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Jak odpoczynek, to nad jeziorem
Trzy jeziora: Redykajny, Tyrsko i Krzywe służą
mieszkańcom Gutkowa do kąpieli i wypoczynku. Największa i najlepiej zagospodarowana plaża znajduje się
nad Jeziorem Krzywym, przy ul. Bałtyckiej. Plaża ta
jest „oczkiem w głowie” mieszkańców i Rady Osiedla,
która dba o jej czystość i rozwój.

Widok od strony jeziora

Widok od ulicy Bałtyckiej

fot. M. J. Jadwiszczak

fot. M. J. Jadwiszczak

W upalne dni plaża cieszy się dużą popularnością
wśród mieszkańców naszego osiedla, a ostatnio coraz częściej gościmy również plażowiczów z innych
osiedli Olsztyna. Każdego roku plaża jest uzupełniana
świeżym piachem, a znajdujący się tu pomost jest pod
stałą opieką miejscowej jednostki OSP. Zamontowane słupki umożliwiają również wykorzystanie plaży
do gry w siatkówkę. Toaleta oraz ostatnio postawiona
drewniana przebieralnia zwiększają komfort odpoczynku. Ci, którzy mają już dość gorących promieni słońca,
mogą odpocząć w cieniu rosnących w pobliżu drzew
i korzystając z zamontowanych tu stołów i ław, spożyć
wygodnie posiłek. Dużym plusem naszej plaży jest bujna roślinność porastająca brzegi jeziora, nadająca mu
charakter pewnej „dzikości”. (MJJ)

Konsultacje społeczne
7 sierpnia o godz 18.00 w Szkole Podstawowej nr
19 odbędą się konsultacje społeczne z mieszkańcami
Gutkowa na temat Olsztyńskiego Budżetu Obywatelskiego na rok 2014. Do wykorzystania jest 50 000 zł,
postarajmy się racjonalnie je wykorzystać.
							
		
Czytaj więcej na stronie 2 >>
Plaża

fot. M. J. Jadwiszczak
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Konsultacje społeczne
7 sierpnia o godz 18.00 w Szkole Podstawowej nr 19
odbędą się konsultacje społeczne z mieszkańcami Gutkowa na temat Olsztyńskiego Budżetu Obywatelskiego
na 2014 rok.
Celem konsultacji jest poznanie pomysłów mieszkańców na realizację zadań finansowych z Olsztyńskiego Budżetu Obywatelskiego a także opinii mieszkańców
na temat już zgłoszonych zadań. Kwota z budżetu Miasta Olsztyna przeznaczona na realizację Olsztyńskiego
Budżetu Obywatelskiego w roku 2014 wynosi 2 150 000
zł i dzieli się w następujący sposób:
– 1 000 000 zł przeznaczony zostanie na projekty ogólnomiejskie;
– 1 150 000 zł przeznaczone na realizację zadań dla poszczególnych osiedli, której wydatkowanie będzie realizowane przy udziale Rad Osiedli, przy czym kwota
przeznaczona na każde osiedle nie może przekraczać
50 000 zł.
Zasady „Olsztyńskiego Budżetu Obywatelskiego”
1. Zgłaszanie projektów
Propozycję projektu do zrealizowania w ramach budżetu obywatelskiego może zgłosić:
– każdy mieszkaniec Olsztyna, który ukończył 16. rok
życia,
– organizacja pozarządowa posiadająca siedzibe na terenie Olsztyna.
Formularz zgłoszenia projektu dostępny będzie
w BOK Urzędu Miasta i na stronach internetowych:
www.olsztyn.eu, www.konsultacje.olsztyn.eu i www.
decydujmy.olsztyn.pl.
Projekty mogą dotyczyć wszystkich spraw, które
mieszczą się w katalogu zadań własnych i zleconych
gminy Olsztyn.
Wypełnione formularze w wersji papierowej składa
się w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta albo w siedzibie Rady Osiedla lub w Olsztyńskim Centrum Organizacji Pozarządowych. Można też je wysyłać na adres:
Pełnomocnik ds. współpracy z Organizacjami Pozarządowymi, Urząd Miasta, Plac Jana Pawła II 1, 10-900
Olsztyn z dopiskiem „Wniosek Olsztyński Budżet Obywatelski”. W formie elektronicznej formularze można
składać przez elektroniczną skrzynkę Urzędu Miasta
Olsztyna na plkatformie e-PUAP.
Zgłaszający może skorzystać z pomocy punktu informacyjno-konsultacyjnego Urzędu Miasta Olsztyna.
Pomoc będzie udzielana nieodpłatnie i może dotyczyć
zweryfikowania zgodności z planami zagospodarowania
przestrzennego, weryfikacji pod kątem planów inwestycyjnych Miasta Olsztyna oraz sprawdzenia poprawnosci
formalnej wniosku a także pomocy we wstępnym oszacowaniu kosztów realizacji zadania.
Złożony projekt nie powinien przekraczać puli dostępnych środków na realizację zadań w danym roku.

Możliwe jest zgłaszanie projektów osiedlowych, przekraczających dostępną pulę, z podziałem na etapy do realizacji w następnych latach, co spowoduje zmniejszenie
kwoty przeznaczonej dla danego osiedla na lata następne
o kwotę przekraczającą budżet na dany rok.
2. Weryfikacja zgłoszonych projektów
Zgłoszone projekty są wefyfikowane i oceniane pod
kątem zgodności z prawem, kosztu i wykonalności. Pozytywnie zweryfikowane projekty są publikowane na
stronach internetowych: www.olsztyn.eu, www.konsultacje.olsztyn.eu i www.decydujmy.olsztyn.pl.
3. Spotkania z mieszkańcami
Publiczne dyskusje mieszkańców są integralną częścią akcji informacyjno-edukacyjnej, mającej na celu
podniesienie świadomości mieszkańców w zakresie zaspokajania ich wspólnych potrzeb i formułowania propozycji wydatkowania budżetu obywatelskiego. Pierwsze
dyskusje odbywają się w czasie lub przed składaniem
wniosków.
Dyskusje odbywają się na zebraniach osiedlowych,
organizowanych przez Rady Osiedli.
Po zakończonym procesie weryfikacji wniosków
projekty zostaną przedstawione mieszkańcom poszczególnych osiedli na kolejnych spotkaniach organizowanych przez Rady Osiedli. W czasie spotkań dopuszcza
się możliwość przedstawienia wniosków przez wnioskodawców.
W przypadku wpłynięcia dużej liczby wniosków
przewiduje się przeprowadzenie ogólnomiejskiego spotkania na którym zostaną przedstawione jedynie projekty
ogólnomiejskie.
Celem spotkań mieszkańców po weryfikacji projektów jest przedyskutowanie przydatności projektów,
możliwości oraz terminów ich realizacji.
Rada Osiedla, z pomocą wnioskodawców, przedstawia
szczegóły projektów i udziela wyjaśnień. Powinna dołożyć
wszelkich starań, aby ze szczegółami zweryfikowanych
projektów zapoznało się jak najwięcej mieszkańców.
4. Wybór projektów
Mieszkańcy wybierają projekty do realizacji poprzez
głosowanie.
Głosowanie odbywa się poprzez wypełnienie karty
do głosowania i wrzucenie jej do wyznaczonych pojemników w siedzibach Rad Osiedli i Urzędzie Miasta
Olsztyna. Dopuszcza się wysłanie głosu listowanie na
adres: Pełnomocnik ds. współpracy z Organizacjami
Pozarządowymi, Urząd Miasta, Plac Jana Pawła II 1,
10-900 Olsztyn z dopiskiem „Olsztyński Budżet Obywatelski”.
Prawo do udziału w głosowaniu ma każdy mieszkaniec Olsztyna, który ukończył 16. rok życia.
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Kartę do głosowania można otrzymać w Urzędzie
Miasta Olsztyna, siedzibie Rady Osiedla lub pobrać ze
stron internetowych: www.olsztyn.eu i www.konsultacje.olsztyn.eu.
Podczas głosowania pełne opisy wszystkich projektów będą znajdować się na stronach internetowych:
www.olsztyn.eu, www.konsultacje.olsztyn.eu i www.
decydujmy.olsztyn.pl.
Głosujący ma do rozdysponowania 5 punktów na projekty ogólnomiejskie i 5 punktów na projekty osiedlowe. Głosujący może przyznać wszystkie punkty jednemu
projektowi lub rozdzielić je między kilka projektów

Na karcie do głosowania podaje się numery projektów, ich tytuły oraz szacunkowy koszt ich realizacji.
Obliczanie wyniku głosowania odbywa się w Urzędzie
Miasta po zakończeniu głosowania we wszystkich Radach Osiedli.
Informacja o wynikach głosowania podawana jest
niezwłocznie:
– na stronie internetowej Urzędu Miasta Olsztyna,
– na stronie www.decydujemy.olsztyn.pl i w mediach
społecznościowych,
– w formie informacji prasowej do lokalnych mediów.
(Opracował MJJ)

Stacja w nieco lepszej odsłonie
Mimo że stacja kolejowa w Gutkowie okres świetności ma za sobą, to jednak zauważyliśmy w ostatnim czasie pozytywne zmiany. Po pierwsze, na dwóch
pierwszych peronach zamontowano przeszklone gablotki z rozkładem jazdy pociągów. Rozkład jazdy został
również powieszony na budynku stacji. Na pierwszym
peronie ponadto wymieniono tablicę „peron 1”, a przy
każdym przejściu umieszczono znak „Uwaga pociąg”.
Podróżni oczekujący na pociąg narzekają często na

brak zadaszenia, gdyż podczas deszczu jest się zdanym
na „łaskę” bardzo krótkiego wysuniętego kawałka dachu
budynku stacji.
Ostatnio został również odnowiony budynek kolejowy, znajdujący się przy ogrodach działkowych.
Jednocześnie warto poinformować podróżujących
koleją, iż mieszkańcy Olsztyna mogą skorzystać z „biletu sąsiedzkiego” na trasie Gutkowo – Olsztyn Główny,
którego cena jest niższa od zwykłego biletu. (MJJ)

Nowa tablica na peronie

Gablotki na peronach

Budynek kolejowy – zdjęcie z 2009 roku

fot. M. J. Jadwiszczak

fot. M. J. Jadwiszczak

Budynek kolejowy – zdjęcie z 2013 roku

fot. M. J. Jadwiszczak

fot. M. J. Jadwiszczak
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Dni Rodziny

fot. A. S. Jadwiszczak

Występy uczniów na scenie

fot. A. S. Jadwiszczak

Dnia 15 maja na terenie Szkoły Podstawowej nr 19
i Gimnazjum nr 15 odbyły się już XV Warmińsko-Mazurskie Dni Rodziny, które w tym roku nosiły hasło: „Rodzina skarbnicą tradycji”.
Na tegoroczny festyn przybyli: Prezydent Miasta Olsztyna – Pan Piotr Grzymowicz, Warmińsko-Mazurski
Wicekurator – Pan Marek Sztern, Dyrektor Wydziału Edukacji – Pani Alicja Kołakowska. Inspektorzy Wydziału
Edukacji – Pani Anna Jankowska i Pani Joanna Rojek
oraz liczni Sponsorzy, którzy ufundowali wiele nagród.
Jak co roku, na gości czekało wiele różnych atrakcji.
Na scenie występowali uczniowie szkoły. Po występach
artystycznych można było wziąć udział w konkurencjach sprawnościowych. Festyn wzbogaciły pokazy ro-

Widownia przed sceną

fot. A. S. Jadwiszczak

Malowanie twarzy

fot. M. J. Jadwiszczak

fot. A. S. Jadwiszczak
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fot. M. J. Jadwiszczak

fot. M. J. Jadwiszczak

botów, sprzętu militarnego, motocykli, straży pożarnej,
oraz sztuki walki taekwondo. Młodsi uczestnicy mogli
się przejechać na kucyku, dużą popularnością wśród
najmłodszych cieszyło się malowanie twarzy.
Na Dniach Rodzny można było również smacznie
zjeść. Na gości czekały potrawy warmińskie, kiełbaski

z rusztu oraz degustacja zdrowej żywności. Mimo że
pogoda nie była najlepsza, festyn można uznać za jak
najbardziej udany.
Więcej informacji i zdjęć z festynu znajduje się na
stronie internetowej Szkoły Podstawowej nr 19: www.
sp19.olsztyn.pl.(MJJ)

fot. M. J. Jadwiszczak

fot. M. J. Jadwiszczak
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Stacja benzynowa
W maju br. przy skrzyżowaniu ulic: Bałtyckiej i Sokolej rozpoczęto budowę stacji benzynowej. Budowę
prowadzi firma Stacon, specjalizująca się w tego rodzaju
obiektach. Wiadomo również, że stacja będzie należała
do firmy Orlen, a jej oddanie do użytku nastąpi prawdopodobnie jeszcze w tym roku.(ASJ)

Widok od strony szkoły z dnia 17.07.2013

fot. M. J. Jadwiszczak

Barierki przy Sokolej?
W związku z budową stacji benzynowej przy skrzyżowaniu ulicy Bałtyckiej i Sokolej z wjazdem od ulicy Sokolej, mieszkańcy okolicznych bloków proszą o montaż
barierek ochronnych na ciągach pieszych przy ul. Sokolej
na odcinku od ul. Orlej do ul. Bałtyckiej. Barierki mają
poprawić bezpieczeństwo pieszych, a zwłaszcza dzieci,
które chodzą tamtędy do szkoły.
Należy się jednak liczyć z tym, że w pobliżu skrzyżowania z ul. Baltycką chodnik na ul. Sokolej ulegnie
znaczącemu zwężeniu. (MJJ)

Widok od ul. Orlej

fot. M. J. Jadwiszczak

Widok z dnia 16.05.2013

fot. M. J. Jadwiszczak

Widok z dnia 17.07.2013

fot. M. J. Jadwiszczak

Sygnalizacja świetlna przy ulicy Wilgi
Rada Osiedla Gutkowo skierowała prośbę do Dyrektora Zarządu Dróg, Zieleni i Transportu, Jerzego Romana, o rozważenie możliwości postawienia sygnalizacji świetlnej uruchamianej przyciskiem przez pieszych
przy przejściu przez ulicę Bałtycką obok ulicy Wilgi.
Na ulicy Bałtyckiej panuje dość duży ruch i przejście
na drugą stronę ulicy, zwłaszcza w okresie szczytu komunikacyjnego, stanowi często duży problem.(ASJ)

Przejście dla pieszych na ulicy Bałtyckiej

fot. M. J. Jadwiszczak
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Spacerkiem do Leśnego Arboretum w Kudypach
Chociaż Gutkowo oferuje swoim mieszkańcom dostęp
do trzech jezior i spacer po pobliskich lasach, to warto jednak wybrać się do Leśnego Arboretum w Kudypach, aby
obejrzeć interesujące rośliny, gdzie indziej w okolicach
Olszyna niespotykane.
Arboretum w Kudypach zostało założone przez leśników zrzeszonych w Polskim Towarzystwie Leśnym.
Pierwsze sadzonki posadzono w 1990 roku. Teren Arboretum pokryty jest drzewostanem sosnowym z udziałem
świerka i grabu, z domieszką lipy drobnolistnej, brzozy,
klonu zwyczajnego i osiki. Roślinność naturalna tego terenu liczy około 200 gatunków roślin naczyniowych, wątrobowców i mchów, w tym 18 rodzimych gatunków drzew
i krzewów. Najcenniejszym fragmentem jest wielogatunkowy, z przewagą sosny, drzewostan w wieku około
200 lat o powierzchni 2,3 ha znajdujący się w części północnej. Pomnikowe sosny osiągają pierśnice do 101 cm,
najgrubszy świerk do 98 cm, a dęby 119 i 112 cm. Stare
drzewa łagodzą występowanie przymrozków, zabezpieczają przed mroźnymi wiatrami i stwarzają zaciszny fitoklimat, sprzyjający wrażliwym gatunkom. Urozmaicona
rzeźba terenu pozwala na wybór miejsc sadzenia roślin
o różnej wystawie i dostępie światła. Arboretum zajmuje
powierzchnię ponad 15 ha, i ma charakter parku leśnego.
Składa się z dwóch podstawowych działów: kolekcje
drzew i krzewów obcego pochodzenia, zajmujące powierzchnię około 4 ha oraz działu flory polskiej na około
3 ha. W stanie nienaruszonym pozostaje półhektarowy
fragment 200-letniego drzewostanu jako przykład typowego grądu wysokiego. Surowy klimat Warmii ogranicza
możliwości uprawy wielu gatunków roślin, czynione są
jednak próby z uprawą gatunków dotychczas niespotykanych w tym regionie Polski. Obecnie w Arboretum rośnie
ponad 1 000 gatunków i odmian drzew i krzewów. Leśne
Arboretum jest jedynym w Polsce ogrodem dendrologicznym, w którym od początku jest specjalnie wydzielony
dział rodzimej flory. Rosną tu drzewa, krzewy i krzewinki
należące do 118 gatunków, podgatunków i odmian geograficznych. Wśród iglastych są wszystkie gatunki rodzime w Polsce, a wśród liściastych prawie wszystkie podstawowe drzewa i krzewy naszego kraju.
Dział flory polskiej niżowej obejmuje naturalne
i ukształtowane sztucznie fragmenty siedlisk dla wybranych grup ekologicznych roślin zielnych. Naturalne torfowiska i tereny bagienne oraz wykopane na ich
obrzeżach dwa zbiorniki wodne są miejscem dla kolekcji gatunków zbiorowisk olsu, flory torfowisk niskich,
przejściowych i mszarnego torfowiska wysokiego oraz
flory bagiennej i wodnej. Zbiorowiska grądu wysokiego,
z fragmentami grądu niskiego i lasu mieszanego są uzupełniane gatunkami roślin charakterystycznymi dla tych
zespołów roślinnych.
Krystyna Kuszewska

fot. A. S. Jadwiszczak

fot. A. S. Jadwiszczak

fot. A. S. Jadwiszczak

Arboretum jest czynne codziennie
od 15 kwietnia do 31 października
w godzinach 9–18
Bilet normalny – 4 zł
Bilet ulgowy – 3 zł
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Św. Jan Bosko w Olsztynie
W dniach 3–4 czerwca 2013 roku do kościoła p.w.
św. Wawrzyńca w Gutkowie przyjechały relikwie św.
Jana Bosko.
Już wieczorem w przeddzień uroczystości powitania
można było obejrzeć plenerowe przedstawienie „Spełniony sen” wystawione przez „Teatr ITP”. Następnego dnia,
o godzinie 12, przybyły relikwie. Następnie odbyła się
Msza Święta, po której było czuwanie przy relikwiach.
We wtorek rano odbyła się pożegnalna Msza Święta,
a już o godzinie 9.30 nastąpiło pożegnanie relikwii świętego. W ciągu dnia można było wziąć udział w turniejach
sportowych, a pod wieczór odbyła się projekcja filmu
„Ksiądz Bosko”. W następnych dniach odbywał się turnieje sportowe, m.in.: siatkówki, tenisa stołowego i piłki
nożnej.

Natomiast 8 czerwca odbył się festyn „Święto Młodych”, który stał się już tradycją przy oratorium św. Jana
Bosko w Gutkowie. Podczas festynu były liczne gry
i zabawy, poszukiwanie skarbu, konkurs piosenki „I ja
zaśpiewan dla ks. Bosko” a także finał turnieju siatkówki.
Festyn zwieńczył wieczorny występ zespołu „ACOUSTIC PRAISE”
Niewątpliwie, okres ten był pełen zarówno wielkich
emocji i wzruszeń, jak też wielkiej radości i zabaw. Film
z wizyty relikwii można obejrzeć na stronie Oratorium
im. św. Jana Bosko w Olsztynie: www.oratorium.olsztyn.
pl.(MJJ)

Ławki ze świecą szukać
Nasze osiedle szybko się rozrasta. Budowane są nowe
ulice, ścieżki rowerowe, chodniki i pomimo że nie są to
z przeznaczenia ciągi spacerowe, wiele osób – zwłaszcza
starszych – chętnie skorzystałoby z ławki aby odpocząć
w drodze do sklepu czy z przystanku autobusowego do
domu. Niestety, ławek na naszym osiedlu jak na lekar-

stwo. Jeżeli są to postawione przez mieszkańców przy
blokach oraz na przystankach autobusowych... i to nie
wszystkich. Warto, naszym zdaniem, zastanowić się czy
nie postawić kilku- bądź kilkunastu ławek przy bardzej
uczęszczanych przez pieszych szlakach, a przy każdej
kosz na śmieci.(ASJ)

Na grzyby...
W okolicznych lasach pojawiły się grzyby – kurki,
kozaki, maślaki i dorodne borowiki.
Trudno się oprzeć pokusie i nie udać się do lasu na
grzybobranie. Pamiętajmy jednak, że nie każdy grzyb
powinien trafić do naszego koszyka. Zbierajmy tylko
te grzyby, które dobrze znamy. Grzybów jadalnych, łatwych do rozpoznania jest wystarczająco dużo, aby zaspokoić nasze bieżące zapotrzebowanie i zrobić zapasy
na zimę.
Pomimo corocznych ostrzeżeń w prasie o zatruciach
grzybami, nadal zdarzają się eksperymentatorzy, którzy
igrając ze śmiercią, zabierają z lasu każdego grzyba, który „wydaje się” być dobrym.
Lasy w pobliżu Gutkowa obfitują nie tylko w grzyby
ale i kleszcze roznoszące groźną boreliozę. Po powrocie
z lasu powinniśmy wytrzepać odzież i dokładnie sprawdzić, czy nie mamy wczepionego w skórę kleszcza. Im
szybciej usuniemy kleszcza z ciała tym mniejsze jest
prawdopodobiestwo zarażenia boreliozą.(ASJ)
Borowik

fot. A. S. Jadwiszczak
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