłopska” na dwie niezależne
spółdzielnie: Miejską Spółdzielnię
Zaopatrzenia i Zbytu działającą na
te renie miasta i Gminną Spół -
dzielnię „Samopomoc Chłopska”
obejmującą obszar gminy i
placówki w Olsztynku obsługujące
głównie ludność wiejską. Był to
sztuczny twór, który działał do
1963 roku. Prezesem MSZZ
został Stanisław Kosieliński,
wiceprezesem do spraw handlu
Stanisław Zakrzewski, a zastępca-
mi – Eugeniusz Pawłowski i
Michał Tunie wicz. Spółdzielnia
posiadała 12 sklepów, trzy
piekarnie, kiosk gastronomiczny,
„Gospodę Ludową”, magazyn,
parę koni i dwa wozy. Rok później
kupiono za 60 tysięcy złotych
samochód ciężarowy. W 1958
roku prezesem był Stanisław
Kosieliński,  wiceprezesami –
Józef Dulko i Bolesław Krukows-
ki. Za trudniano 60 pracowników,
w tym 20 osób w administracji. W
1959 roku uruchomiono nową
pie karnię przy ulicy Pionierów. W
1960 roku sklep meblowy przy ul.
Maly Rynek zamieniono na sklep

z artykułami motoryzacyjnymi,
przy ul. Mickiewicza otwarto nowy
sklep artykułów spożywczych.

Gminna Spółdzielnia „Sa -
mopomoc Chłopska” liczyła 466
członków, posiadała sklepy w tere-
nie, magazyny i punkty skupu w
Olsztynku. Funkcję prezesa pełnili
kolejno: Michał Kicuń, Romuald
Dmuchowski, Jakub Sindrewicz,
Michał Batyk. We wrześniu 1959
roku uruchomiono przy ul. War -
szawskiej Wiejski Dom To wa rowy,
który posiadał siedem działów.

W czerwcu 1963 roku dwie
spółdzielnie połączono w jedną,
pod nazwą Rejonowa Spółdziel-
nia Zaopatrzenia i Zbytu w Olsz-
t ynku (RSZZb). Jej prezesem
został Stanisław Kosieliński, wice -
prezesem do spraw zaopatrzenia
ludności – Józef Dulko, wic epre -
zesem do spraw produkcji i ży wie -
nia zbiorowego – Bolesław Kru -
kowski, wiceprezesem do spraw
obrotu rolnego – Michał Batyk,
głównym księgowym był Nikodem
Łabanowski. Zatrudniano 166
pra cowników. RSZZb otrzymała
dwa lokale z nowego budownict-
wa w centrum Olsztynka. Lokale
w stanie surowym były przeznac-
zone na restaurację i bar mleczny.
Kosztem 1,2 mln złotych wy po -
sażono wnętrza i w listopadzie
1965 roku nastąpiło otwarcie
restauracji po nazwą „Stylowa”.
Dla mniej wymagających klientów
otwar to bar z wyszynkiem
„Michałek”, przez wiele lat nazy-
wany „Ponderossą”.
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COŚ Z HISTORIICOŚ Z HISTORII
Po drugiej wojnie światowej ruch spółdzielczy objął również tzw. ziemie odzyskane. W Olsztynku

powstała 1 grudnia 1945 roku Spółdzielnia „Jedność”. Jej prezesem został Zbigniew Marcinkowski, wice-
prezesem do spraw handlu – Roman Berezowski, a główną księgową – Lidia Berezowska. 

Historia Gminnej Spółdzielni w Olsztynku
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W 1966 roku magazyn turysty-

czny „Światowid” ogłosił
ogólnopolski konkurs kulinarny
na najlepszą potrawę kuchni pol-
skiej. Restauracja „Stylowa” w
pierwszej edycji zajęła pierwsze
miejsce w województwie, a
następnie zdobyła „Srebrną Patel-
nię Światowida” i 10 tysięcy zło-
tych nagrody za potrawę „sandacz
po polsku”. Opracowano również
własną recepturę na dania rybne:
„lin w piwie” i „sandacz po kró -
lewsku”. Po tym wydarzeniu słyn-
na wtedy prezenterka Irena Dzie -
dzic przeprowadziła z kierownicz -
ką Jadwigą Konaszewską wywiad
w „Tele-echu” w marcu 1967
roku.  Była to świetna reklama i
”Stylowa” stała się znana w całej
Polsce.

W 1968 roku wybudowano i
uruchomiono dużą bazę maga-
zynową za torami, przy ulicy Pio-
nierów. Powstały tam: magazyn
zbożowy, opałowy, pasz treści-
wych oraz punkt spędu i skupu
żywca. Spółdzielnia posiadała 84
placówki gospodarcze i kulturalno
– społeczne, w tym: 14 maga-
zynów, 58 sklepów, masarnię,
piekarnię, ciastkarnię, kopalnię
torfu, punkt śrutowania zboża i
cztery kluby rolnika. Funkcję
prezesa pełnił Bronisław Zyśko,
wiceprezesem do spraw zaopa-
trzenia ludności był Michał Batyk,
wiceprezesem do spraw obrotu –
Krzysztof Zając.

W następnych latach moderni-
zowano i otwierano nowe sklepy,
magazyn materiałów bu do wla -
nych, utworzono grupę remon-
towo – budowlaną pod kierown-
ictwem Kordiana Srogi. W 1973
roku Gminna Spółdzielnia prze-
jęła Mieszalnię Pasz przy ul.
Świerczewskiego. Przejęto też
środki trwałe na ogólną wartość 4
729 tysięcy złotych. Na pokrycie

tego zobowiązania zaciągnięto
kredyt w wysokości 3 milionów
złotych. W 1974 roku zbudowano
masarnię i ubojnię za 5340 tysię-
cy złotych, dwa lata później Gmin-
na Spółdzielnia przejęła Roz -
lewnię Piwa i Wytwórnię Wód
Gazowanych przy ul.  Świer-
czewskiego. W 1977 roku powstał
wielki Dom Handlowy „Grun-
wald” na sześć stoisk. Kierown-
ikiem została Danuta Maniuk. W
następnym roku uruchomiono
„Mini-bar” przy ul. Zamkowej i
jadło dajnię „Danusia” przy ul.
Mrongowiusza.

W 1981 roku prezesem Gmin-
nej Spółdzielni „Samopomoc
Chłopska” był nadal Bronisław
Zyśko, wiceprezesem do spraw
obrotu rolnego – Kazimierz
Obrębski, wiceprezesem do spraw
zaopatrzenia – Marian Biedulski,
wiceprezesem do spraw handlu,
produkcji, gastronomii i usług –
Joanna Krzywkowska i głównym
księgowym – Krystyna Domagals-
ka. Pojawiły się poważne proble-
my z zaopatrzeniem ludności,
nastąpił spadek w kontraktacji
zwierzęcej, mimo wprowadzenia
sprzedaży wiązanej. Roz po -
wszech nił się przyzakładowy tucz
trzody chlewnej, dzięki czemu
pozyskano 59 sztuk świń do ub -
oju, a mięso przeznaczono na
zaopatrzenie zakładów gastrono -
micz nych.

W październiku 1981 roku
został otwarty „Zajazd Mazurski”,
w którym mieściła się restauracja
z kawiarnią na 220 miejsc kon-
sumpcyjnych oraz hotel z 72
miejscami noclegowymi. W tym
czasie GS prowadził działalność
gastronomiczną w siedmiu
zakładach: jadłodajnia „Danusia”,
bar „Michałek”, restauracja „Sty-
lowa”, kawiarnia „Jagienka”,
bufet dworcowy, „Mini-bar”,
„Zajazd Mazurski”. Posiadał paw-

ilon handlowy, 11 sklepów spoży-
wczych na terenie miasta, 5
sklepów przemysłowych, 5 maga-
zynów, 5 kiosków, 22 sklepy na
wsi i 4 kluby rolnika.

W 1982 roku nastąpiły zmiany
w składzie zarządu. Prezesem
został Kazimierz Obrębski, wice -
prezesem do spraw obrotu rol-
nego – Edward Waloszek, a dru -
gim wiceprezesem  - Marian Bie -
dulski. Sejm PRL uchwalił „Prawo
Spółdzielcze”, które dawało pełną
samorządność i samodzielność
dzia łania. Otwarto ośrodek „No -
wo czesna Gospodyni”. Zanoto wa -
no słabe dostawy zboża, chociaż
za dostarczone zboże oferowano
rolnikom pasze i węgiel. Bra ko -
wało wszelkich towarów, nawet
tych objętych reglamentacją, czyli
systemem kartkowym. Gwałtown-
ie rosły ceny, ludzie stali w coraz
dłuższych kolejkach, żeby kupić
podstawowe produkty.

Mimo tych trudności prowad-
zono działalność gospodarczą,
społeczno – wychowawczą i
kultural ną. Na terenie wiejskim
funkcjonowały cztery kluby rolni-
ka, ośrodek „Nowoczesna
Gospody ni” otworzono klub se -
niora, gdzie odbywały się odczyty,
prelekcje, pokazy żywieniowe.
Uruchomiono zakład kosmety -
czny popularny wśród kobiet. W
październiku 1983 roku oddano
do użytku biurowiec przy ulicy
Pionierów. W 1985 roku nastąpiły
zmiany w składzie zarządu: preze-
sem został Kazimierz Błaszczak,
wiceprezesami – Kazimierz
Obrębski i Marian Biedulski. Z
okazji 40-lecia istnienia Gminnej
Spółdzielni w Olsztynku 17 maja
1986 roku zorganizowano uro -
czystą imprezę. Specjalnymi gość-
mi byli: Roman Berezowski – pier-
wszy wiceprezes i jego żona Lidia
Berezowska – pierwsza główna
księgowa. Z tej okazji wręczono
liczne odznaczenia i upominki.
Imprezę zakończono wspólną za -
ba wą w „Zajeździe Mazurskim”.
W tym samym roku oddano do
użytku sklep spożywczy w Swa -
derkach zbudowany kosztem 4
353 złotych. Wiele prac wyko-
nano w czynie społecznym na
kwotę ok. 860 tysięcy złotych.

Gminna Spółdzielnia w Olsz-
tynku należała do najlepszych w
kraju. Zrzeszała 2064 członków,
udział każdego z nich wynosił

2000 złotych. Bardzo prężnie dzi-
ałał ośrodek „Nowoczesna
Gospo dyni” prowadzony przez
Janinę Czepe. Kwitło tutaj życie
kulturalne, odbywały się różne
imprezy i uroczystości, świadc-
zono usługi zegarmistrzowskie i
kosmetyczne, udzielano porad
kulinarnych. W ramach pomocy
szkole udostępniono pomieszcze-
nie klasie zerowej. W 1989 roku
oddano do użytku nową piekarnię
i ciastkarnię, zbudowane na tere-
nie bazy przy ul. Pionierów. 

Procesy związane z transforma-
cją ustrojową miały duży wpływ
na sytuację finansową ruchu spół -
dzielczego. Wiele spółdzielni
upadło, inne musiały dokonywać
bolesnych przeobrażeń. Z powodu
braku środków finansowych zaw-
ieszono działalność klubów rolni-
ka, niektóre sklepy na wsi (Kurki,
Lichtajny) przekazano w dzier -
żawę prywatnym handlowcom,
urzędowi miasta przekazano
restaurację „Stylowa”. Nowy
zarząd w składzie: Tadeusz Giedz
– prezes, Marian Biedulski i Kor-
dian Sroga – członkowie, podej-
muje trudne decyzje w sprawie
pod niesienia kwoty udziału człon -
kowskiego. Do pełnego udziału
kwoty statutowej dopłaciło tylko
242 członków. W związku z tym
rada nadzorcza wykreśli ła z
rejestru 1521 członków Spółdziel-
ni. Trudną sytuację finansową po -
garszało drakońskie oprocento wa -
nie kredytów i gigantyczna inflac-
ja. Mimo tych trudności udało się
otworzyć nowy sklep spożywczy
przy ulicy Akacjowej. Nakłady na
budowę sklepu wyniosły ok. 174
miliony złotych.

W dniu 28 listopada 1991 roku
podjęto decyzję o zmianie nazwy z
Gminnej Spółdzielni „Samopo-
moc Chłopska” na Spółdzielnię
Handlowo-Produkcyjną „Grun-
wald”.

Opracowano na podstawie
kroniki Gminnej Spółdzielni

„Samopomoc Chłopska”

Bogumił Kuźniewski
    

Opisy zdjęć:
1.  Punkt skupu jaj, pierwszy od

prawej – Wacław Sieklicki
obsługujący ten punkt. 1950r.

2.  Przygotowania do pochodu
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Początek przyjaźni
Mejszagoła jest gminą partner-

ską Olszt ynka. Stąd pomysł
nauczycieli Szkoły Podstawowej
nr 2 im. rotmistrza Witolda
Pileckie go w Olsztynku, aby naw-
iązać bliższe relacje z uczniami
Gimnazjum im. księdza Józefa
Obrembskiego w Miejszagole.
Inicjatorami l icznych działań
prowadzących do kolejnych
spotkań z Rodakami stali  się
państwo Katarzyna i Maciej
Hacia. Nie udałoby się jednak
osiągnąć tak wiele bez pomocy i
zaangażowania całej spo łeczności
lokalnej.  Dwukrotnie organi-
zowano wyjazdy do Mejszagoły i
okolic, by zawieźć Rodakom
prezenty gromadzone przy udziale
wszystkich miesz kańców Olsztyn-
ka pod hasłem "Paczka na Litwę".
Pani dyrektor Beata Bukowska,
która gościła wraz z uczniami
naszej szkoły w Gimnazjum im.
księdza Józefa Obrembskiego w
Miejszagole, zaprosiła Rodaków
do Olsztynka. Wizyta czterdziestu
uczniów i ich nauczycielek w
naszej pięknej okolicy trwała od 23
do 26 kwietnia.

Atrakcjom nie było
końca

Po przyjeździe do Ośrodka
Szkoleniowo-Wypoczynkowego
Perkoz wieczorem miało miejsce
wspólne ognisko. 

Kolejny dzień obfitował we
wrażenia edukacyjno - artysty -
czne. Nasi goście odwiedzil i
Szkołę Podstawową nr 2 im. rot-
mistrza Witolda Pileckiego, gdzie
uczestniczyli w lekcjach historii.

Pierwszą część zajęć prze -
prowadził absolwent szkoły pan
Grzegorz Kluczek, obecnie kie -
rownik Interaktywnego Muzeum
Państwa Krzyżackiego w Dział-
dowie. Druga część zajęć
przeprowadzona przez panią Ewę
Zarzecką dotyczyła Unii polsko -
litewskiej w Krewie. Dużym zain-
teresowaniem cieszyło się wystąpi-
enie pana Mariusza Jan -
kowskiego, członka Bractwa Ryc-
erskiego „Konwent Świętego Pio-
tra” w Olsztynku, który zaprezen-
tował elementy ubioru i uzbroje-
nia  średniowiecznych rycerzy.

Następną atrakcją czekającą na
gości był spektakl „Nasz Mały
Książę” przygotowany przez Annę
Ciesielską i jej  kreatywnych
wychowanków z klasy 7c. 

Po obiedzie i odpoczynku nasi
przyjaciele z Litwy wzięli udział w
biegu na orientację INO zorgani-
zowanym przez Sylwię i Walde-
mara Młodkowskich. 

Tego samego dnia o godz.
18.00 miała miejsce msza święta
w intencji gości i ich rodzin, którą
odprawił ksiądz dziekan Stanisław
Pietkiewicz. 

Trzeci dzień goście spędzili,
zwiedzając Muzeum Budownictwa
Ludowego w Olsztynku, gdzie
odbyły się warsztaty malowania
na szkle. Następnie mieli okazję
poznać pracę hutnika w naszej
olsztyneckiej Hucie Szkła Artysty-
cznego. Po wyśmienitym obiedzie
w "Restauracji  z Zielonym
Piecem", uczniowie z Mejszagoły
wzięli  udział w warsztatach
perkusyjnych w MGOK w Olsz-
tynku.

Pożegnanie 
26 kwietnia nasi Rodacy - po

spotkaniu w ratuszu z Bur-
mistrzem Olsztynka Mirosławem
Stegienko i jego zastępcą panią
Anną Luśnia oraz zwiedzeniu
Multimedialnego Muzeum Obozu
Jenieckiego Stalag IB i Historii
Olsztynka - pożegnali się z naszym
miasteczkiem. Wizyta obfitowała
w liczne atrakcje, ale naj waż -
niejsze jest to, że narodziła się
prawdziwa więź. Więź między

Polakami z Olsztynka i Polakami z
Litwy. Będziemy ją pielęgnować i
utrzymywać współpracę z Gim-
nazjum im. księdza Józefa Obrem-
bskiego w Miejszagole.

Te kilka dni na długo zostanie
w sercach i gości, i gospodarzy,
którzy serdecznie dziękują przyja-
ciołom naszej szkoły za wsparcie
f inansowe wizyt y Rodaków z
Litwy. 

Pani dyrektor Beata Bukowska
oraz państwo Katarzyna i Maciej
Hacia, którzy zorganizowali tę
wizytę, serdecznie dziękują
mieszkańcom Olsztynka za wspar-
cie finansowe podczas zbiórek po
mszach świętych w parafii NSPJ
w Olsztynku. 

Serdecznie dziękują też za
współpracę Burmistrzowi Mirosła-
wowi Stegienko, księdzu dzie ka -
nowi Stanisławowi Piet kie -
wiczowi, prezesowi Stowa -
rzyszenia Aktywna Gmina Olsz-
tynek Jerzemu Tytzowi, pracown-
ikom Miejskiego Domu Kultury w
Olsztynku, pracownikom Referatu
Promocji i Muzeum Historii Olsz-
tynka, nauczycielom przygotowu-
jącym występy i młodym artystom

Anna Ciesielska

"Gość w dom, Bóg w dom", 

czyli relacja z wizyty Rodaków z Mejszagoły w Olsztynku
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Zapraszamy do korzystania z Karty Seniora

Gminy Olsztynek!!!Poniżej przedstawiamy(w

porządku alfabetycznym) zestawienie rabatów

i ulg oferowanych przez poszczególne firmy:

"ACCANTO" Mariola Łęczycka, ul. Jana

Pawła II 1, 11-015 Olsztynek

- 10% rabatu na wszystkie dania z menu

pizzerii

Firma Audiofon Przychodnia Zdrowia,  ul.

Chopina 11 gab.31 

Oferuje dla Seniorów:

- bezpłatna diagnostyka słuchu i konsultacja

audioprotetyczna,

- bezpłatne dopasowanie aparatów słu-

chowych,

- bezpłatne wypożyczenie aparatów słu-

chowych na okres testowy,

- pięcioletnia, bezpłatna opieka audioprotetycz-

na i przeglądy aparatów słuchowych po 

zakupie,

- 25% zniżki na zakup baterii,

- 25% zniżki na zakup filtrów i akcesoriów

pielęgnacyjnych.

BANK SPÓŁDZIELCZY w Olsztynku

- zwolnienie lub obniżenie opłat związanych z

prowadzeniem rachunku bankowego.

FHU MAX GRZEGORZ POKRZYWNICKI

ul. Jana Pawła II 8/2, 11-015 Olsztynek

- 10 % rabatu na cały asortyment.

FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA MAR CIN

GOSIK Restauracja"Ratuszowa", ul. Ostródz-

ka 1 11-015 Olsztynek

- w każdy wtorek 30% rabatu z wyjątkiem alko-

holi.

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 SPOŻYWCZE

STANISŁAW SŁODOWNIK,  ul. Warszawska

6, 11-015 Olsztynek

- 5 % rabatu na wszystkie artykuły. Z wyłącze-

niem artykułów alkoholowych, objętymi pro-

mocjami, niskomarżowymi.

"KUŹNIA FORMY "RAFAŁ KUŹNIEWSKI

ul. Grunwaldzka 10 B, 11-015 Olsztynek

- We wtorki i czwartki każdy wybrany zabieg 10

zł tańszy.

KWIACIARNIA KAMELIA GENOFEWA

CICHOCKA, ul. Zamkowa 3,11-015 Olsztynek

- 5 % rabatu na wszystko.

KWIACIARNIA"MAK" JOLANTA WILKANIEC,

ul. Niepodległości 14, 11-015 Olsztynek

- 10% rabatu na cały asortyment codziennie.

"OKULARNIA" SALON OPTYCZNY MAG-

DALENA LICHOWSKA ul. Mrongowiusza

24, 11-015 Olsztynek

- 15 % rabatu na wykonanie okularów (oprawa

+ szkła).

SERWIS OGUMIENIA "DOMINIK" AGNIESZ-

KA KOWALCZYK ul. Mrongowiusza 41, 11-

015 Olsztynek

- 5 % rabatu na usługi świadczone przez serwis.

SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA "NEGOCJA-

TOR" - PIJALNIA ZIÓŁ, ul. Leśna 23

(Skansen W Olsztynku - chata Litewska), 11-

015 Olsztynek

- 20 % rabatu na cały arostyment.

SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA "TRADYCJA

SMAKÓW", ul. Sienkiewicza 26, 11-015 Olsz-

tynek

-5 % rabatu na usługi gastronomiczne.

STACJA PALIW KAZIMIERZ GĄ SIO ROW SKI,

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 Olsz-

tynek

- 10 % rabatu na zabiegi we środę.

WOJEWÓDZKI SZPITAL REHABILITA-

CYJNY DLA DZIECI W AMERYCE

Ameryka 21, 11-015 Olsztynek

- 10% zniżki na płatne usługi fizjoterapeutyczne

oraz diagnostykę alergologiczną dla

dorosłych.

ZAKŁAD CUKIERNICZY "JAGODZIANKA"

ul. Mrongowiusza 4, 11-015 Olsztynek

- 10 % rabatu na wszystkie wybory cukiernicze

we wtorek.

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 działa-

nia programu Karta Seniora można kierować

do głównego organizatora programu radnego

Jerzego Głowacza tel. 660 477 108

Zapraszamy też bardzo serdecznie do

współpracy inne podmioty gospodarcze z

terenu naszej gminy zainteresowane udziałem

w programie Karta Seniora.

Artykuł sponsorowany 
przez Zarząd-Miejsko Gminny PSL

Serdecznie zapraszamy seniorów do korzystania z Karty Seniora Gminy Olsztynek. Co trzeba zrobić aby ją otrzy-
mać? To bardzo proste!!! Masz ukończony 60 rok życia? Weź swój dowód osobisty i udaj się do Miejskiego Ośrod-
ka Pomocy Społecznej w Olsztynku. 
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,,Dyktanda wkrótce staną się fraszką,
a testy wręcz dziecinną igraszką.

Pisanie przestanie być udręką, 
gdy słowniki masz pod ręką”.

Dzięki temu możliwe było zorganizowanie
czterech konkursów ( ortograficznego dla klas
IV-VI, kaligrafii  dla klas IV-VI i klas II-III oraz
plastycznego ,,Pomyśl, narysuj, zapamiętaj”).
Uczestniczyło w nich 55 laureatów szkolnych
konkursów z 5 szkół podstawowych: SP nr1
im. Noblistów Polskich i SP nr2 im. rotmistrza
Witolda Pileckiego z Olsztynka , SP im. Erwina
Kruka z Elgnówka, SP im. ks. Jana Twar-
dowskiego ze Szkotowa i SP im. Jana Pawła II
z Waplewa.

Dyrektor Piotr Kolek przywitał wszystkich
oraz wręczył nagrody uczniom klasy VIII,
którzy brali udział w XX Powiatowym Konkur-
sie Ortograficzny „Corrida Or tograficzna” im.
Marka Domagalskiego w Ol sztynku. Jakub
Cendrowski zajął III miejsce w zmaganiach
ortograficznych, a Julia Piesiak  I miejsce w
konkursie kaligrafii.

Jak zwykle, emocji było co niemiara,
najwięcej przed pisaniem dyktand z  trudnymi
wyrazami i tekstów kaligraficznych, a potem
podczas oczekiwania na ogłoszenie wyników.
Uczestnicy konkursów mogli odprężyć się i
wziąć udział w zabawach prowadzonych przez
Samorząd Uczniowski. 

A oto najlepsi w konkursie ortograficznym:
kl. VI
I m-ce   SP nr2 im. rotmistrza Witolda

Pileckiego z Olsztynka, II m-ce  SP im. Jana
Pawła II z Waplewa, III m-ce   SP nr2 im. rot-
mistrza Witolda Pileckiego z Olsztynka,

kl.V
I m-ce   SP im. Jana Pawła II z Waplewa,
II m-ce  SP nr2 im. rotmistrza Witolda

Pileckiego z Olsztynka,  III m-ce  SP im. Jana
Pawła II z Waplewa,

kl.IV

I m-ce  SP im. Jana Pawła II z Waplewa, II
m-ce SP nr1 im. Noblistów Polskich, III m-ce
SP nr2 im. rotmistrza Witolda Pileckiego z
Olsztynka, 

Jury przyznało także nagrody za kaligrafię
w klasach IV-VI.

Najstaranniej teksty napisali uczniowie:
kl.IV -  SP nr2 im. rotmistrza Witolda

Pileckiego z Olsztynka,   kl.V-  SP nr2 im. rot-
mistrza Witolda Pileckiego z Olsztynka,   kl.VI-
SP nr2 im. rotmistrza Witolda Pileckiego z
Olsztynka.

W konkursie kaligrafii w  kategorii klas II-
III zwyciężyli:

I m-ce  SP nr2 im. rotmistrza Witolda
Pileckiego z Olsztynka, II m-ce   SP nr2 im.
rotmistrza Witolda Pileckiego z Olsztynka, III
m-ce  SP nr1 im. Noblistów Polskich.

Został także rozstrzygnięty konkurs plasty-
czny ,,Pomyśl, narysuj, zapamiętaj”.Za orygi-
nalne pomysły i estetykę wykonania jury
nagrodziło troje uczniów:

I m-ce   SP im. Jana Pawła II z Waplewa, II
m-ce   SP im. Erwina Kruka z Elgnówka, III m-
ce  SP im. Jana Pawła II z Waplewa, wyróżnie-
nie: SP im. Jana Pawła II z Waplewa.

Prace plastyczne zostały wyeksponowane
na stelażach i stanowiły jeden z elementów
dekoracji. W tym roku wpłynęło ich 40.

Dyplomy oraz  cenne nagrody książkowe
wręczyli zwycięzcom: gość specjalny burmistrz
Olsztynka, p. Anna Luśnia oraz gospodarz dyr.
ZS- P w Waplewie, p. Piotr Kolek.

W projekcie wzięło  udział około 500
uczniów z 5 szkół, którzy uczestniczyli w warsz-
tatach ortograficznych, kaligraficznych i plasty-
cznych. Rozwinęli swoje umiejętności z zakre-
su pisowni. Popełniają mniej błędów, zwięk-
szyli  ,,czujność ortograficzną”. Przywiązują też
większą wagę do starannego zapisu. 

To cenne, bo w dobie komputerów i tele-
fonów komórkowych uczniowie często margin-
alizują znajomość prawideł ortograficznych i
staranność pisania.

Jolanta Rutkiewicz

Organizatorzy
Urząd Miasta w Olsztynku
ZS-P w Waplewie i Stowarzyszenie na Rzecz

Rozwoju i Okolic ,,Bądźmy Razem”
Organizatorzy dziękują wszystkim pracown-

ikom ZS-P, którzy włączyli się w przygotowanie
konkursów.

,,Międzygminna Corrida Ortograficzna” 
Waplewo 2019r.

Jolancie Płuzińskiej
oraz jej Najbliższym

wyrazy najgłębszego współczucia
i słowa wsparcia w tych trudnych chwilach 

po stracie MĘŻA
składają Pracownicy Gminnego Centrum Zdrowia w

Olsztynku

Teresie Dziugiewicz
wyrazy współczucia 

oraz szczere kondolencje

z powodu śmierci BRATA
składają Pracownicy Gminnego Centrum Zdrowia 

w Olsztynku

31 maja w SP im. Jana Pawła II Waplewie odbyła się ,,Międzygminna Corrida Or -
tograficzna”, która stanowiła podsumowanie projektu ,, Piękno i wyjątkowość języka oj -
czystego ważne dla każdego Polaka”- warsztatów dydaktycznych finansowanych ze środ-
ków Urzędu Miasta w Olsztynku.
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„Akademia nowoczesnych szkół Gminy Olsztynek” w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego 

na lata 2014-2020  
Szkoła Podstawowa im. Erwina Kruka w Elgnówku, jako jedna z czterech

szkół Gminy Olsztynek, od 3 września 2018r. realizuje projekt: „Akademia
nowoczesnych szkół Gminy Olsztynek” w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020  (nr
wniosku RPWM.02.02.01-28-0148/17)Projekt „Akademia nowoczesnych szkół
Gminy Olsztynek” dofinansowany jest ze środków europejskich w kwocie: 1
300 723,91zł. Działania w projekcie koordynuje Katarzyna Hacia, zaś w
poszczególnych placówkach koordynację wspierają Szkolni Opiekunowie Projektu. 

Podczas akcji informacyjno- rekrutacyjnej zorganizowano grupę wykwali-
fikowanych, zaangażowanych i chętnych do dzielenia się wiedzą nauczycieli i
specjalistów, utworzono grupy chętnych uczniów do poszczególnych zajęć,
według ich zainteresowań.W naszej szkole zajęcia rozpoczęły się 2 stycznia
2019r. Nauczyciele naszej szkoły prowadzą zajęcia wspierające z matematyki,
języka angielskiego, przyrody z wykorzystaniem metody eksperymentu i lo go -
pedyczne dla uczniów klas IV- VI oraz rozwijające z programowania dla
uczniów klas I- III I IV- VI. Zajęcia odbywają się po lekcjach w ośmioosobowych
gru pach i indywidualnie.

JĘZYKOWI ODKRYWCY BEZ GRANIC na zajęciach wyrównawczych z
języka angielskiego rozwijają umiejętności posługiwania się językiem obcym.
Podnoszą kompetencje komunikacyjne   w mówieniu w języku angielskim.
Ćwiczą umiejętności zgodnej i kreatywnej pracy zespołowej, a tym samym
ćwiczą właściwe postawy społeczne.

Nasz język ojczysty również nie należy do łatwych, dlatego też uczniowie
mają szansę ćwiczyć poprawną wymowę i rozwijać kompetencje językowe pod-
czas zajęć logopedycznych.

DOCIEKLIWI BADACZE uczestniczą w zajęciach wyrównawczych z przy-
rody z wykorzystaniem metody eksperymentu. To zajęcia dla dobrych obserwa-
torów. Bo czymże jest przyroda? Przyroda to wszystko, co nas otacza. Poz-
nawanie przyrody ma charakter dwustopniowy. Pierwszy stopień to poziom
poznania konkretno-zmysłowego, w którym zasadnicze znaczenie ma gro-
madzenie przez ucznia bogactwa wrażeń i spostrzeżeńw bezpośrednim kontak-
cie ze światem przyrody. Głównym źródłem wiedzy o przyrodzie jest obserwac-
ja i eksperyment, jako aktywne i zamierzone celowe spostrzeganie. Drugi
stopień stanowi poznanie pojęciowe.

Zajęcia z programowania to po prostu bardzo ciekawe zajęcia, to rozwiązy-
wanie zagadek i problemów w kreatywny sposób. Uczniowie wytrwale wzboga-
cają wiedzę z informatyki i matematyki oraz doskonalą umiejętności z zakresu
technologii informacyjnych. Uczniowie podążając za nauczycielem poznają
oprogramowania, dzięki którym nabywają umiejętność  porozumiewania się z
komputerem  Brzmi tajemniczo? Nasi uczniowie klas IV- VI- MARZYCIELE
PROGRAMIŚCI- jednak z radością odczarowują programowanie.

MALI PROGRAMISCI uczestniczą w zajęciach z programowania dla młod-
szych uczniów naszej szkoły. Te zajęcia to przede wszystkim wspaniała zabawa.
Podczas zajęć uczniowie rozwijają zainteresowania informatyką, robotami i
programowaniem. Poprzez zabawę mogą lepiej zrozumieć zagadkowo
brzmiące zagadnienia, dla niejednego dorosłego,z technologii informacyjnych.
Uczniowie mogą rozwijać pożądane w obecnym świecie umiejętności: log-
icznego myślenia, planowania, sortowania, prezentowania własnych myśli i
porozumiewania się z komputerem.

Uczniowie są najważniejsi i to oni przede wszystkim rozwijają kompetencje
kluczowe i doskonalą znajomość technologii informacyjnych, pogłębiają wie -
dzę, rozwijają zainteresowania, prowadzą doświadczenia i ekspe ry -
menty. Dwoje uczniów otrzymało roczne stypendium ze środków projektu
wspie rające ich dalszy rozwój.Warto również podkreślić, że także nauczyciele
otrzymają wsparcie w formie szkoleń i warsztatów doskonalących z zakresu
programowania i technologii informacyjnych oraz będą uczestniczyć w szkole-
niach i warsztatach z zakresu metod wspierania ucznia.

Projekt: „Akademia nowoczesnych szkół Gminy Olsztynek” to szansa rozwo-
ju wszystkich uczestników: uczniów, nauczycieli i placówek. Szkoła otrzymała
tablicę interaktywną; doposażenie pracowni TIK, w tym laptopy, tablety,
zestawy edukacyjne klocków lego, urządzenie wielofunkcyjne, oprogramowa-
nia. Otrzyma doposażenie pracowni przyrodniczej, w tym mikroskopy i materi-
ały do eksperymentów oraz materiały do zajęć logopedycznych: oprogramowa-
nia, gry logopedyczne. 

Szkolny Opiekun Projektu: Katarzyna Rosa- Fieducik
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„Zrozumieć Mazury”
21 maja mieliśmy przyjemność

gościć w Olsztynku Pana Walde -
ma ra Mierzwę. Pretekstem do
tego spotkania była promocja jego
książki „Zrozumieć Mazury. Rzecz
w 50 odsłonach”.

Pozycja ta ukazała się w Oficy -
nie Wydawniczej „Retman” jako
33 tom cyklu „Moja Biblioteka
Mazurska”.

Dzięki uprzejmości Pani Ewy
Orłowskiej – Dyrektor Zespołu
Szkół im. K.C. Mrongowiusza,
spotkanie odbyło się w zam ko -
wych piwnicach. Miejsce to z
pewnością nadało temu wydarze-
niu odpowiedniego klimatu.
Autor, to człowiek, który posiada
og romną wiedzę na temat
naszego regionu i jest wielkim
pasjonatem tego, co robi. I tym
wszystkim właśnie podzielił się ze
zgromadzoną publicznością.
Ponad godzinę opowiadał o Ma -

zurach – zarówno jak o krainie
geograficznej, jak i o ludziach. 

Po spotkaniu można było kupić
książkę pana Waldemara i oczy-
wiście poprosić o dedykację.
Autor każdej osobie, która po
spotkaniu podeszła do niego poś -
więcił chwilę i bardzo chętnie od -
powiadał na zadawane pytania.

Rozmowy o hobby 
24 maja w Miejskiej Bibliotece

Publicznej odbyło się kolejne
spotkanie w ramach ogólnopol-
skiego projektu „Rozmowy przy
wspólnym stole”.

Tym razem rozmawiano o
swoich pasjach, hobby. Okazało
się, że chociaż większość z uczest-
ników spotkania zna się od wielu
lat, to dopiero teraz mogli oni poz-
nać się z zu peł nie innej strony.

Zapraszamy serdecznie wszyst-
kich zainteresowanych do zgłasza-
nia propozycji tematów na kolejne
spotkania.

Inicjatywa wspierana jest przez
Fundusz Obywatelski zarządzany
przez Fundację dla Polski.

Olsztynek w obiektywie
Z okazji 660-lecia Olsztynka

Miejska Biblioteka Publiczna w
Olsztynku, wspólnie z Urzędem
Miejskim w Olsztynku, zorganizo -
wała konkurs fotograficzny "Olsz-
tynek w obiektywie". Patronat nad
konkursem objął Burmistrza Olsz-
tynka Mirosław Stegienko.

Zadaniem konkursowym były
prace prezentujące nasze miasto,
ale mogły to być również fo to -
grafie dotyczące całej gminy Olsz-
tynek. Najwięcej zgłoszonych prac
przedstawiało Muzeum Budownic -
t wa Ludowego Skansen i olszty-
necki ratusz. Łącznie wpłynęło 65
zdjęć. 

Laureatów wyłoniło jury w skła -
dzie: Anna Luśnia - zastępca Bur-
mistrza Olsztynka, Alina Wołod-
kiewicz - Dyrektor Miejskiej Biblio -
te ki Publicznej w Olsztynku, Ry -
szard Gruszkiewicz - fotograf,
właś ciciel zakładu fotograficznego
„Studio R”, Agnieszka To ma -

szewska - Kierownik Referatu Pro-
mocji i Muzeum Historii Olsztynka
oraz Paweł Rogowski – grafik
kom puterowy, pracownik Miej -
skiej Biblioteki Publicznej w Olsz-
tynku. I miejsce zajął Łukasz
Knop, II miejsce Dorota Kuź -
niewska, III miejsce Bartosz Zem-
brzuski. Przyznano również cztery
wyróżnienia, - dla Klaudii Magier-
skiej, Mirosława Karnacewicza,
Bartosza Zembrzuskiego i Wiktorii
Zych.

Wręczenie nagród nastąpi pod-
czas tegorocznych obchodów Dni
Olsztynka. Z nadesłanych prac
przygotowana zostanie wystawa,
którą można będzie obejrzeć w
Multimedialnym Muzeum Obozu
Jenieckiego Stalag IB i Historii
Olsztynka oraz w Miejskiej Bib-
liotece Publicznej w Olsztynku.
Terminy i szczegóły wkrótce. 

Dziękujemy wszystkim za zain-
teresowanie konkursem i na -
desłanie fotografii naszego urokli-
wego regionu. 

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

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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Wykorzystywane przez nas w czasie
zajęć oprogramowanie łączy treści z
różnych dziedzin, dostarcza środków do
indywidualnych i grupowych prezentacji.
Rozwija też umiejętność skutecznego ko -
munikowania się, ułatwiając pracę w
grupie. Dzieje się tak dzięki atrakcyjności
graficznej i dźwiękowej ćwiczeń, zawartoś-
ci ciekawych i zróżnicowanych pod wzglę-
dem trudności zadań z elementami za -
bawy, czy też stosowaniu różnych form na -
gradzania za dobrze wykonaną pracę.  

Do stępne aplikacje edukacyjne oraz
edytory graficzne stanowią źródło cie -
kawych ćwiczeń w czasie zajęć korekcyjno
– kompensacyjnych. Pracując z tabletem
uczniowie wykonują ćwiczenia służące
usprawnianiu percepcji wzrokowej, orien-
tacji przestrzennej i sprawności manualnej.
Doskonalą pamięć i koncentrację uwagi.
Pomoce z obszaru TIK wykorzystywane są
także do ćwiczeń w czytaniu oraz ćwiczeń
ortograficznych w klasach starszych. 

Komputer nie tylko wspiera, ale także

rejestruje efekty uczenia się, wskazuje trud-
ności, daje dodatkowe wyjaśnienia. W tym
celu wykorzystujemy np. na zajęciach
matematycznych strony z quizami, które
stanowią narzędzie do szybkiego
sprawdzenia postępów uczniów lub
dodatkowych ćwiczeń w ramach samokon-
troli. Dzięki takim programom możemy
sprawdzać poziom przygotowania i naby-
wania określonych umiejętności przez
uczniów w szkole oraz zachęcać do
samodzielnego wykonania ćwiczeń w
domu. W tym przypadku komputer wspa -
niale zastępuje kartkę papieru i długo pis.

Kolejnym sposobem wykorzystania
komputera jest umiejętne i rozsądne
korzystanie z Internetu. W tym roku szkol-
nym przygodę z programowaniem
rozpoczęli uczniowie z pięciu klas ( I a, I b,
II a, III a i III b). W czasie zajęć uczniowie
poznali aplikacje oraz bezpieczne strony
internetowe, na których mogą doskonalić
swoje umiejętności w zakresie kodowania i
programowania. 

Wszyscy chętni i „zakręceni” na punkcie
programowania uczniowie wzięli udział w
dodatkowych, popołudniowych zajęciach z
tego zakresu. Zajęcia przygotowały i
prowadziły panie:  Bożena Merchel, Danu-
ta Sochacka i Hanna Kostrzewa.  

Czas na dodatkowych zajęciach upłynął
nam bardzo szybko, a dzieci już pytają -
Kiedy następne? Odpowiadamy - wkrótce.

    
Opracowała Bożena Merchel

Co roku jeden z noblistów zo -
sta je wybrany na Patrona Roku.

W roku szkolnym 2018/19 była
to Maria Skłodowska - Curie,
wybitna polska uczona, badaczka,
niezwykła osoba, która jako pier-
wsza kobieta na świecie została
dwukrotnie uhonorowana nag -
rodą Nobla w dziedzinie nauki.
Wielka uczona o romantycznej
du szy, która interesowała się
również poezją oraz była pierwszą
kobietą, która została profesorem
na paryskiej Sorbonie.

Koordynatorem projektu była
p. Beata Frąckiewicz, a realiza-
torami nauczyciele przedmiotów
ścisłych. Przygotowano szeroką
ofertę działań: konkursy, gazetki

tematyczne, koła naukowe, warsz-
taty, wycieczki itp.

Podążając śladami noblistki,
młodzież realizująca projekt
zgłębiała tajniki nauki w przed-
miotach ścisłych poprzez doś -
wiad czenia, eksperymenty, ob -
serwacje, obliczenia, pokazy itp. 

Ciekawą i ciesząca się dużym
zainteresowaniem formą realizacji
projektu były wycieczki i wyjazdy
edukacyjne. Odbyło sie 6 wy cie -
czek: do Centrum Nauki Ko pernik
w Warszawie, Akwarium
Gdyńskiego, Centrum Nauki
"Eksperyment" w Gdyni, Olsztyń -
skiego Parku Naukowo - Techno-
logicznego, UWM Olsztyn oraz
Muzeum Marii Skłodowskiej -

Curie w Warszawie. Nauka wiąże
się z zabawą, a przez zabawę
najwięcej się uczymy, dlatego czas
podczas wycieczek był tak zorga-
nizowany, aby wypoczywając,
uczyć się. Zaplanowane działania
wspierała Rada Szkoły i Rada
Rodziców poprzez ufundowanie
nagród  w konkursachi dofinan-
sowanie realizacji niektórych dzia -
łań.

Wszystkie działania podjęte
przez nauczycieli spowodowały,
że zainteresowanie polską nob -
l istką wśród uczniów bardzo
wzrosło i poszerzyli oni zakres
wie dzy na jej temat. Brali udział w
różnorodnych zajęciach warszta-
towych, których efekty na trwale
zapiszą się w ich pamięci. 

To bardzo ciekawa forma
pracy, rozwijania pasji u młodych
ludzi, którzy zdobywają wiedzę w
niekonwencjonalny sposób,
łącząc naukę z rozrywką. Projekt
będzie kontynuowany w kolejnych
latach.

   Każdy może zostać noblistą.
Kto wie, może kiedyś któryś z
uczniów dołączy do tego zacnego
grona??? Czas pokaże.

Maria Skłodowska - Curie
powiedziała o sobie: "Jestem z
tych, którzy wierzą, że nauka jest
czymś bardzo pięknym".

Niech to motto będzie dro-
gowskazem dla młodych ludzi,
którzy pragną odkrywać i poz-
nawać świat, jak nasza wielka
rodaczka.

Danuta Bondaruk
nauczycielka matematyki 

"Śladami Noblistów Polskich" Maria -Skłodowska - Curie
W naszej szkole-najpierw w Gimnazjum im. Noblistów Polskich, a teraz w Szkole Podstawowej nr 1

im. Noblistów Polskich od roku 2010/11, realizowany jest projekt edukacyjny "Śladami Noblistów Pol-
skich". 

Technologie Informacyjno-Komunikacyjne (TIK) 
w edukacji wczesnoszkolnej w Szkole Podstawowej nr 2

im. rotmistrza Witolda Pileckiego w Olsztynku

Wychodząc naprzeciw zainteresowaniom uczniów oraz chcąc podwyższać  efek-
tywność procesu edukacyjnego, w naszej szkole już od klasy pierwszej wprowa-
dzamy dzieci w świat nowoczesnych technologii. 
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Roz wią za nia pro si my nad sy łać na kartkach pocztowych do 20 lipca na ad re s 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 krzyżówki nr 246 było hasło: "Kto płaci, ten wymaga”, nagrodę wylosowali
Beata i Krzysztof K. z ul. Niepodległości.

KRZYŻÓWKA NR 247

Krzyżówka sponsorowana 
przez restaurację:

Poz iomo:  2 )  cecha  j e l en ia ,
6) święto z maków, 10) Marci n
od tez, 11) kręci się w obie stro -
ny, 12) występ na desce, 13) Sto -
lica Finlandii, 14) kijowe kłamst-
wo, 15) trąbka, pompka i organy,
16) broń naciągacza, 17) za mu ro -
wa ne,19) import samochodu, 20) dre w -
niana dyskusja, 22) strzela prosto
w serce, 23) prawa strona lewa,
25) zaczyna się od pierwszego,
26) chodzik, 27) zmieszana Tola,
28) fiasko 22

Pionowo: 1) lubi rozbieranie, 3) przy -
byl i  pod okienko, 4) okrycie z
rabatem, 5) okres z jesienią, 7) dusi-
cielka, 8) łańcuch z rybą, 9) skrę-
cony bark, 17) śpiewa, 18) dwa razy
dwa, 20) kij z trzema końcami, 21) przed
sprzedawczynią, 24) cztery i cztery
fujary
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13 kwietnia  - Olsztynecki Jarmark Wielkanocny. Produkty od lokalnych
dostawców, własnoręcznie wykonane ozdoby, palmy oraz pisanki-to wszystko
czekało na uczestników tradycyjnego jarmarku świątecznego. Na plenerowej
scenie jarmarku prezentowały się szkolne zespoły artystyczne, wystąpiła też
Kapela Ludowa „Śparogi”.

25 kwietnia - Cieszymy się, że mogliśmy włączyć się w program pobytu
dzieci i młodzieży z Litwy. Zorganizowaliśmy warsztaty perkusyjne i dyskotekę
w domu kultury.

28 kwietnia -   Europejskie Dni Tańca 2019 Malbork. Nasze wyniki to
III  miejsce STREETFLOW DANCE CREW w kategorii mini formacje hip hop
12-15 lat i II miejsce SQUAD +VAT w kategorii formacje hip hop 30+.

28 kwietnia –  Konfrontacje Gitarowe „MA GITARRA. To już druga edycja
konkursu, do którego zapraszamy dzieci i młodzież z naszego regionu. Pier-
wsze miejsce w kategoriach indywidualnych i zespołowych zdobyli uczniowie
szkól muzycznych, głównie z Olsztyna, nasz duet- Maksymilian i Mikołaj
Gilewicz- zajął II miejsce.

1 maja – Olsztynecka Majówka. Z powodu wyjątkowego zimna udało się
nam zorganizować tylko imprezy 1 maja, m.in. koncert naszych zespołów:
perkusyjnych – Black Sisters, Piszczałki i rockowych – Miau, Budyń, Pochod-
nia, Wiplash i Zemsta Nietoperza. 

9 maja – Miejski Dom Kultury w Olsztynku był organizatorem gminnych i
rejonowych eliminacji  konkursu recytatorskiego „ Spotkanie z poezją
dziecięcą”. Do imprezy wojewódzkiej zakwalifikowali się zwycięzcy poszczegól-
nych kategorii: Igor Radomski, Konstanty Żebrowski i Oliwia Tracz.

10 maja - Trzy premiery ogólnopolskie w Olsztynku! 10 maja do polskich
kin trafiły 3 tytuły. Właśnie te 3 tytuły zagraliśmy w naszym kinie.

11  maja - MDK wspomagał technicznie II Ogólnopolski Turniej Tańca
Wika Cup organizowany w Olsztynku przez Szkołę Tańca i Wdzięku Przemie-
nieckich. Z dumą ogłaszamy wyniki naszych zmagań: STREETFLOW Dance
Crew 1 miejsce w kategorii hip hop 12-15 lat,  SQUAD +VAT 1 miejsce w kat-
egorii hip hop 25+, Julia Słodownik 1 miejsce w kategorii hip hop solo 12-15
lat,  Kinga Lewandowska 2 miejsce w kategorii hip hop solo 12-15 lat, Wikto-
ria Kanecka 5 miejsce w kategorii hip hop solo 12-15 lat.

12 maja - Ogólnopolski Turniej Tańca Nowoczesnego w Bydgoszczy SOLO
DUET 2019. Zatańczone było „bez pudła”.  Jury doceniło choreografię i syn-
chronizację SQUAD +VAT, co dało I miejsce i GRAND PRIX !

12, 19 maja – Chór Arte Del Canto występował w Skansenie podczas
„Nocy Muzeów z Moniuszką” oraz reprezentował Olsztynek na XVII
Warmińskim Przeglądzie Chórów i Zespołów Śpiewających –Kurlantka 2019.

23 maja -  Gościliśmy w Olsztynku Kabaret Młodych Panów. Zakwasy na
policzkach i ból zerwanych boków to wynik tamtego wieczoru ! Bowiem salwa-
mi śmiechu i owacjami na stojąco nagrodziła olsztynecka publiczność świetny
występ. 

24, 26, 31 maja – Olsztynecki „Teatr Za Dychę” wystawiał komedię Jana
Drdy „Zapomniany diabeł”. Kolejny nasz spektakl, który powodował salwy
śmiechu. Aktorzy dali z siebie wszystko! Sceniczna baśń, pełna humoru i fan-
tazji opowieść o starym, poczciwym diable, który naraził się władzom piekiel-
nym, zaniedbując czartowskie obowiązki. Wszystko na deskach Kina „Grun-
wald” w Olsztynku.

28 maja -  Wizyta naszej kapeli „Śparogi” w Kaliningradzie, gdzie  „z przytu-
pem” reprezentowała nasze województwo, podczas Dni Kultury Polskiej, na
zaproszenie Urzędu Marszałkowskiego. 

29 maja -  Z okazji Dnia Działacza Kultury dyrektor K.Waluk została zapros-
zona do TVP Olsztyn, by w Wstaje  Nowy Dzień  porozmawiać o … kulturze. 

29 maja - Mieliśmy przyjemność zasiadać w jury Konkursu Piosenki
Europejskiej w SPSK Gryźliny. Konstanty Żebrowski wyśpiewał I miejsce w kat.
młodszej! Kornelia Zych I miejsce w kat. starszej. Gratulujemy!

1 ,8, 9 czerwca –  Zorganizowaliśmy festyny z okazji  dnia dziecka w
Marózie,  Olsztynie i Lichtajnach. Wspieraliśmy też artystycznie i technicznie
festyn szkolny z okazji Dnia Dziecka - wystąpił Wiplash, perkusiści i tancerze z
MDK. A na ulicy Behringa, z okazji Dnia Dziecka,  przez 3 dni  gościło  kino 9
D.

10 czerwca – W podsumowaniu roku tanecznego, w którym udział wzięły
wszystkie grupy taneczne z naszego domu kultury, wzięła też udział, i to licznie,
publiczność. Efekt mógł być tylko jeden – znakomita impreza!

12 czerwca – Nasi instruktorzy, Wiesław Gąsiorowski i Kamila Kupiec,
zostali zaproszeni do jury konkursu „ Co nam w duszy gra”, organizowanego
przez SP nr 2 w Olsztynku.

12 czerwca – Zajęcia koła gitary klasycznej przy MDK kończą się trady-
cyjnie tzw.  popisem. Można powiedzieć, że wszystkie dzieci grały jak z nut. Po
wakacyjnej przerwie, wznawiamy stałą działalność we wrześniu.

12 czerwca - W Miejskim Domu Kultury miało miejsce uroczyste zakończe-
nie roku akademickiego 2018/19 Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Naszym
drogim studentom życzymy nieustającego entuzjazmu i udanego wypoczynku.

23 czerwca –  „Wianki Warmińskie” -Tradycyjnie gościliśmy na festynie
rodzinnym w Gryźlinach. Zapewniając wsparcie techniczne i oprawę artysty-
czną – występy zespołów z MDK: Padaczki, Szarlotka, Pochodnia, Rock Party,
Miau i Jeszcze Bez Nazwy.

Wkrótce:
28 czerwca – DNI MIASTA 

Kronika MDK-u




