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W styczniu 2009 roku og³osiliœmy konkurs
na opracowanie znaku graficznego - logo
Miasta i Gminy Olsztynek z uwzglêdnieniem
jubileuszu 650-lecia miasta. W dniu 4 marca
2009 roku komisja w sk³adzie: Miros³aw Ste-
gienko - Burmistrz Olsztynka, przewodnicz¹cy
komisji konkursowej, Stanis³aw Poluszczyk -
z-ca burmistrza, Ryszard Podliñski - przewo-
dnicz¹cy komisji gospodarki i bud¿etu rady
miejskiej, Bogumi³ KuŸniewski - przewo-
dnicz¹cy komisji spraw spo³ecznych, prezes
Towarzystwa Przyjació³ Olsztynka, Katarzyna
Waluk - koordynator zespo³u ds. promocji urzêdu miejskiego, Monika Szukiel - pra-
cownik zespo³u ds. promocji urzêdu miejskiego, W³adys³aw Katarzyñski - poeta,
satyryk, autor tekstów, dziennikarz "Gazety Olsztyñskiej" oceni³a 79 prac konkurso-
wych, które wp³ynê³y do organizatora do 27 lutego 2009 roku. Do konkursu przy-
st¹pi³y zarówno profesjonalne firmy reklamowe jak i artyœci amatorzy. W wyniku
g³osowania wy³oniono zwyciêzcê oraz wyró¿niono 3 laureatów konkursu: I miejsce -
MEDIA PARTNER, W. Czy¿ewski, M. Lorenc Sp. Jawna, Katowice. Wyró¿nienia:
ADCON Sp. z o.o. - Warszawa, Dorota Walter - Obrêbska - Olsztynek, Rafa³ Kar-
bowski - Olsztynek. Wyró¿nione prace zamieszczone s¹ na str. 15.

Wszystkim uczestnikom dziêkujemy za zainteresowanie, zwyciêzcom gratulujemy
i ¿yczymy dalszych sukcesów.
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Szanowni Pañstwo!
Rok 2009 bêdzie dla Olsztynka rokiem szczególnym, minê³o bowiem
ju¿ szeœæ i pó³ wieku odk¹d Olsztynek zaistnia³ na mapie.
Lokowany w 1359  roku przez Winrycha von Kniprode, poprzez
wieki stawa³ siê oœrodkiem ¿ycia spo³ecznego i gospodarczego.

650 LAT OLSZTYNKA

Œwiêtowanie takiego jubileuszu jak 650 - lecie miasta jest form¹ szacunku do tradycji,
kszta³tuj¹cej kulturê oraz wszystko to, co wp³ynê³o na nasz¹ lokaln¹ to¿samoœæ. Ka¿de œwiêto
jest wyrazem radoœci, a tak znakomity jubileusz, bêdzie doskona³¹ okazj¹ do ponownego
odczytywania i poznawania historii naszej Ma³ej Ojczyzny. Dlatego pragniemy, aby wiê-
kszoœæ przedsiêwziêæ i wydarzeñ w roku 2009 takich jak wystawy, konkursy, koncerty, kon-
ferencje, publikacje, mia³o charakter uroczysty oraz  nosi³o miano jubileuszowych. Obchody
650 - lecia Olsztynka s¹ równie¿ doskona³¹ okazj¹ do aktywnego w³¹czenia siê w organizacjê
uroczystoœci, a tak¿e pozytywnego zaprezentowania siê olsztyneckich instytucji, szkó³, orga-
nizacji i firm. Pamiêtajmy, ¿e to nasze wspólne œwiêto, to œwiêto ca³ego miasta i wszystkich
mieszkañców, dlatego liczê na Pañstwa pomys³y, pomoc organizacyjn¹ i zrozumienie naszych
dzia³añ. 

Serdecznie zapraszam do udzia³u w uroczystoœciach!

Burmistrz Olsztynka
Miros³aw Stegienko
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•Burmistrz uczestniczy³
w Zgromadzeniu Zwi¹zku
Gmin Regionu Ostródzko-
I³awskiego "Czyste Œro-
dowisko", na którym
wys³uchano informacji o
pracy zarz¹du miêdzy zgro-
madzeniami, uchwalono
bud¿et na 2009r. oraz
omówiono nowe stawki
op³at za przyjêcie 1 tony
œmieci na wysypisko w
Rudnie. 
•Burmistrz uczestniczy³

w posiedzeniu komitetu
monitoruj¹cego Regional-
nego Programu Opera-
cyjnego Warmia Mazury,
na którym dopracowywano
zmiany regulaminów po-
szczególnych dzia³añ, które
beneficjenci ubiegaj¹cy siê
o œrodki unijne musz¹ braæ
pod uwagê przy opraco-
wywaniu wniosków aplika-
cyjnych.
• Burmistrz odby³

spotkanie z Dyrektorem
Centrum Onkologii w Olsz-
tynie, na którym omówiono
utworzenie w Gminnym
Centrum Zdrowia w Olsz-
tynku punktu konsulta-
cyjnego dot. chorób nowo-
tworowych, zgodnie z
ustaleniami taki punkt dzia-
³a od marca br.
•Burmistrz wraz z pra-

cownikami urzêdu miej-
skiego (³¹cznie 14 osób)
uczestniczy³ w 2 -dniowym
szkoleniu wspó³finan-
sowanym ze œrodków
pomocowych z Unii Euro-
pejskiej na temat mo¿li-
woœci pozyskiwania fun-
duszy unijnych.
•6 marca br. Burmistrz,

tradycyjnie jak co roku,
zorganizowa³ spotkanie z
Paniami z terenu miasta i
gminy z okazji Dnia Ko-
biet, na oko³o 350 osób.
Paniom ¿yczymy wszys-
tkiego co najlepsze przez
ca³y rok.
•Burmistrz odby³ dwa

spotkania z wykonawc¹
renowacji i rekonstrukcji
murów obronnych w Olsz-
tynku (za Salonem Wysta-
wowym), w którym uczest-
niczyli te¿ projektanci,
inspektorzy nadzoru budo-
wlanego i nadzoru konser-
watorskiego. Na spotka-
niach  omawiano sprawy
zwiêkszonego zakresu prac,
które wykonawca wyceni³
na oko³o 80 tys. z³. netto

ostatecznie ustalono, i¿
nast¹pi obni¿enie muru w
stosunku do pierwotnie
zaprojektowanego, aby
obni¿yæ koszty dodatko-
wych robót. Projektant
dokona³ zmiany dokumen-
tacji, która uzyska³a akcep-
tacjê konserwatora za-
bytków. W wyniku nego-
cjacji ustalono, ¿e do-
datkowe prace bêd¹ kosz-
towaæ 40.000 z³. Rada
Miejska zaakceptowa³a ten
wydatek na sesji w marcu
br.  Prace zosta³y ju¿ ukoñ-
czone. 
•Burmistrz uczestniczy³

w komisji dot. rozstrzy-
gniêcie konkursu na opra-
cowanie znaku graficznego
-  logo Miasta i Gminy
Olsztynek z uwzglêdnie-
niem 650-lecia miasta.
Komisja oceni³a 79 prac
konkursowych profesjonal-
nych firm reklamowych
oraz artystów amatorów.
Wy³oniono zwyciêzcê
(Firmê Media Partner z
Katowic) i 3 laureatów
(Firmê ADCON z Warsza-
wy i 2 mieszkañców Olsz-
tynka - Dorotê Walter -
Obrêbsk¹ i Rafa³a Kar-
bownika). Wyró¿niony pro-
jekt Doroty Walter - Obrêb-
skiej zostanie wykorzy-
stany jako jubileuszowa
pieczêæ miasta. Z autorami
prac podpisano umowy a
wyró¿nione prace nagro-
dzono. Zwyciêzca kon-
kursu otrzyma³ 1.500 z³ a
wyró¿nieni po ok. 160 z³.   
•Na konwencie wójtów i

burmistrzów, w którym
uczestniczy³ Starosta Olsz-
tyñski wypracowano, m.in.
wniosek, aby konwent
starostów na spotkaniu z
marsza³kiem województwa
poruszy³ sprawê przy-
spieszenia wydatkowania
œrodków unijnych, omó-
wiono równie¿ sprawy  dot.
programu Leader.
• Na spotkaniu Bur-

mistrza z projektantem z
Biura Projektów Inwestpro-
jekt w Olsztynie,  które
opracowuje projekt tech-
niczny na sieæ kanalizacji
sanitarnej Olsztynek - Kró-
likowo - Lichtajny -
Drwêck wynik³a konie-
cznoœæ zwiêkszenia opra-
cowania geodezyjnego z 70
ha do 110 ha, co spo-
wodowa³o zwiêkszenie

zamówienia o ok. 18.000
z³. 
• Burmistrz zorga-

nizowa³ spotkanie z udzia-
³em MBL w Olsztynku w
sprawie jarmarku wielka-
nocnego zaplanowanego na
4 kwietnia br.
• Burmistrz odby³

spotkanie z przedsta-
wicielem Firmy ELTRIM,
która planuje przy ul.
Zielonej w Olsztynku
lokalizacjê biogazowni
wytwarzaj¹cej energiê
ciepln¹ i elektryczn¹.
•Burmistrz uczestniczy³

w posiedzeniu Komitetu
Monitoruj¹cego RPO
Warmia Mazury, na którym
przedstawiono informacjê o
wykorzystaniu  funduszy
unijnych w roku 2008. W
wiêkszoœci dzia³añ wyko-
rzystanie œrodków wynosi 0
z³, jedynie wdra¿any by³
program - Nowoczesne
Technologie.
•W spotkaniu zorgani-

zowanym przez Burmistrza
uczestniczyli  Dyrektor
MGOK i pracownicy pro-
mocji urzêdu miejskiego -
celem spotkania by³o
omówienie spraw zwi¹-
zanych z organizacj¹ Dni
Olsztynka  jako g³ównego
programu obchodów ju-
bileuszu 650 - lecia miasta.
•Burmistrz by³ goœciem

imprez  sportowych organi-
zowanych w marcu, tj. w
III Otwartych Mistrzost-
wach Gminy Olsztynek w
Pi³ce No¿nej Dziewcz¹t
zorganizowanych przez
Uczniowski Klub Sportowy
"Per³y Olsztynek Warmia i
Mazury" w Wojewódzkim
Turniej Pi³ki Siatkowej
Dziewcz¹t "Gimnazjada
2009" oraz w IV Woje-
wódzkim Halowym Tur-
nieju  Pi³ki No¿nej Ch³op-
ców. Organizatorem dwóch
ostatnich turniejów by³
Uczniowski Klub Sportowy
"Olimpijczyk".
• Burmistrz dokona³

analizy podañ osób bezro-
botnych ubiegaj¹cych siê o
zatrudnienie w ramach
robót publicznych - zgod-
nie z przyznaniem przez
urz¹d pracy pieniêdzy na
ten cel, od 1 kwietnia br. na
okres 6 miesiêcy zosta³o
zatrudnionych 14 osób.
•Z³o¿ono wniosek do

urzêdu pracy o skierowanie

na sta¿ do urzêdu miej-
skiego 4 absolwentów
szkó³ œrednich i wy¿szych.
Wniosek zosta³ rozpatrzony
pozytywnie, sta¿yœci rozpo-
czêli pracê z dniem 1 kwie-
tnia br. Obecnie sta¿ odby-
wa tu 8 osób.
•W zakresie wspó³pracy

zagranicznej Burmistrz
odby³ spotkania: - z przed-
stawicielami stowarzy-
szenia francusko - polskie-
go, którzy przedstawili in-
formacjê na temat przyjaz-
du delegacji z Francji na
targi " Las w ¿yciu cz³o-
wieka", które maj¹ byæ zor-
ganizowane w wrzeœniu w
Skansenie w Olsztynku w
ramach wspó³pracy z Fran-
cj¹. Koordynatorzy konfe-
rencji to Starostwo Powia-
towe w Olsztynie i Lasy
Pañstwowe; - z przedsta-
wicielami organizacji Joan-
nitów z Niemiec w sprawie
zasad wspó³pracy ze Sto-
warzyszeniem na rzecz
Osób Niepe³nosprawnych i
Ich Rodzin w Olsztynku i
Stacj¹ Joannitów w Olsz-
tynku, której organizacja
nadal bêdzie przekazywa³a
leki, œrodki opatrunkowe i
sprzêt.
•W marcu br. odby³y siê

spotkania w  so³ectwach
Królikowo, Lichtajny,
Mañki, Mierki i Paw³owo,
na których miêdzy innymi
omówiono Plan Rozwoju
Miejscowoœci, który jest
jednym z niezbêdnych
dokumentów przy ubiega-
niu siê o œrodki finansowe
w ramach dzia³ania "Odno-
wa i rozwój wsi". Porusza-
no równie¿ sprawy bie¿¹ce,
szczególnie dotycz¹ce z³e-
go stanu dróg gruntowych.
•23 marca br. Burmistrz

i czêœæ radnych wziêli udzi-
a³ w inauguracyjnej sesji
m³odzie¿owej rady miej-
skiej III kadencji, na której
nowo wybrani radni z³o¿yli
œlubowanie. M³odzi radni
poprzedniej kadencji przed-
stawili podsumowanie
udzia³u w programie "M³o-
dzi w przejrzystej Polsce",
wrêczono podziêkowania  i
certyfikaty uczestnictwa w
projekcie. W posiedzeniu
wziêli udzia³ równie¿
dyrektorzy I LO, ZS i Gim-
nazjum w Olsztynku oraz
opiekunowie samorz¹dów
uczniowskich, którzy

równie¿ otrzymali certy-
fikaty przygotowane przez
Fundacje Inicjatyw Obywa-
telskich w Warszawie i
podziêkowania od Bur-
mistrza za koordynacjê dzi-
a³añ zwi¹zanych z realiza-
cj¹ w/w programu. Wy-
branym radnym ¿yczymy
owocnej pracy.
•25 marca br.  z inicja-

tywy Burmistrza zorga-
nizowano spotkanie przed-
siêbiorców z gminy Olsz-
tynek z konsultantem z
Warmiñsko-Mazurskiej
Agencji Rozwoju Regio-
nalnego SA w Olsztynie
oraz Regionalnego Systemu
Wspierania Innowacji oraz
pracownikiem Powia-
towego Oœrodka Doradztwa
Rolniczego w Nidzicy na
temat mo¿liwoœci pozyski-
wania funduszy struktural-
nych Unii Europejskiej na
inwestycje w przed-
siêbiorstwach, w ramach
Regionalnego Programu
Operacyjnego Warmia i
Mazury 2007-2013. Kon-
sultanci poinformowali
gdzie nale¿y poszukiwaæ
informacji i jakie nale¿y
z³o¿yæ dokumenty w celu
ubiegania siê o pomoc. W
spotkaniu udzia³ wziê³o
ponad 40 osób.
• 25 marca br., z ini-

cjatywy Starostwa Powia-
towego w Olsztynie, Miej-
ski Oœrodek Pomocy
Spo³ecznej zorganizowa³
spotkanie dot. systemu
przeciwdzia³ania przemocy
- Niebieska Karta. W
spotkaniu udzia³ wziêli, m.
in. nauczyciele i przedsta-
wiciele s³u¿b pomocnych
przy wdra¿aniu tego syste-
mu.
•Z³o¿ono wniosek do

Warmiñsko-Mazurskiego
Urzêdu Marsza³kowskiego
o dofinansowanie ze œrod-
ków Unii Europejskiej, w
ramach dzia³ania Odnowa i
Rozwój Wsi, w kwocie
oko³o 400 000 z³ do zada-
nia pn. Utworzenie Wiej-
skiego Centrum Kultury i
Rekreacji w Królikowie,
Lichtajnach, Mañkach,
Mierkach i Paw³owie. W
ramach dzia³añ zaplano-
wano modernizacjê gmin-
nych œwietlic, ich wyposa-
¿enie, urz¹dzenie placów
zabaw przy tych obiektach
oraz ogrodzenie terenu.

Z PRAC BURMISTRZA I RADY MIEJSKIEJ
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•3 kwietnia br. z inicja-
tywy Burmistrza, w
uzgodnieniu z urzêdem
pracy zorganizowano
spotkanie przedsiêbiorców
z gminy Olsztynek, na
którym pracownicy urzêdu
pracy przedstawili ofertê
dofinansowania do zatru-
dniania pracowników
bezrobotnych w dobie
kryzysu a banki - Spó³-
dzielczy i Kredyt Bank
ofertê kredytow¹. 
•W minionym okresie

podpisano umowy: z
Przedsiêbiorstwem Han-
dlowo - Produkcyjnym z
Ostródy na dostawê mate-
ria³ów budowlanych do
remontu nawierzchni
chodników na terenie
miasta i gminy Olsztynek,
wartoœæ zamówienia
wynosi 99.027 z³
(wp³ynê³o 6 ofert, naj-
dro¿sza oferta wynosi³a
130.448,50 z³); z EURO
BET-em w Olsztynku na
dostawê kruszywa dro-
gowego do remontu dróg
na terenie gminy, wartoœæ
zamówienia wynosi
70.272 z³ (wp³ynê³o 5
ofert, najdro¿sza oferta
wynosi³a 141.520 z³); z
Przedsiêbiorstwem Pro-
jektowo-Us³ugowym z
Bydgoszczy na adaptacjê
dokumentacji projektowej
i przetargowej "Moje
boisko - Orlik 2012" w
Olsztynku, wartoœæ
zamówienia 14.640 z³
(wp³ynê³o 9 ofert, naj-
dro¿sza oferta wynosi³a
41.480 z³). We wszystkich
trzech przypadkach
wybrano oferty najtañsze.
•Przeprowadzono III

przetarg nieograniczony
na modernizacjê po-
mieszczenia sali konferen-
cyjnej w Urzêdzie Miej-
skim w Olsztynku -
wp³ynê³y 4 oferty w kwo-
tach brutto od 111.184, 96
z³ do 188.946,61 z³
(komisja przetargowa
analizuje z³o¿one doku-
menty) oraz na cykli-
nowanie i lakierowanie
parkietu na korytarzach,
malowanie korytarzy i
czêœci pomieszczeñ biu-
rowych - wp³ynê³o 7 ofert
w kwocie od 35.000 z³  do
58 000 z³.
•Og³oszono przetarg na

remont nawierzchni
miejsc postojowych przy

ul. W¹skiej, termin
sk³adania ofert min¹³ 9
kwietnia br.
• Burmistrz odby³

spotkanie z Prezesem Fun-
dacji Zielone P³uca Polski,
który zachêca³ aby gmina,
której znaczna czêœæ
po³o¿ona jest w obszarze
Zielonych P³uc przyst¹pi³a
do Fundacji jako jej
cz³onek, m. in. w celach
promocyjnych.
• Burmistrz ucze-

stniczy³ w posiedzeniu
Rady Zatrudnienia przy
Staroœcie Powiatu. Przed-
stawiono informacjê o
bezrobociu w powiecie
olsztyñskim w 2008 roku
oraz plan dzia³añ na rok
2009.
• Burmistrz ucze-

stniczy³ w posiedzeniu
Spo³ecznej Rady Gmin-
nego Centrum Zdrowia w
Olsztynku. Zapoznano siê
z realizacj¹ bud¿etu na rok
2008 oraz pozytywnie
zaopiniowano zakup œrod-
ka trwa³ego o wartoœci ok.
26.000 z³. 
•Burmistrz i Przewod-

nicz¹cy Rady Miasta w
dniu 2 kwietnia, w 4-
rocznice œmierci papie¿a
Polaka, z³o¿yli kwiaty pod
obeliskiem przy dworcu
kolejowym. 
•Zastêpca Burmistrza

w dniu 2 kwietnia br., w
imieniu mieszkañców
gminy, z³o¿y³ wi¹zankê
kwiatów pod tablic¹
poœwiêcon¹ przyjaŸni pol-
sko - wêgierskiej w
budynku Starostwa w
Olsztynie.
•W minionym okresie

Burmistrz wyda³ zarz¹-
dzenia w sprawach: 

a) powo³ania komisji
konkursowej do wy-
³onienia kandydata do
pracy w urzêdzie miej-
skim w referacie rozwoju
gospodarczego (prowa-
dzenie spraw m. in. z za-
kresu budownictwa) z
chêtnych komisja konkur-
sowa do II etapu zakwali-
fikowa³a 2 osoby, które
posiadaj¹ preferowane
wykszta³cenie o kierunku
budownictwo. Ostatecznie
wytypowano Pani¹
Agnieszkê Wysock¹ z
Olsztynka - kandydatka,
zgodnie z ustaw¹ z dnia
21 listopada 2008 r. o pra-
cownikach samorz¹-

dowych, bêdzie zobo-
wi¹zana odbyæ s³u¿bê
przygotowawcz¹ w urzê-
dzie a dalsze zatrudnienie
nast¹pi po zdaniu egza-
minu i z³o¿eniu przysiêgi,

b) powo³ania komisji
przetargowej do wy³o-
nienia wykonawcy na
remont miejsc posto-
jowych przy ul. W¹skiej,

c) przedstawienia spra-
wozdania rocznego z
wykonania bud¿etu gminy
za rok 2008 (sprawo-
zdanie w ustawowym ter-
minie zosta³o przekazane
RIO i radnym rady
miejskiej). Dokument ten
bêdzie analizowany na
posiedzeniach komisji
gospodarki i bud¿etu oraz
komisji spraw spo³e-
cznych a nastêpnie ko-
misji rewizyjnej, która
wypracuje opinie dot.
oceny realizacji za rok
2008 i wniosek do RIO
odnoœnie absolutorium,

d) udzielenia pe³nomoc-
nictwa Dyrektorowi
Szko³y Podstawowej w
Olsztynku do z³o¿enia
projektu "Jesteœmy cie-
kawi œwiata" na konkurs
"Wyrównywanie szans
edukacyjnych i zapewnie-
nie wysokiej jakoœci us³ug
edukacyjnych uczniów z
grup o utrudnionym do-
stêpie, œwiadczonych w
systemie oœwiaty".

26 lutego na posiedze-
niu XIX sesji Rady
Miejskiej w Olsztynku
wys³uchano:  informacji o
pracy Burmistrza Olsztyn-
ka miêdzy sesjami; infor-
macji Burmistrza o reali-
zacji wniosków zg³o-
szonych na posiedzeniach
komisji rady miejskiej;
informacji Burmistrza o
realizacji uchwa³ podjê-
tych przez radê w roku
2008; sprawozdania prze-
wodnicz¹cego rady oraz
przewodnicz¹cych komisji
rewizyjnej, gospodarki i
bud¿etu i spraw spo-
³ecznych z dzia³alnoœci
rady i komisji za rok 2008.

Uchwalono plan pracy
komisji rady miejskiej na
rok 2009, program
obchodów jubileuszu 650
- lecia Olsztynka oraz
podjêto uchwa³y w
sprawach: wprowadzenia
zmian w bud¿ecie na rok
2009, uchwalenia miejs-

cowego planu zagospo-
darowania przestrzennego
terenu po³o¿onego w obrê-
bie Œwiêtajny - czêœæ "A",
uchwalenia miejscowego
planu zagospodarowania
przestrzennego terenu
po³o¿onego w obrêbie
Œwiêtajny - czêœæ "B",
uchwalenia zmiany miejs-
cowego planu zagospo-
darowania przestrzennego
fragmentu wsi Kurki -
Sektor "B", przyst¹pienia
do sporz¹dzenia miejs-
cowego planu zagospo-
darowania przestrzennego
dla terenu po³o¿onego w
obrêbie geodezyjnym
Mierki, przyst¹pienia do
sporz¹dzenia miejscowego
planu zagospodarowania
przestrzennego dla terenu
po³o¿onego w obrêbie
geodezyjnym Swaderki,
nieodp³atnego nabycia
gruntów, przyjêcia syste-
mu profilaktyki i opieki
nad dzieckiem i rodzin¹ w
gminie Olsztynek na lata
2009 - 2013,  przyjêcia
Gminnego Programu
Aktywnoœci Lokalnej na
lata 2009-2013, przy-
st¹pienia gminy do reali-
zacji w 2009 roku projektu
systemowego pn. "Nie
jutro lecz dziœ", w ramach
Programu Operacyjnego
Kapita³ Ludzki, zmieniany
uchwa³y w sprawie
okreœlenia górnych stawek
op³at ponoszonych przez
w³aœcicieli nieruchomoœci
za us³ugi usuwania i
unieszkodliwiania odpa-
dów komunalnych,  rozpa-
trzenia skargi na dzia³a-
lnoœæ Burmistrza Olsztyn-
ka dotycz¹cej drogi
miêdzy Olsztynkiem a
Wilkowem, upowa¿nienia
Burmistrza Olsztynka do
zawarcia porozumienia
pomiêdzy  powiatem olsz-
tyñskim i gminami
powiatu olsztyñskiego w
sprawie ustalenia zasad
wspó³pracy i finansowania
modernizacji gospodarki
energetycznej w obiektach
u¿ytecznoœci publicznej,
przekazania w wieczyste
u¿ytkowanie Spó³dzielni
Handlowo-Produkcyjnej
w Olsztynku zabudowanej
nieruchomoœci bêd¹cej w
jej u¿ytkowaniu.

Na sesji rady miejskiej
w dniu 26 marca br.
wys³uchano informacji

Burmistrza o pracy
miêdzy sesjami, dokonano
oceny dzia³alnoœci i
wyników finansowo-rze-
czowych za rok 2008
Zak³adu Gospodarki
Komunalnej i Zak³adu
Gospodarki Mieszka-
niowej w Olsztynku,
wys³uchano informacji
przewodnicz¹cego komisji
spraw spo³ecznych o reali-
zacji Gminnego Programu
Profilaktyki i Rozwi¹zy-
wania Problemów Alko-
holowych dla Miasta i
Gminy Olsztynek za rok
2008 oraz informacji o
realizacji rocznego progra-
mu wspó³pracy Gminy
Olsztynek z organizacjami
pozarz¹dowymi za rok
2008.

Podjête zosta³y uchwa³y
w sprawach: - wpro-
wadzenia zmian w bud¿e-
cie na rok 2009,

- zmiany uchwa³y w
sprawie ustalenia stawek
dotacji przedmiotowych
dla Zak³adu Gospodarki
Komunalnej w Olsztynku
na rok 2009; - regulaminu
okreœlaj¹cego wysokoœæ
dodatków do wyna-
grodzenia zasadniczego
oraz szczegó³owych wa-
runków ich przyznawania,
wynagrodzenie za godziny
ponadwymiarowe i do-
raŸnych zastêpstw dla
nauczycieli, a tak¿e wy-
sokoœæ, szczegó³owe za-
sady przyznawania i wy-
p³acania nauczycielskiego
dodatku mieszkaniowego;
zmiany uchwa³y w spra-
wie Planu Rozwoju Lo-
kalnego Miasta i Gminy
Olsztynek; zatwierdzenia
planu odnowy  miejs-
cowoœci Królikowo, Lich-
tajny, Mañki, Mierki,
Paw³owo; przyst¹pienia
przez gminê do programu
Dzia³anie Osi 3. 3.4
Odnowa i Rozwój Wsi. Na
kolejnej sesji rady
miejskiej, w kwietniu br.,
radni dokonaj¹ pod-
sumowania roku 2008, tj.
zapoznaj¹ siê z realizacj¹
bud¿etu za miniony rok i
podejm¹ uchwa³ê absolu-
toryjn¹ dla Burmistrza.
Sprawozdanie z wykona-
nia bud¿etu analizowane
jest na posiedzeniach
komisji.
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Ojciec bohatera artyku³u- Hen-
ryk gospodarowa³ na du¿ym
gospodarstwie, które liczy³o 40ha
ziemi i 6ha lasu. Mieszkali we
wsi Paszyszki w powiecie
Ejszyszki na Litwie. Obecnie jest
to powiat solecznicki, w którym
wiêkszoœæ dawniej stanowili i
nadal stanowi¹ Polacy. Henryk
Cyronek (uczestnik wojny z bol-
szewikami) poœlubi³ Mariê ze
Strukowskich. Mieli siedmioro
dzieci, czterech synów (Boles³aw,
Ryszard, Wojciech, Tadeusz) i
trzy córki (Teresa, Janina, Irena).
Pracowali ciê¿ko, ale ¿yli dostat-
nio mimo trudnych warunków
spowodowanych zniszczeniami
wojennymi i kryzysem gospodar-
czym. Ojciec, potê¿ny ch³op, by³
jednak chorowity i dzieci musia³y
dosyæ wczeœnie anga¿owaæ siê do
pracy w gospodarstwie. 

Rok 1939 zakoñczy³ krótki
okres niepodleg³ego bytu II
Rzeczypospolitej. Wojska nie-
mieckie uderzy³y na Polskê 1
wrzeœnia od zachodu, a wojska
radzieckie zada³y zdradziecki
cios siedemnaœcie dni póŸniej. Na
zajêtych wschodnich terenach
Rzeczypospolitej Sowieci wpro-
wadzili w³asne porz¹dki. Rabun-
ki, gwa³ty i ostre represje do-
tknê³y obywateli polskich ró¿nej
narodowoœci. Wszystkich praw-
dziwych i domniemanych wro-
gów komunizmu wywo¿ono na
Syberiê lub mordowano. W ra-
mach czterech wielkich deporta-
cji w latach 1940 - 1941 wy-
wieziono setki tysiêcy ludzi - w

tym kobiety, dzieci, ludzi starych
i chorych. Z rodziny Cyronków
wywieziono 19 czerwca 1941r.
dziadków na dalek¹ Syberiê. Dwa
dni póŸniej Hitler uderzy³ na
Zwi¹zek Radziecki. Jest to wrêcz
niewiarygodne, ale wiêkszoœæ
ludzi z Kresów Wschodnich,
g³ównie Litwini i Ukraiñcy,
wita³a Niemców jak wybawicieli.
Wkrótce okaza³o siê, ¿e hitlerow-
cy nie byli lepsi. W pierwszej
kolejnoœci wymordowali ¯ydów,
póŸniej przysz³a kolej na ludnoœæ
polsk¹. Polacy tworzyli oddzia³y
partyzanckie podleg³e g³ównie
Armii Krajowej. Musieli walczyæ
nie tylko z hitlerowcami. Na kre-
sach wrogiem by³ ka¿dy. Hitle-
rowcy celowo rozniecali antago-
nizmy narodowoœciowe, szczuli
na siebie Polaków, Litwinów,
Ukraiñców. W efekcie tego
dosz³o do kulminacji nienawiœci i
potwornych zbrodni. W lasach
czai³y siê ró¿nej  maœci oddzia³y
partyzanckie, które wymusza³y na
ludnoœci cywilnej rozmaite
œwiadczenia. Z kolei za pomoc
partyzantom Niemcy karali
œmierci¹ i paleniem ca³ych
wiosek. Niemieckie oddzia³y
specjalne spacyfikowa³y setki
wiosek obracaj¹c je w popió³.
Mimo to niemal wszyscy m³odzi
mê¿czyŸni byli w ró¿ny sposób
zaanga¿owani w ruch oporu prze-
ciwko okupantom. Równie¿
m³odzi Cyronkowie (Boles³aw,
Mieczys³aw i Ryszard) nale¿eli
do organizacji podziemnej. 

Szczêœliwie przetrwali oku-
pacjê hitlerowsk¹. Latem 1944
roku na Wileñszczyznê wkro-
czy³a zwyciêska armia radziecka,
ale nie by³o powodów do radoœci.
Sowieci stanowili dla Polaków
niemal takie samo  zagro¿enie jak
hitlerowcy. Tysi¹ce ludzi wy-
wieziono na Syberiê. M³odzi Cy-
ronkowie musieli uciekaæ przed
radzieck¹ NKWD. Uciekli na
zachód, na tereny poniemieckie
przyznane Polsce. Zakoñczenie
wojny przynios³o kolejn¹ falê
nieszczêœæ i ludzkich tragedii.
Porozumienia ja³tañsko - pocz-
damskie przyzna³y Zwi¹zkowi
Radzieckiemu Kresy Wschodnie

- stanowi³o to niemal po³owê
obszaru II Rzeczypospolitej. Lud-
noœæ polska mia³a byæ przesie-
dlona na tereny poniemieckie,
tzw. ziemie odzyskane. W 1945r.
rozpocz¹³ siê gigantyczny ekso-
dus milionów ludzi. Polacy utra-
cili ca³y maj¹tek, mogli zabraæ
tylko ograniczon¹ iloœæ sprzêtu
(naczynia, narzêdzia rolnicze,
poœciel, ubrania itp.) i zwierz¹t
hodowlanych (koñ, krowa, œwini-
aki, kury). £adowano ich do wa-
gonów towarowych i jak ze-
s³añców kierowano na ziemie w
wiêkszoœci okrutnie zniszczone i
ograbione przez wojska radziec-
kie.

Rodzina Cyronków mia³a
pecha. Kiedy wszyscy Polacy w
panice opuszczali ziemie przy-
znane Zwi¹zkowi Radzieckiemu,
ojciec rodziny bardzo mocno
zachorowa³. Pojawi³ siê wrzód na
p³ucach. Skomplikowana i ciê¿ka
operacja chirurgiczna uratowa³a
¿ycie. Penicylina kupowana za
z³oto dawa³a szanse na wy-
zdrowienie. Kuracja trwa³a wiele
miesiêcy i kiedy wreszcie wy-
zdrowia³ nie da³o siê ju¿ wy-

jechaæ do Polski. W³adze
sowieckie zamknê³y granice i kto
nie zd¹¿y³ wyjechaæ musia³
pozostaæ w radzieckim raju. Na
WileñszczyŸnie wojna trwa³a
nadal. Na Syberiê jecha³y trans-
porty wysiedlonej ludnoœci.
Bogatym ch³opom zabierano
ziemiê i ca³e mienie, zmuszano
do wstêpowania do ko³chozów.
Opornych wywo¿ono lub mor-
dowano. W 1949r. rozku³aczono
rodzinê Cyronków, ale jako
wrogów w³adzy radzieckiej nie
chciano przyj¹æ ich do ko³chozu.
ZnaleŸli siê w œmiertelnej pu-
³apce. Nie mogli wyjechaæ do
Polski, nie mogli wst¹piæ do ko³-
chozu, nie mieli œrodków do
¿ycia. Czekali na najgorsze.
Próbowali szukaæ schronienia u
znajomych, ale wszechwiedz¹ce
w³adze bezpieczeñstwa szybko
namierzy³y kryjówkê.

Przyjechali 11 stycznia 1950r.
samochodem ciê¿arowym bez
plandeki. Dowódca, dwóch
¿o³nierzy NKWD z broni¹ i
kierowca. Weszli do mieszkania,
gdzie przebywa³a czteroosobowa
rodzina  Cyronków. Dowódca, po

COŒ Z HISTCOŒ Z HISTORIIORII

Syberyjskie
dzieciństwo

Okolice posio³ka Wierch Tabagaszet na Syberii.

Syberia 1954. Od lewej: Cyronek Henryk, Cyronek Wojciech, Cyronek
Tadeusz, lekarz Tichanow, Arciszewski Julian, Gajdis Bronis³aw i Pietrajkis.

Henryk Cyronek, ojciec
Tadeusza



sprawdzeniu personaliów, odczy-
ta³ g³oœno wyrok skazuj¹cy ca³¹
rodzinê na wieczne zes³anie na
Syberiê za wrog¹ postawê wobec
w³adzy radzieckiej. W przyp³y-
wie litoœci da³ godzinê czasu na
przygotowanie siê do wyjazdu.
Zapanowa³a bezgraniczna roz-
pacz. Wiedzieli, ¿e nigdy nie
wróc¹ z dalekiej Syberii i ten
wyrok by³ gorszy od natychmia-
stowej œmierci. Zabrali ubrania,
koce, pierzyny i trochê jedzenia.
Wiêcej nic nie mieli. Na samo-
chód za³adowano cztery osoby -
Henryka Cyronka w wielu 56 lat
po ciê¿kiej chorobie, jego ¿onê
Mariê w wieku 50 lat i dwóch
synów Wojciecha (18 lat) i
Tadeusza (9 lat).Przed wywózk¹
uratowa³a siê trzynastoletnia
Teresa, której nie by³o wtedy w
domu z rodzin¹. 

Samochód dowióz³ ich do
miasteczka Koleœniki. Tutaj
wszystkich dok³adnie przes³u-
chano i wydano papiery prze-
wozowe. W tym czasie Wojciech
spotka³ jakimœ cudem znajomego.
Przekaza³ mu informacjê o
wywózce i proœbê o dostarczenie
¿ywnoœci. Ten b³yskawicznie zor-
ganizowa³ pomoc. Powiadomi³
siostrê Cyronków - Irenê,  która
przygotowa³a jedzenie. W nocy
zabito œwiniaka i upieczono chle-
by. Nastêpnego dnia rano przy-
wióz³ miêso zapakowane w kany
i kilkanaœcie bochenków chleba.
¯ywnoœæ ta ratowa³a ¿ycie w cza-
sie bardzo d³ugiej podró¿y na
Syberiê. 

Z ca³ej okolicy zwo¿ono ludzi
do punktu zbornego na stacji w
Oranach. Wszystkich ³adowano
do towarowych wagonów. Do
ka¿dego wagonu przydzielano po
40 osób. ¯adnych udogodnieñ.
Do za³atwienia fizjologicznych
potrzeb s³u¿y³a zakratowana
dziura w pod³odze wagonu, ca³y
wagon ogrzewa³y dwa ¿elazne
piecyki, tzw. kozy. Ludzi wrzu-
cono na brudn¹ pod³ogê, na której
le¿a³o trochê zatêch³ej s³omy. Po
za³adowaniu wagonu, zatrzaœniê-
to drzwi, które nastêpnie zabez-
pieczono drutem i plomb¹.
Ca³ego transportu pilnowali
¿o³nierze uzbrojeni w karabiny.
Ca³e przygotowania do wywózki
trwa³y trzy dni, przy mroŸnej,
zimowej pogodzie. W tym czasie
nie dano ¿adnej ¿ywnoœci. Ludzie
ratowali siê swoimi zapasami.
Wreszcie transport ruszy³ na
wschód. Niemal wszyscy ludzie
p³akali i g³oœno odmawiali mo-
dlitwy, oddaj¹c siê opiece
boskiej. Jechali do krainy z³a i

ciemnoœci na zatracenie.
Wiedzieli, ze stamt¹d nie bêdzie
powrotu i tylko cud i opatrznoœæ
bo¿a mog³y ich uratowaæ.
Dziewiêcioletni Tadeusz by³ prze-
ra¿ony, siedz¹c w k¹cie ciemnego
wagonu p³aka³ rzewnymi ³zami.
Matka rozpaczliwie modli³a siê,
nawet ojciec nie móg³ powstrzy-
maæ ³ez.

Przez bezkresne tereny so-
wieckiej ziemi, pokrytej lasami i
œniegiem jechali trzy tygodnie. W
tym czasie nikt nie móg³ opuœciæ
wagonów. Czasami na postojach
otrzymywali trochê wody i
cienkiej zupki z kawa³kiem gli-
niastego chleba. Od pary i mrozu
ca³e wnêtrze wagonu pokry³y siê
lodow¹ pow³ok¹. Le¿eli na po-
d³odze ciasno przytuleni do siebie
¿eby w ten sposób ogrzaæ zziêb-
niête cia³a. Ogieñ w ¿elaznych

piecykach dawa³ ciep³o najbli¿ej
le¿¹cym, pozwala³ te¿ zagrzaæ
wodê dla dzieci i ludzi chorych.
Nie by³o ¿adnych mo¿liwoœci
umycia siê, nikt te¿ nie zdej-
mowa³ ubrania. Najbardziej
upokarzaj¹ce by³o za³atwianie
potrzeb fizjologicznych w obec-
noœci tylu st³oczonych ludzi. Z
ka¿dym kilometrem jazdy na
wschód umiera³a powoli nadzieja
i ros³a bezgraniczna rozpacz, tak
wielka jak Syberia. Poci¹g z czer-
won¹ gwiazd¹ na lokomotywie
pêdzi³ lini¹ transsyberyjsk¹ dzieñ
i noc, a¿ dojecha³ do stacji Resze-
ty w Krasnojarskim Kraju, w
po³udniowej czêœci Syberii. St¹d
transportem lokalnym prze-
wieziono skazañców do miejsco-
woœci Rewuczy. Tutaj osadzono
ich w drewnianych barakach.
Warunki by³y koszmarne.
Brudne, nieszczelne baraki, ostra
syberyjska zima, brak wody do
picia, po któr¹ trzeba  by³o
chodziæ pó³tora kilometra.

Brakowa³o ¿ywnoœci i jedynym
ratunkiem by³y zapasy przy-
wiezione z Litwy. Po dwóch
miesi¹cach oko³o 20 rodzin przy-
wieziono do punktu docelowego
jakim by³ posio³ek Wierch Taba-
gaszet. Rodzinie Cyronków przy-
dzielono jedno pomieszczenie o
powierzchni ok. 20 m2 w drew-
nianym baraku, zbudowanym
przez zes³añców w latach trzy-
dziestych. PóŸniej dowiedzieli
siê, ¿e mieszkali tutaj Polacy
deportowani w 1940r. Czêœæ z
nich, która prze¿y³a tragiczne lata
wojny, powróci³a do Polski w
1946 roku. Pozosta³y po nich
puste baraki. Teraz zajê³a je ko-
lejna fala zes³añców. Baraki by³y
niskie, zbudowane byle jak z
drewnianych bali. Dachy zbite z
desek pokrywa³a warstwa ziemi.
Pod³ogê stanowi³y grube, nie

strugane deski. Ma³e okienka
oszklone pojedyncz¹ szyb¹
dawa³y trochê œwiat³a, ¿elazny
piecyk by³ jedynym Ÿród³em
ciep³a. Brakowa³o wody, ubikacji,
podstawowych mebli, o energii
elektrycznej mo¿na by³o po-
marzyæ. To obskurne, brudne i

prymitywne pomieszczenie mia³o
staæ siê ich domem na wiele lat.
Pierwsze dni w nowym miejscu
by³y wyj¹tkowo ciê¿kie. Koñ-
czy³a siê ¿ywnoœæ, nie mieli
pracy, pieniêdzy i tylko czarna
rozpacz zagl¹da³a w oczy. Na
szczêœcie wiosna przysz³a w tym
roku dosyæ wczeœnie. Pod koniec
kwietnia znikn¹³ œnieg i z ca³¹
si³¹ buchnê³a niezrównanym
piêknem syberyjska przyroda.
Ciep³o, s³oñce i mo¿liwoœæ
zdobycia jedzenia w postaci dzi-
kich roœlin dawa³o nadziejê
prze¿ycia. Ojciec znalaz³ zatru-
dnienie jako wozak przy zrywce
drewna, brat pracowa³ na kolei.
Ma³oletni Tadeusz pomaga³
matce przy zbieraniu jagód,
czarnych i czerwonych porzeczek
oraz innych owoców i roœlin
nadaj¹cych siê do jedzenia. Ca³e
lato gromadzili zapasy na zimê.
Zarobione pieni¹dze posz³y na
zakup ¿ywnoœci i najbardziej
potrzebnych rzeczy. Pierwszy rok
by³ bardzo ciê¿ki, przymierali
g³odem, gryz³y ich komary i
meszki, ale nikt nie chorowa³
ciê¿ko. Prze¿yli lato i z niepoko-
jem czekali na kolejn¹ zimê.
Uszczelnili dziury w baraku,
nagromadzili opa³u z suchych
drzew. Ojciec zrobi³ prymitywne
meble - stó³, ³awy, prycze do
spania.

Pod koniec wrzeœnia spad³
pierwszy œnieg. Zaczê³a siê d³uga
zima. Œniegu napada³o po pachy.
Mróz trzyma³ siarczysty 20-30
stopnic C, ale mo¿na by³o
wytrzymaæ. Na Syberii zim¹
dominuje suchy, kontynentalny
klimat. Na szczêœcie nie wiej¹
tutaj silne wiatry i dziêki temu
nawet tak du¿e mrozy mo¿na
przetrzymaæ. Trzeba tylko
zak³adaæ ciep³e, futrzane ubrania,
dobrze siê od¿ywiaæ i prowadziæ
ruchliwy tryb ¿ycia.    
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Trzech ch³opców na tle stuletniego modrzewia. Pierwszy z lewej
Tadeusz Cyronek. W g³êbi widaæ baraki posio³ka Wierch Tabagaszet
(1955r.)

Deportowani na Syberiê. Od lewej: Arciszewska Janina, Wowierisowa i jej
córka Janka, Maria matka Tadeusza, Arciszewski Julian, Wowieris Wac³aw i
jego syn (1954r.)
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Niestety w czasach sowieckich
zes³añcy nie mogli liczyæ na
ciep³¹ odzie¿ i dobre jedzenie.
Ruchu im nie brakowa³o przy
wykonywaniu ciê¿kiej, wrêcz
kator¿niczej pracy. Przetrwanie
tej pierwszej zimy na dalekiej
Syberii by³o nie lada wy-
zwaniem. Rodzina Cyronków do-
konywa³a nadzwyczajnych dzia-
³añ, ¿eby nie umrzeæ z g³odu i
zimna. Przywiezione zapasy
dawno zjedzono, jedynym Ÿró-
d³em utrzymania by³y skromne
zarobki Henryka i Wojciecha, za
które kupowano niezbêdne pro-
dukty ¿ywnoœciowe. Przyda³y siê
równie¿ zapasy runa leœnego
zgromadzone latem. Wielkim
wsparciem by³y paczki przy-
sy³ane przez rodzinê z dalekiej
Litwy. Suchy chleb i s³onina
smakowa³y wybornie. W ¿ela-
znym piecyku nieustannie p³on¹³
ogieñ, ale i tak nie by³o zbyt go-
r¹co w nieszczelnym baraku.  Na
szczêœcie nie brakowa³o opa³u.
Wystarczy³o wyci¹æ w tajdze
suche drzewo i przetransportowaæ
do domu. Wymaga³o to jednak
ogromnego wysi³ku przy braku
dobrych narzêdzi, œrodków trans-
portu i metrowym œniegu. Ta
pierwsza zima nauczy³a naszych
bohaterów, ¿e latem trzeba zgro-
madziæ wiêksze zapasy ¿ywnoœci
i opa³u. Nauczy³a te¿, ¿e mo¿na
liczyæ na pomoc miejscowych
ludzi i wsparcie duchowe to-
warzyszy niedoli. Okrutna so-
wiecka w³adza i wszechobecne
donosicielstwo nie by³y w stanie
ca³kowicie zniszczyæ odruchów

cz³owieczeñstwa i zwyk³ej
ludzkiej ¿yczliwoœci. Wszelkie
œlady religijnoœci i wiary w Boga
by³y niszczone z premedytacj¹
zgodnie z zaleceniami bol-
szewików. A mimo to ludzie
modlili siê ¿arliwie i tylko
niezachwiana wiara dawa³a im
si³ê ¿eby przetrwaæ stalinowskie
piek³o. 

Przysz³a druga syberyjska
wiosna. Tak samo bujna, bogata
w barwy kwiatów ale dokuczliwa
rojami komarów. Gdy tylko
ziemia rozmarz³a, dziesiêcioletni
Tadeusz razem z matk¹ przys-
t¹pili do ciê¿kiej pracy przygo-
towania poletka pod uprawê
ziemniaków i warzyw. Ojciec z
bratem od œwitu do nocy praco-
wali - jeden w lesie, drugi na
kolei - wiêc na nich spocz¹³
obowi¹zek uprawy ziemi. Praca
by³a bardzo ciê¿ka. Twardym
szpadlem musieli kopaæ ziemiê,
aby j¹ spulchniæ i przygotowaæ
do sadzenia ma³ych ziemniaków,
kupionych za du¿e pieni¹dze od
miejscowych Rosjan. Posadzili
te¿ trochê kapusty, nauczyli siê
uprawiaæ ogórki i pomidory. Po
za³o¿eniu poletka musieli dbaæ o
warzywa i pilnowaæ ich przed
zniszczeniem lub kradzie¿¹.
Latem zbierali w tajdze jagody,
porzeczki, grzyby, ¿urawiny,
orzechy i wszystko co siê
nadawa³o do jedzenia. Jesieni¹
zebrali swoje pierwsze plony na
Syberii. Mieli trochê warzyw i
dosyæ du¿o ziemniaków, które
nieŸle obrodzi³y. Ukryli je
g³êboko w jamach wykopanych

pod pod³og¹. Na zimê
przygotowali kapustê i
ogórki oraz konfitury z
leœnych jagód i owoców.
Uda³o siê te¿ zr¹baæ
kilka suchych modrzewi
i sosen, które ojciec
przewióz³ do posio³ka.
Pociêli je na mniejsze
kanki, a te z kolei zosta-
³y por¹bane na szczapy.
Ojciec i brat ca³y czas
pracowali zarabiaj¹c po
250 - 300 rubli miesiê-
cznie. Starczy³o to na
zakup chleba (bochenek
kosztowa³ ok. 5 rubli)
t³uszczu, ryb i naj-
bardziej potrzebnych
narzêdzi.

W³adza radziecka
dba³a o wykszta³cenie

dzieci i dlatego Tadeusz musia³
podj¹æ naukê. Najbli¿sza szko³a
znajdowa³a siê w odleg³oœci piê-
ciu kilometrów, w miejscowoœci
O£P-15. Tak du¿a odleg³oœæ
utrudnia³a dotarcie do szko³y w
okresie zimowym. Jedna nauczy-
cielka, porz¹dna kobieta mimo to,
¿e by³a ¿on¹ oficera sowieckiego,
przygarnê³a Tadeusza na okres
zimy. Mieszka³ u niej w lepszych
warunkach i móg³ spokojnie
przez ca³¹ zimê uczyæ siê i
korzystaæ z atrakcji wiêkszego
osiedla, w którym by³ klub ofi-
cerski, szko³a i œwietlica. Lekcje
prowadzono wy³¹cznie w jêzyku
rosyjskim. Uczy³o troje nauczy-
cieli dobrze traktuj¹cych wszys-
tkie dzieci wywodz¹ce siê z
ró¿nych narodowoœci. Oczywi-
œcie uczono w duchu stalino-
wskim, wys³awiania osi¹gniêæ
w³adzy radzieckiej oraz geniuszu
i dobroci wielkiego wodza. Na
szczêœcie nauczyciele wykony-
wali swoje obowi¹zki bez nad-
miernego entuzjazmu ideolo-
gicznego, staraj¹c siê uczyæ
dobrze tego co by³o istotne dla
m³odych ludzi.

Minê³a syberyjska zima, trochê
l¿ejsza od pierwszej. Z nadej-
œciem wiosny pojawi³y siê iskier-
ki nadziei na to, ¿e jakoœ sobie
poradz¹ w tym radzieckim piekle.
Ca³y czas prosili Boga o zdrowie
i szczêœliwy powrót do Polski.
Lato 1952 roku minê³o na
ciê¿kiej pracy ca³ej rodziny. Hen-
ryk i Wojciech pracowali codzie-
nnie od œwitu do nocy. Matka i
jedenastoletni Tadeusz znowu
podjêli trud przygotowania
zapasów na d³ug¹, syberyjsk¹
zimê. Ojciec zbudowa³ piec chle-
bowy. W nastêpnym roku
zaoszczêdzili trochê pieniêdzy i
kupili krowê. Dziêki temu mieli
mleko. PóŸniej kupili œwiniaka, a
poczciwa muæka da³a im
zdrowego cielaka. Mieli wiêc
ca³e gospodarstwo i nale¿eli do

bogatszych ludzi w posio³ku
zes³añców, co w radzieckiej
rzeczywistoœci mog³o byæ niebez-
pieczne.

Niezwykle wa¿nym i rado-
snym wydarzeniem by³a œmieræ
Stalina w marcu 1953 roku.
Mimo oficjalnej ¿a³oby i po-
wszechnego p³aczu ludzi radzie-
ckich, ogromna wiêkszoœæ w
skrytoœci cieszy³a siê ze œmierci
okrutnego dyktatora, licz¹c na
z³agodzenie zbrodniczego re¿i-
mu. I rzeczywiœcie nasta³y trochê
lepsze czasy, ale nadal nie mo¿na
by³o wyjechaæ do Polski.

W 1956 roku, po podpisaniu
umowy polsko - radzieckiej,
rozpoczêli starania o zezwolenie
na powrót. Trwa³o to kilka
miesiêcy, a formalnoœci trzeba
by³o za³atwiaæ a¿ w Moskwie.
Dopiero w paŸdzierniku nadesz³y
odpowiednie dokumenty zezwa-
laj¹ce ca³ej rodzinie na wyjazd z
Syberii. Nie wiedzieli dok¹d
jechaæ, czy na Litwê w swoje
rodzinne strony, czy do tak¿e
komunistycznej Polski. Dostali
zaproszenie od syna Boles³awa,
który mieszka³ od wielu lat w
Olsztynku. W tej sytuacji nie
mieli wyboru i wyjechali w niez-
nane, pozostawiaj¹c swoje gospo-
darstwo w rêkach w³adzy
sowieckiej. W rodzinne strony nie
mogli powróciæ. Przez d³ugi czas
oszczêdzali pieni¹dze na kosz-
town¹ podró¿. Wreszcie w
paŸdzierniku 1956 roku po¿egnali
znajomych i wyruszyli z Syberii
do Polski. Na stacji kolejowej
Reszety czekali trzy doby na
poci¹g do Moskwy. W tym czasie
myœl nie dawa³a im spokoju
myœl, czy wyjad¹ spokojnie bez
przeszkód, czy coœ siê nie zmieni
i w³adze sowieckie nie cofn¹ poz-
wolenia na wyjazd. Te czarne
myœli nie pozwala³y spaæ i
drêczy³y ca³¹ czwórkê do
momentu, a¿ nadjecha³ poci¹g z
czerwon¹ gwiazd¹ na parowozie.
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Arciszewski Julian w syberyjskiej tajdze (1955r.)

14 - letni Tadeusz Cyronek na tle stulet-
niego modrzewia. Na nogach ma
skórzane buty ojca.

c.d. ze str. 5 

Syberyjskie dzieciństwo
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Zajêli wyznaczone miejsca w
sypialnym wagonie. Pierwszy raz
na sowieckiej ziemi byli trakto-
wani jak normalni ludzie. Kiedy
poci¹g kolei transsyberyjskiej
ruszy³, p³akali ze szczêœcia i nikt
nie wstydzi³ siê ³ez. Po piêciu
dobach dotarli do Moskwy, sk¹d
po przesiadce wyruszyli z dwor-
ca bia³oruskiego do Wilna. Tutaj
spotkali siê z krewnymi (siostr¹ i
ciotk¹ Tadeusza). Po krótkim

pobycie na radzieckiej Litwie
musieli jechaæ dalej do Polski.
Do Olsztynka dotarli w grudniu
1956 roku. Syberyjska odyseja
dobieg³a koñca.

Rodzina Cyronków spêdzi³a
na Syberii niemal siedem lat, od
23 stycznia 1950 do 8 paŸdzierni-
ka 1956 roku. Tadeusz wyjecha³
w wieku  dziewiêciu lat, wraca³
jako szesnastoletni ch³opak
mocno doœwiadczony syberyjski-

mi prze¿yciami. Wspominaj¹c
tamte lata nie ubolewa nad
swoim losem. Przyznaje, ¿e by³o
trudno i ciê¿ko ale jakoœ prze-
trwali i znaleŸli siê na drugim
"zes³aniu" w Prusach Wschod-
nich. W dalszym ci¹gu nie byli u
siebie. Ich ojczysta ziemia, ca³e
gospodarstwo i dorobek ¿ycia
pozosta³y w granicach Zwi¹zku
Radzieckiego. Zabrano im
wszystko pozostawiaj¹c piêtno

wrogów komunistycznego syste-
mu. O swojej krzywdzie i
poni¿eniu nie mogli g³oœno
mówiæ przez kilkadziesi¹t lat. A
teraz to ju¿ nikt nie chce o tym
s³uchaæ.

Opisa³ Bogumi³ KuŸniewski
na podstawie relacji Tadeusza
Cyronka

Pani Janinie Brix

wyrazy wspó³czucia z powodu tragicznej œmierci

SYNA

sk³ada Rada Nadzorcza Spó³dzielni 

Mieszkaniowej “Grunwald” w Olsztynku

Wychowawczyni

Pani Beacie Bukowskiej

wyrazy wspó³czucia z powodu œmierci 

MAMY

sk³adaj¹ uczniowie klasy II LP

Projekt wspó³finansowany ze œrodków Europejskiego Funduszu Spo³ecznego w ramach 
Programu Operacyjnego Kapita³ Ludzki, Priorytet VII, Dzia³anie 7.1, Poddzia³anie 7.1.1.

Wraz z nowym rokiem
2009 w Miejskim Oœrodku
Pomocy Spo³ecznej w Olsz-
tynku ruszy³a druga edycja
projektu "Nie jutro lecz
dziœ" wspó³finansowanego z
Europejskiego Funduszu
Spo³ecznego.

W tym roku celem pro-
jektu jest zwiêkszenie inte-
gracji spo³eczno -  zawo-
dowej osób zagro¿onych
wykluczeniem spo³ecznym
lub wykluczonych oraz ich
otoczenia.

W ramach zaplano-
wanych dzia³añ,  uczestnicy
bêd¹ mogli miêdzy innymi
zdobyæ umiejêtnoœci z za-
kresu po¿ytecznego gospo-
darowania czasem,  plano-
wania pracy,  przedsiêbior-
czoœci oraz  poznaæ pod-
stawy w³aœciwego komu-
nikowania siê z innymi ludŸ-
mi.

Dla rodzin objêtych kon-
traktem socjalnym oraz dla
ich dzieci planowany jest w
okresie letnim wyjazd do
oœrodka wypoczynkowego.

Poza mo¿liwoœci¹ mi³ego
spêdzenia czasu oraz odpo-
czynku uczestnicy przejd¹
cykl zajêæ z zakresu budo-
wania w³aœciwych relacji w
rodzinie oraz metod i form
wychowania. Zdobycie ta-
kiej wiedzy mo¿e przyczy-
niæ siê do zacieœnienia wiêzi
miêdzy cz³onkami rodziny
oraz poprawy jej funkcjo-
nowania.

Poza tym ka¿dy z ucze-
stników bêdzie mia³ okazjê
skorzystania z porad dorad-
cy zawodowego, psycholo-
ga, oraz specjalisty do spraw
jak¿e aktualnego tematu-
ekonomia i rynek pracy.

Na rozpoczêcie projektu
w dniu 29.04.2009 r. w auli
Gimnazjum w Olsztynku,
bêdzie uroczysta konferen-
cja, na któr¹ zostan¹ zapro-
szone w³adze lokalne oraz
uczestnicy projektu.

Przewidziany termin za-
koñczenia przedsiêwziêcia
to 31.12.2009 r.

Dorota Kolczyñska

Rozpoczêcie II edycji projektu 
"Nie jutro lecz dziœ"

Jest ju¿ tradycj¹, ¿e
m³odzie¿ naszej szko³y
aktywnie w³¹cza siê w
¿ycie lokalnej spo³e-
cznoœci. 

Klasa II a pod
kierunkiem S³awomira
Jêdruszewskiego ugo-
towa³a smakowity
¿urek, który sprze-
dawa³ siê jak œwie¿e
bu³eczki.

Klasa I a o specjal-

noœci kucharz ma³ej
gastronomii, wraz z
wychowawczyni¹ Jo-
lant¹ Stejer, przygo-
towa³a stoisko z pal-
mami, mazurkami oraz
babami wielkanocny-
mi. Uczniowie ofero-
wali samodzielnie wy-
konane wyroby, które
sprzeda³y siê w bardzo
krótkim czasie. 

Klasy I LO, II LP i

II LO wraz z
wychowawczyniami,
Danut¹ Banaszek,
Beat¹ Bukowsk¹ i
Dorot¹ Bramowicz ,
wykona³y kolorowe
pisanki wielkanocne
oraz palmy. 

Bardzo mi³o spê-
dziliœmy czas i z przy-
jemnoœci¹ weŸmiemy
udzia³ w kolejnym
przedsiêwziêciu orga-
nizowanym dla miesz-
kañców Olsztynka.

Zespó³ Szkó³ na Kiermaszu

Po raz kolejny uczniowie Zespo³u Szkó³ w
Olsztynku brali udzia³ w kiermaszu  wielka-
nocnym organizowanym  na rynku naszego
miasteczka.
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13-15 II Ul. Pionierów. Tzw.
"z³omiarze" poczynaj¹ sobie
coraz œmielej. Z piwnicy Leszka
I., po wywa¿eniu drzwi, wynie-
siono elementy metalowe atlasu
sportowego o wartoœci 350 z³.

17 II Ul. Œwierczewskiego.
Chwila nieuwagi kosztowa³a
Bogus³awê Sz. utratê torebki z
dowodem osobistym, kart¹
bankomatow¹, telefonem komór-
kowym i pieniêdzmi w kwocie
60 z³ (³¹czna wartoœæ ok. 300 z³).
Pani Bogus³awa po³o¿y³a toreb-

kê na ladzie mobilnego sklepiku
z wêdlinami.

19/20 II Ul. Daszyñskiego.
Skradziono tu samochód Audi
A6 (nr rej. NOL 04015) o war-
toœci 50 tys. z³, w³asnoœæ To-
masza B.

16 II Ul. Jagie³³y. Tutaj
zagapi³ siê kierowca i skradziono
mu z samochodu saszetkê z
dokumentami i pieniêdzmi o
wartoœci ok. 800 z³. Podejrze-
wana o kradzie¿ jest osoba naro-
dowoœci romskiej.

22 II Ul. Chopina. Policja
mia³a niedaleko aby przy³apaæ
na gor¹cym uczynku Kamila P.,
który w³ama³ siê do zak³adu
fryzjerskiego przy ul. Chopina.
Sprawca trafi³ do aresztu tym-
czasowego na 3 m-ce, gdy¿ ma
te¿ ostatnio "na koncie" inne
kradzie¿e.

10 III Mia³ pecha miesz-
kaniec ul. Porzeczkowej, który,

po powrocie samochodem do
domu, pozostawi³ w gara¿u port-
fel z pieniêdzmi w kwocie 2 tys.
z³. W nocy w³amano siê do tego
gara¿u, a z³odzieje pewnie nie
posiadali siê ze szczêœcia "znaj-
duj¹c" portfel.

9-10 III Ul. Œwiercze-
wskiego. Dosz³o tutaj do pobicia
Krzysztofa C. i Roberta K. Jed-
nemu ze sprawców - Tomaszowi
M. przedstawiono zarzuty o
udzia³ w napadzie.

17 III Zatrzymano S³awomira
T., Piotra W. i Marcina T.
(wszyscy z Olsztynka), którzy
mieli przy sobie heroinê (1,8
grama). T³umaczyli siê, ¿e na
w³asny u¿ytek, ale ustawa o
przeciwdzia³aniu narkomanii
przewiduje równie¿ odpo-
wiedzialnoœæ za posiadanie. 

17 III Orzechowo. Policja
ujawni³a kolejny przypadek
kradzie¿y energii elektrycznej,

poprzez pod³¹czenie siê przed
licznikiem.

20/21 III Ul. Mrongowiusza.
Po wybiciu szyby okradziono
witrynê sklepu z akcesoriami do
telefonów komórkowych. Straty,
150 z³, poniós³ Kamil P.

24 III Ul. Sienkiewicza.
Wybito tu szyby w oknach dom-
ku letniskowego Ryszarda L.

25/26 III Gin¹ samochody. Z
parkingu przy ul. Szkolnej
skradziono Skodê Oktavia o
wartoœci 45 tys. z³, w³asnoœæ
Marcina J.

W omawianym okresie policja
zatrzyma³a 15 osób poszuki-
wanych, 8 nietrzeŸwych kie-
rowców i 2 rowerzystów, 13
osób do wytrzeŸwienia i 25
dowodów rejestracyjnych. 

Opracowano na podstawie
materia³ów KP w Olsztynku.    

Szanowni Pañstwo 
- Rolnicy z terenu Miasta 

i Gminy Olsztynek

Uprzejmie informujê, i¿ od 16 marca br.
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji
Rolnictwa Warmiñsko-Mazurski Oddzia³
Regionalny w Olsztynie przyjmuje wnioski
o p³at-noœci obszarowe i rolnoœrodowiskowe
a od 25 marca wnioski w ramach dzia³ania
"U³atwia-nie startu m³odym rolnikom".  

Szanowni Mieszkañcy Miasta i Gminy
Olsztynek - zadbajmy o utrzymanie czys-
toœci. Zbli¿a siê okres wiosenno - letni.
zwracam siê do wszystkich Pañstwa - w³aœci-
cieli, administratorów  i u¿ytkowników nieru-
chomoœci - z ogromn¹ proœb¹ dotycz¹c¹
uporz¹dkowania terenów po okresie zimy,
naprawienia p³otów i uprz¹tniêcia œmieci,
z³omu i innych odpadów nagromadzonych na
posesjach. 

Wygl¹d otoczenia œwiadczy przede wszys-
tkim o ich u¿ytkownikach - zadbajmy o to
wspólnie, abyœmy byli postrzegani jako
dobrzy gospodarze naszych terenów. Ustawa z
dnia 13 wrzeœnia 1996 r. o utrzymaniu czys-
toœci porz¹dku w gminach (Dz. U. z 2005 r.
Nr 236, poz. 2008 ze zmianami) - reguluje
ogólnie sprawy dotycz¹cy utrzymania czystoœ-
ci i porz¹dku, w sposób szczegó³owy te
zagadnienia zosta³y uregulowane w regu-
laminie uchwalonym przez Radê Miejsk¹ w

roku 2006. Zgodnie z w/w ustaw¹ ka¿dy w³aœ-
ciciel, u¿ytkownik, najemca nieruchomoœci
ma obowi¹zek podpisywania umów na wywóz
nieczystoœci sta³ych i p³ynnych.   Konsek-
wencj¹ nie wykonania tego obowi¹zku jest
wydanie decyzji administracyjnej nakazuj¹cej
uiszczanie op³at za w/w us³ugi. Za kontrolê i
egzekwowanie prawa odpowiedzialna jest tu
Stra¿ Miejska w Olsztynku. Nie chcielibyœmy
korzystaæ z drastycznych rozwi¹zañ
prawnych, dlatego apelujê do Pañstwa  - za-
dbajmy o swoje otoczenie a dobre praktyki
niech pos³u¿¹  jako przyk³ad dla innych.

Przypominam, ¿e na terenie miasta i w
niektórych miejscowoœciach na terenie gminy
ustawione s¹ pojemniki do segregacji papieru
(kolor niebieski), szk³a (kolor zielony) i pla-
stiku (kolor ¿ó³ty). Segregacja odpadów nic
Pañstwa nie kosztuje, wszystkie koszty z tym
zwi¹zane ponosi Zak³ad Gospodarki Komu-
nalnej. 

Zwracam siê do Pañstwa z apelem o
czynne w³¹czenie siê w Gminny Program
Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych
- odzyskuj¹c surowce wtórne, ka¿dy z nas
mo¿e ponosiæ ni¿sze koszty za wywóz
nieczystoœci sta³ych. Jest to znaczna korzyœæ
ekonomiczna dla ka¿dego gospodarstwa
domowego, segreguj¹c odpady dbamy te¿ o
nasze wspólne dobro - œrodowisko naturalne.
Segregowaæ odpady mo¿e ka¿dy - wystarczy
tylko chcieæ.

Jednoczeœnie zwracam siê do Pañstwa z
uprzejm¹ proœb¹ o niewypalanie traw -
wypalanie jest zabronione, bo jest bardzo
niebezpieczne, mo¿e spowodowaæ ogromne
straty materialne, zagra¿a œrodowisku natural-
nemu a nawet temu najcenniejszemu -
ludzkiemu ¿yciu! 

ZADBAJMY O NASZE ŒRODOWISKO
POPRZEZ: UTRZYMANIE CZYSTOŒCI,
SEGREGACJÊ ODPADÓW oraz
ZACHOWANIE ROZS¥DKU!

Burmistrz Olsztynka
Miros³aw Stegienko

Wiosenne porz¹dki 

Szanowni Pañstwo - Mieszkañcy Gminy 
i kierownicy zak³adów pracy  !

Przypominam, i¿ na pocz¹tek maja  przypadaj¹ uroczystoœci rocznicowe: 
· 1 maja - Œwiêto Pracy, przyst¹pienie Polski do Unii Europejskiej, 
· 2 maja - Dzieñ Flagi Rzeczypospolitej Polskiej, 
· 3 maja - rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja
Wobec powy¿szego apelujê do Pañstwa  o godne, z nale¿yt¹ czci¹ i szacunkiem, uczczenie

tych uroczystoœci - poprzez umieszczenie symboli narodowych, ze szczególn¹ dba³oœci¹ o ich
walory estetyczne.

Przy tej okazji zwracam siê do Pañstwa z uprzejm¹ proœb¹ o zwrócenie uwagi na estetykê
posesji i terenu otaczaj¹cego nieruchomoœæ. 

Z wyrazami szacunku i nadziej¹ na podkreœlenie w tych dniach naszej to¿samoœci naro-
dowej. 

Burmistrz Olsztynka
Miros³aw Stegienko
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Szanowni Pañstwo
Uprzejmie informujê, i¿ z  dniem 31 marca

2009 r. wesz³y w ¿ycie nowe przepisy doty-
cz¹ce rejestrowania, zg³aszania zmiany, za-
wieszania i wznawiania  dzia³alnoœci gospo-
darczej w ewidencji dzia³alnoœci gospodarczej
prowadzonej przez gminy.

Od tego dnia osoba fizyczna rozpoczynaj¹-
ca dzia³alnoœæ gospodarcz¹ bêdzie sk³adaæ
jeden zintegrowany wniosek o wpis do
ewidencji dzia³alnoœci gospodarczej tylko w
urzêdzie miejskim. 

Wzór wniosku EDG-1  okreœlony  roz-
porz¹dzeniem Rady Ministrów z dnia 24
marca 2009r., w sprawie wzoru wniosku o
wpis do ewidencji dzia³alnoœci  gospodarczej,
dostêpny jest w Centralnym Repozytorium
Wzorów Dokumentów w internecie na
stronach www.crd.gov.pl i www.epuap.gov.pl.
Dostêpny jest tak¿e za poœrednictwem strony
internetowej Ministerstwa Gospodarki -
www.mg.gov.pl oraz w Biuletynie Informacji

Publicznej  Urzêdu Miejskiego w Olsztynku
wraz z instrukcj¹ jego wype³niania.

Istotne zmiany wynikaj¹ce z przepisów
prawnych: 

· formularz o wpis do ewidencji dzia³alnoœci
gospodarczej ma tak¿e s³u¿yæ do zg³oszenia
zmiany danych, zawieszenia i wznowienia
dzia³alnoœci oraz zawiadomienia o zaprzesta-
niu dzia³alnoœci gospodarczej,

· organ ewidencyjny dorêcza przedsiêbiorcy
z urzêdu zaœwiadczenie o wpisie niezw³ocznie
po jego dokonaniu,

· organ ewidencyjny przesy³a dane z
wniosku do wskazanego przez przedsiêbiorcê
naczelnika urzêdu skarbowego, w³aœciwego
Urzêdu Statystycznego oraz w³aœciwej jedno-
stki terytorialnej Zak³adu Ubezpieczeñ
Spo³ecznych albo Centrali Kasy Rolniczego
Ubezpieczenia Spo³ecznego,

· przedsiêbiorca mo¿e podj¹æ dzia³alnoœæ
gospodarcz¹ w dniu z³o¿enia wniosku o wpis
do ewidencji dzia³alnoœci gospodarczej (z

wyj¹tkiem, gdy ustawa uzale¿nia podej-
mowanie i wykonywanie dzia³alnoœci gospo-
darczej od obowi¹zku uzyskania przez przed-
siêbiorcê koncesji albo zezwolenia),

· wniosek o wpis do ewidencji dzia³alnoœci
gospodarczej przes³any poczt¹ musi byæ opa-
trzony w³asnorêcznym podpisem wniosko-
dawcy, którego w³asnorêcznoœæ poœwiadczona
bêdzie  przez notariusza,

· nowe elementy, które bêdzie zawiera³
wniosek to: NIP oraz numer telefonu kontakto-
wego i adres poczty elektronicznej, o ile
przedsiêbiorca bêdzie taki posiada³,

· wniosek o wpis oraz o zmianê wpisu do
ewidencji dzia³alnoœci gospodarczej nie podle-
ga op³acie.

Wszelkie informacje wynikaj¹ce ze zmiany
przepisów mo¿na uzyskaæ w urzêdzie
miejskim, pokój nr 12 (I piêtro) lub telefo-
nicznie pod numerem telefonu (089) 519 54
62,  (089) 519 54 50 wew. 462 w godzinach: w
poniedzia³ek 8.00 - 16.00, wtorek - pi¹tek 7.15
- 15.15.  Zapraszam zainteresowane osoby.

Burmistrz Olsztynka
Miros³aw Stegienko

SPRAWNIEJ W URZÊDZIE

W ramach programu Funduszu Ma³ych
Grantów Transgranicznych i Miêdzyregional-
nych, Szpital zorganizuje 2 cykle szkoleñ: dla
lekarzy i fizjoterapeutów oraz dla kadry
zarz¹dzaj¹cej. Wartoœæ obu projektów to
ponad 60 tys. Euro. 

Projekty realizowane bêd¹ równolegle.
Planowany termin zakoñczenia to sierpieñ
2009.

Projekt pn: Rozwój kadry zarz¹dzaj¹cej w
szpitalach Obwodu Kaliningradzkiego i
Województwa Warmiñsko-Mazurskiego
skierowany jest do kadry zarz¹dzaj¹cej œred-
niego szczebla. Jego celem jest poprawa
umiejêtnoœci zarz¹dczych personelu poprzez
rozwój  kompetencji w obszarze zarz¹dzania
i przywództwa w opiece zdrowotnej. 

Szkolenia w ramach projektu odbywaæ siê
bêd¹ w comiesiêcznych cyklach dwudnio-
wych.  Bêd¹ odnosiæ siê do szerokiego spek-
trum zagadnieñ dotycz¹cych zarz¹dzania i
przywództwa. Obejmowaæ bêd¹ umiejêtnoœci
z zakresu podstaw systemów ochrony
zdrowia, podstaw zarz¹dzania, zarz¹dzania
strategicznego, zarz¹dzania zasobami ludzki-
mi, pracy w grupie, twórczego myœlenia oraz
zarz¹dzania jakoœci¹. Realizowane bêd¹ w
oparciu o zajêcia  warsztatowe, pozwalaj¹ce
na praktyczne opanowanie prezentowanych
treœci. 

W projekcie udzia³ weŸmie kadra
zarz¹dzaj¹ca œredniego szczebla ze szpitala w
Ameryce - 10 osób oraz ze szpitala w Pio-
niersku - 10 osób.

Dziêki udzia³owi w projekcie, uczestnicy
spotkañ  zdobêd¹ specjalistyczn¹ wiedzê,
która umo¿liwi im bycie bardziej efektywny-
mi mened¿erami, ale równie¿ bêd¹ mieli
mo¿liwoœæ nawi¹zania wspó³pracy z
zagranicznymi mened¿erami  oraz wymiany
doœwiadczeñ w rozwi¹zywaniu problemów z
dziedziny zarz¹dzania .

Projekt pn: Wspó³czesne metody
kinezyterapii skierowany jest z kolei do per-
sonelu medycznego. Uczestniczyæ w nim
bêd¹ lekarze i fizjoterapeuci z Obwodu
Kaliningradzkiego i Regionu Warmii i
Mazur.

Celem projektu jest podniesienie kwali-
fikacji zawodowych uczestników poprzez
przeszkolenie ich w zakresie nowoczesnych
metod kinezyterapii, m.in.: metody NDT
Bobach, Vojty, PNF, Ilizarowa, Mc Kenzie
oraz Kinesiotapingu. 

W projekcie uczestniczyæ bêdzie osiem-
nastoosobowa grupa fizjoterapeutów i
lekarzy ze Szpitala w Ameryce oraz 6
osobowa grupa fizjoterapeutów z Pionierska. 

Realizacja projektu bêdzie opieraæ siê na
cyklu szkoleñ sk³adaj¹cym siê z dwu-
dniowych spotkañ, ³¹cz¹cych zajêcia teorety-
czne z warsztatami praktycznymi oraz ana-
liz¹ studium przypadków. 

Planowane jest wydanie publikacji za-
wieraj¹cej materia³y szkoleniowe.

Realizowane projekty to kolejny etap
wspó³pracy Szpitala w Ameryce z Sanato-
rium Ortopedycznym w Pioniersku (Obwód

Kaliningradzki, Rosja). W ubieg³ych latach
placówki realizowa³y projekt, którego celem
by³o stworzenie w Pioniersku centrum reha-
bilitacyjnego, wyposa¿onego w nowoczesny
sprzêt medyczny i wykwalifikowany perso-
nel. W tym czasie partnerzy projektu zorgani-
zowali wiele konferencji naukowych i semi-
nariów, podczas których zidentyfikowano
g³ówne problemy zwi¹zane z rehabilitacj¹
niepe³nosprawnych dzieci w wieku 7-14 lat z
przygranicznych rejonów Polski i Obwodu
Kaliningradzkiego. Specjaliœci ze szpitala w
Ameryce opracowali i wdro¿yli nowoczesne
metody rehabilitacji medycznej a tak¿e
pomogli w przygotowaniu nowoczesnej bazy
leczniczej w Pioniersku.

- Wspania³e rezultaty projektu w postaci
wymiany pacjentów oraz wiedzy, metod i
sposobów leczenia a tak¿e nawi¹zana
wspó³praca miêdzyregionalna utwierdzi³a nas
w przekonaniu o wielkiej wartoœci wspólnej
realizacji przedsiêwziêæ w ró¿nych obszarach
- mówi Roman Lewandowski, dyrektor Szpi-
tala w Ameryce. - Obecnie widzimy potrzeby
kontynuowania dalszej wspó³pracy z partne-
rem rosyjskim w zakresie szkolenia naszych
specjalistów medycznych i kadr zarz¹dzaj¹-
cych nie tylko w Polsce czy Rosji, ale rów-
nie¿ we wiod¹cych oœrodkach europejskich.
W bie¿¹cym roku planujemy z³o¿enie wspól-
nego projektu do Programu Wspó³pracy
Transgranicznej Litwa-Polska-Rosja 2007-
2013 na program profilaktyki dzieci
zagro¿onych deformacjami krêgos³upa w
obszarach o utrudnionym dostêpie do specja-
listycznej opieki rehabilitacyjnej w Regionie
Warmiñsko-Mazurskim i Obwodzie Kalinin-
gradzkim - dodaje Lewandowski.

Personel się kształci, zyskają pacjenci
Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny rozpocz¹³ realizacjê kolejnych projektów finan-

sowanych ze œrodków Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) i Norweskiego
Mechanizmu Finansowego. Tym razem fundusze wykorzystane zostan¹ na podniesie-
nie kwalifikacji personelu placówki.
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W poprzednim odcinku
wspomina³em zespo³y graj¹ce w
latach 60-tych do tañca czyli, jak
siê póŸniej brzydko okreœla³o,
cha³turê. Myœlê, ¿e ten epitet do
nich raczej nie pasowa³. Owszem
zdarza³y siê przypadki grania "o
siedmiu zbójach", przewa¿a³y
jednak solidne, graj¹ce oczywiœ-
cie na ¿ywo, sk³ady.

Czêsto spotyka³o siê zespo³y z
okolicznych jednostek wojsko-
wych, a tam by³a ostra konku-
rencja - graæ w wojsku w zespole
to by³a nie by³a jaka fucha. Poza
tym, w ka¿dym powiatowym
mieœcie, a nierzadko i w mniej-
szych, funkcjonowa³y lokale -
potocznie knajpy - z dancingiem,
w których wykwalifikowani
muzycy pracowali ju¿ na etatach.

A i moda na nadu¿ywanie
przez klezmerów alkoholu
przysz³a chyba dopiero w latach
70-tych. Ciekawostk¹ mo¿e byæ
tu obserwacja, ¿e na przeró¿nych
imprezach - balach, weselach,
bankietach, itp. powa¿na czêœæ
goœci stawia³a sobie za punkt
honoru "przepijanie" z orkiestr¹.
Dlaczego - Bóg raczy wiedzieæ?

Reasumuj¹c - muzyka roz-
rywkowa, u¿ytkowa, wykonywa-
na przez zespo³y przygrywaj¹ce
do tañca mia³a siê ca³kiem
dobrze. Nie chcia³bym tu wypaœæ
na jakiegoœ "zgreda", czy "przes-
tarza³ego faceta" (jak czasami -
zreszt¹ z sympati¹ - nazywali
mnie moi nieletni synowie) ale
uwa¿am, ¿e kondycja wspó³czes-
nych propozycji pozostaje daleko
w tyle. Czasami nawet potrafiê

"biadoliæ", ¿e mamy do czynienia
z upadkiem kultury, bo - w koñcu
- kultura to nie tylko ta przez
du¿e K. Ale jak mo¿na nazywaæ
zespo³em dwóch (przewa¿nie)
m³odzieñców, którzy z muzyk¹
zetknêli siê najczêœciej przy
ognisku i którzy, z perspektyw¹
³atwego zarobku, kupuj¹ key-
board albo dwa (nie te dro¿sze,
tylko te lepsze), œci¹gaj¹, tzw.
"midy" z  internetu na dyskietki -
no a œpiewaæ - wiadomo ... ka¿dy
mo¿e!

Na szczêœcie zespo³om olszty-
neckim zaczynaj¹cym swoj¹ dzia-
³alnoœæ w latach 70-tych takiej
³atki nie mo¿na przypi¹æ. Big
beat dotar³ do nas w 1966r., kiedy
to w szacownych murach LO
(mieszcz¹cego siê podówczas w
Zamku) powsta³y prawie jedno-
czeœnie dwa, oczywiœcie rywa-
lizuj¹ce ze sob¹, zespo³y. W pier-
wszym na gitarach grali Staszek
Iwanowski,  Zbyszek Brenda i
Adaœ Tymul a na bêbnach
W³odek Wiœniewski. Zbyszek nie
by³ uczniem liceum, ale zosta³
przyjêty bo ... zrobi³ wszystkie
(pierwsze chyba w Olsztynku)
gitary elektryczne. 

Z kolei w drugim ja i Jurek
Bartkowski graliœmy na gitarach
a Leszek Sieklicki na perkusji.
My, niestety, mieliœmy tylko
zwyk³e "pud³a" z dokupionymi
przystawkami elektrycznymi "za
110" (z³) a Leszek na pocz¹tku
posi³kowa³ siê krzese³kami i
pokrywkami od garnków. Z zaz-
droœci¹ patrzyliœmy na kon-
kurencjê, której uda³o siê za-

³atwiæ prawdziw¹ perkusjê "Pol-
muz" ze Spó³dzielni "Pokój"
prowadz¹cej w Olsztynku nie
tylko 2 tkalnie, ale równie¿ dzia-
³alnoœæ kulturaln¹. Jakieœ dzia³a-
nia kulturalne, oprócz cotygo-
dniowych zabaw tanecznych w
karnawale, by³y te¿ w Klubie
"Kolejarz" mieszcz¹cym siê przy
ul. Chopina (obecnie MGOK).
Pamiêtam krótki epizod zwi¹zany
z zespo³em tu dzia³aj¹cym.
Pewnie wspólnymi wysi³kami i
"Kolejarza" i "Pokoju" œci¹gniêto
zawodowego instruktora z Olsz-
tyna (nazywa³ siê Kêpka). By³o
pianino, znalaz³a siê te¿ wspom-
niana wczeœniej perkusja. Ja,
pomimo ró¿nych "wstrêtów" ze
strony konkurencji (m.in. donos
do dyrektora LO, ¿e jestem za
m³ody by graæ na zabawach)
za³apa³em siê na gitarê, bo jako
jedyny z lokalnych "wioœlarzy"
czyta³em nuty. Z zespo³em tym
(pianino, kontrabas, gitara,
wokalistki) zaliczy³em kilka wys-
têpów w Olsztynku i okolicy.

Tymczasem Leszek, który mia³
smyka³kê do "za³atwiania"
wszystkiego (dzisiaj pewnie
by³by zawodowym menad¿erem)
znalaz³ nam prawdziwy klub
muzyczny "Parowozownia" w
Olsztynie (trzeba tu, podkreœliæ
du¿e zas³ugi ówczesnej PKP dla
kultury). By³y tam gitary czeskie
"Jolana", gitara basowa, perkusja,
nag³oœnienie i  regularne wystêpy.
Graliœmy (po dokooptowaniu
Ryœka £ojewskiego na bas)
g³ównie przeboje zespo³ów "The
Shadows" i "The Ventures" oraz
instrumentalne wersje piosenek
"The Beatles" (Leszek posiada³
wszystkie, oryginalne ich p³yty -
chyba od rodziny z Kanady).
Niestety, konkurencja olsztyñska
by³a bezlitosna. Nasy³a³a na nas
zbirów, a¿ w koñcu mimo deter-
minacji, zrezygnowaliœmy z

doje¿d¿ania. Takie to by³y czasy -
chêtnych do grania by³o du¿o, zaœ
miejsc, a zw³aszcza, instrumen-
tów i sprzêtu jak na lekarstwo.

W zwi¹zku z powy¿szym
zacz¹³em "powa¿nie myœleæ o
przejœciu na zawodowstwo".
Tzn., o kupieniu sobie prywatnie
sprzêtu, najlepiej dla ca³ego
zespo³u, i zrobienia kariery
wzorem "Czerwonych Gitar",
"Niebiesko-Czarnych", itp. Po
odwiedzeniu kilku sklepów
muzycznych zmieni³em jednak
zdanie i postanowi³em zrobiæ
sobie gitarê, z niewielk¹ pomoc¹
przyjació³. W tym celu zepsu³em
œwietn¹ gitarê akustyczn¹
(w³osk¹), której mi szkoda do
dziœ - oderwa³em od niej gryf i
przykrêci³em wykonan¹ przez
stolarza deskê ze wspomnian¹ ju¿
przystawk¹ "za 110".

Zawziêcie kopiowa³em zagry-
wki gitarzystów s³uchaj¹c p³yt
(oczywiœcie pocztówkowych) i w
koñcu zosta³em "zauwa¿ony"
przez bossa s³ynnego wtedy
zespo³u "Czarne Tulipany" Jasia
Wêgielewskiego. By³o to pe³ne
zawodowstwo - Jasiu mia³ swoje
bêbny (zrobione przez ojca) a w
zespole ju¿ jednego gitarzystê -
Wieœka Œwiêtoniowskiego.
Wiesiek by³ zdolnym i doœwiad-
czonym muzykiem (gra³ w zes-
pole wojskowym ze s³ynnym
Januszem Laskowskim), œwietnie
œpiewa³ i akompaniowa³ sobie na
gitarze - gdy wykonywa³ przebo-
jowe piosenki o mi³oœci (np. "24
tysi¹ce poca³unków") wszystkie
dziewczyny na sali p³aka³y! Z
tego te¿ wzglêdu ci¹gle to-
warzyszy³a mu "odrobinê" zaz-
drosna ¿ona. Moim, z kolei,
atutem by³o granie, tzw. solówek. 

Resztê sk³adu zespo³u dope³-
niali bracia Lachowicze - Mietek
gra³ na saksofonie altowym a
W³adek na akordeonie. Rodzina

Od klezmerki do hip-hopu
- c.d.

Szanujmy wspomnienia

Otwarcie kawiarenki “Jagienka”

Pierwszy zespó³ z gitar¹ elektryczn¹ - 1967/68
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Lachowiczów zdominowa³a, ¿e
tak powiem, rynek muzyki roz-
rywkowej w Olsztynku, bo ju¿ w
roku 1972 pojawi³ siê jako zdolny
basista Rysiek - obecny i wielo-
letni dyrektor Zespo³u Szkó³. Z
"Tulipanami" (po skróceniu
nazwy) odwiedzi³em wiele
piêknych zak¹tków naszej i oœcie-
nnych gmin, przygrywaj¹c na
zabawach i weselach. Zacz¹³em
znowu myœleæ o kupnie nowej
gitary i wzmacniacza. Moja
samoróbka ci¹gle stwarza³a pro-
blemy, no i pod³¹cza³em j¹ do
"Luny" Wieœka. Poszed³em na
ca³oœæ i, w oparciu o dochody z
grania, pracy na etacie i pomoc
rodziców, naby³em piêkn¹ gitarê
"Jolana - Tornado" za zawrotn¹
wtedy kwotê 9 tys. z³. Oczywi-
œcie na raty przez, tzw. ORS
(Oœrodek Sprzeda¿y Ratalnej) bo
zarabia³o siê wtedy ok. 1200 z³ na
miesi¹c a koszty utrzymania by³y
du¿o wy¿sze ni¿ dzisiaj (np. kg
kie³basy kosztowa³ ok. 60-70 z³,
d¿insy Riffle ok. 500 z³, itd.). 

Na takiej samej gitarze gra³
mój idol, gitarzysta Niebiesko-
Czarnych, Janusz Pop³awski!
Kupi³em te¿, ju¿ za gotówkê,
wzmacniacz (podróbka) za 1500
z³. W zwi¹zku z tym, ¿e równie¿
Janek kupi³ firmowe bêbny a
Adaœ Tymul niez³¹ gitarê basow¹
(jak siê potem oka¿e wiêkszoœæ
m³odych muzyków w tamtym
okresie wywodzi³a siê ze wspo-
mnianych zespo³ów bigbitowych
LO) postanowiliœmy za³o¿yæ
zespó³ rockn'rollowy. Na perkusji
gra³ oczywiœcie Jasiu (kierownik
zespo³u), na basie Adaœ a Wiesiek
Œwiêtoniowski i ja na gitarach,
œpiewali - i to ca³kiem dobrze -
Wiesiek i Adaœ. W takim sk³adzie
pod nazw¹ "Unisono" zagraliœmy
na otwarciu kawiarni "Jagienka"
(przy ul. Œwierczewskiego, gdzie
obecnie mieœci siê, m.in. sklep P.
Draszek a wczeœniej by³a
"Taida") i zrobiliœmy prawdziw¹

furorê. By³ to chyba rok 1968.
Hierarchia w naszej bran¿y

by³a wtedy nastêpuj¹ca: najni¿ej
notowane by³y zespo³y graj¹ce na
zabawach (g³ównie wiejskich) i
weselach, potem by³o granie w
lokalach (tutaj ju¿ trzeba by³o
zdawaæ egzamin przed pañstwo-
w¹ komisj¹ na tzw. weryfikacje
zawodowe - gastronomiczne) a
najwy¿sza pó³ka to oczywiœcie
estrada. Z muzyków olsztynec-
kich, wiele lat póŸniej, weryfika-
cje estradowe zdoby³ Zbyszek
Chrzanowski. Oczywiœcie wszy-
scy marzyliœmy o zrobieniu karie-
ry. Granie na zabawach i we-
selach, a nawet w lokalach trak-
towaliœmy jako sposób na prze-
trwanie i zdobywanie pieniêdzy,
chocia¿ nie mo¿na powiedzieæ,
¿eby nie sprawia³o nam te¿ fraj-
dy. W kolejnych sk³adach:
"Grupa Powrót" (Adaœ Tymul -
bas i vocal, Leszek Sieklicki -
bêbny i ja na gitarze), "Kiks"
(Edek Szczerski - bas i vocal,
póŸniej Staszek Iwanowski - bas i
vocal, Leszek Sieklicki - bêbny,
Staszek Wotkiewicz i ja - gitary)
próbowaliœmy wszystkiego: wys-
têpów estradowych, udzia³u w
konkursach i przegl¹dach, grania
do tañca na dancingach, balach
karnawa³owych, wieczorkach

tanecznych i bankietach w oœrod-
kach wczasowych a tak¿e na
weselach. Najbardziej chyba
ambitna artystycznie i najbli¿sza
jakiegoœ sukcesu by³a "Grupa
Powrót". G³ówna tu zas³uga Ada-
sia Tymula, który mia³ równie¿
smyka³kê do gry na basie, ale by³
najlepszy w pomys³ach na w³asne
kompozycje. Uk³adaliœmy w³asne
kawa³ki do tekstów poetyckich. 

Pamiêtam dwie naprawdê fajne
imprezy. Pierwsza to sylwester
1972r. - œwietne towarzystwo,
znakomita zabawa no i nasz bar-
dzo udany wystêp - Staszek
œpiewa³ wtedy s³ynny przebój
"Mammy Blue" a W³adek i ja
popisywaliœmy siê w "Domu
wschodz¹cego s³oñca". Druga -
niecodzienny jak na Olsztynek
koncert. Nie wszyscy pamiêtaj¹,
¿e budynek dawnego koœcio³a
ewangelickiego a obecnie, tzw.
Galeria chyba do 1975r. by³
ruin¹. Sta³y tylko mury na
wysokoœæ ok. 5-6 m, i w³aœnie na
tych murach zagraliœmy. "Wtar-

galiœmy" tam, nie pamiêtam ju¿
w jaki sposób, perkusjê, wzma-
cniacze i ca³e nag³oœnienie. Szko-
da tylko, ¿e nie mamy z tego,
by³o - nie by³o wydarzenia arty-
stycznego, ¿adnego zdjêcia. A
mo¿e ktoœ ma? 

PóŸniej, a¿ do lat 90-tych,
gra³em w "¿elaznym" sk³adzie z
Ryœkiem i W³adkiem, zmieniali
siê tylko perkusiœci. Przez kilka
lat gra³ z nami na bêbnach i to
bardzo dobrze Zenek Bar-
toszewicz, podobnie Sylwek
Renda z Nidzicy - tak¿e œwietny
bêbniarz a najd³u¿ej bo oko³o 10
lat Zbyszek Chrzanowski, od
wielu ju¿ lat muzyk zawodowy,
jeden z najlepszych a mo¿e i
najlepszy w regionie prekusista.

Przez nasz zespó³ (od po³owy
lat siedemdziesi¹tych przez pra-
wie 20 lat pod nazw¹ TSM -
Tymczasowa Spó³ka Muzyczna)

przewinê³o siê wiele talentów, jak
choæby Edek Szczerski (cz³owiek
orkiestra) czy Staszek Wot-
kiewicz - wirtuoz akordeonu. Od
pewnego momentu wiedzieliœmy
ju¿ oczywiœcie, ¿e ze s³awy bêd¹
"nici" ale muzykowanie by³o jed-
nak wspania³¹ przygod¹,
sposobem na ¿ycie. Oprócz gra-
nia spêdzaliœmy wiele czasu na
rozmowach o muzyce, przy-
jaŸniliœmy siê i to pozosta³o do
dziœ.

Po odejœciu Zbyszka, który
mia³ coraz wiêcej propozycji
zawodowych, nie mogliœmy
znaleŸæ godnego nastêpcy, przez
jakiœ czas próbowaliœmy graæ z
tzw. "trupem" czyli perkusj¹
automatyczn¹, co na d³u¿sz¹ metê
nie mog³o dawaæ zadowolenia.
Poza tym koñczy³a siê wtedy
(pocz¹tek lat 90-tych) jakby
pewna epoka, umiera³ rockn'roll.
Zaczê³y znikaæ lokale z dan-
cingiem, zespo³y graj¹ce na ¿ywo
a na scenê wkroczy³o "triumfal-
nie" tandetne disco-polo i duety z

keybordami. Uznaliœmy, ¿e to ju¿
zabawa nie dla nas.

Jeszcze w 1992, chyba z ini-
cjatywy œwietnego muzyka z
Nidzicy - Marka Kisieliñskiego
(obecnie zawodowiec, m.in.
gitarzysta "Czerwonych Gitar"),
za³o¿yliœmy zespó³, w którym
oprócz mnie gra³o m³ode pokole-
nie: Marek na klawiszach,
Wiesiek Dubicki - bas i vocal,
Andrzej Waluk - bas i gitara.
Tutaj, chocia¿ by³o równie¿ sym-
patycznie, chodzi³o ju¿ g³ównie o
pieni¹dze - po jakimœ czasie
Andrzej i Wiesiek za³o¿yli duet z
keybordem "Ding - Dong" a w
koñcu Wiesiek zosta³ sam jako
"one man band" i dzia³a do dzi-
siaj, wspó³pracuj¹c te¿ z Witkiem
Lubowieckim.          

c.d. na str. 12

Dyrektor Zespo³u Szkó³

Felek  Pacer i inni...

Zespó³ “Relaks”



W, jak to okreœli³em wczeœniej,
"rozrywce" olsztyneckiej prze-
winê³o siê przez ten okres 40-tu
lat sporo rozmaitej maœci
zespo³ów. Pierwszym konku-
rentem mojego zespo³u by³
"Relaks" lub "Relax", po-
cz¹tkowo w sk³adzie: Wiesiek
Œwiêtoniowski - vocal i gitara,
Marian Waleryœ - gitara, Bogdan
Minakowski - organy i Marcin
Lewandowski - perkusja, póŸniej
- po odejœciu Wieœka i Bogdana
przez wiele lat grali: Marian,
Marcin, W³odek Wasio³kowski
(gitara i akordeon) i Jurek
Michalski na basie. Przez jakiœ
czas gra³ te¿ chyba z nimi
Zbyszek Brenda na saksofonie
tenorowym. Nie poddawa³ siê
równie¿ Jasiu Wêgielewski, orga-
nizuj¹c ró¿ne sk³ady, w których
przewijali siê: Janek Suwiñski -
akordeon, Wiesiek Œwiêtonio-
wski, Bogdan Minakowski - bas,
Zbyszek Brenda, i pewnie te¿
inni.

Z pewnoœci¹ najlepszym,
najbardziej wykszta³conym (po
dyrygenturze) muzykiem, który
równie¿ grywa³ do tañca by³

mieszkaj¹cy przez jakiœ czas w
Olsztynku Felek Pacer. By³ œwiet-
nym pianist¹, wiele siê od niego
nauczyliœmy, a ja pamiêtam jego
jeden zespó³, bo sam w nim
gra³em na gitarze. By³ tam
jeszcze Bogdan Minakowski na
basie i wszêdobylski Janek
Wêgielewski na perkusji.
Œpiewa³a jakaœ dziewczyna, a
by³o to przez jeden karnawa³ w
restauracji w Szyldaku.

Trzeba te¿ wspomnieæ o zes-
pole "Renesans" (1977-1982).
Jego najbardziej stabilny sk³ad to:
Ryszard Polewacz - perkusja, Jan
Schodowski - bas, Marek
"Niemen" Jasiulewicz - œpiew i
organy, Waldemar Lewandowski
- gitara i Andrzej Podêbski - akor-
deon. Poza nimi grali krótko te¿ -
Leon Podêbski, Zbyszek
Chrzanowski (wtedy jeszcze
m³okos) i chyba Bogdan Mina-
kowski. Bracia Podêbscy z kolei
grali te¿ chyba z Jankiem Gira-
nowskim (akordeon).

Trochê póŸniej (1985r.) zaczy-
na³ Darek Kania (vocal i klawi-
sze), ale za to gra do dziœ. Na
pocz¹tku z Darkiem Œli¿ewskim

na perkusji, z braæmi Wilk -
Jarkiem (bas, vocal) i Markiem
(gitara) oraz Andrzejem Bar-
cikowskim na perkusji. Gra³ z
nim te¿ Marek Kisieliñski, a
obecnie muzycy z poza Olsztyn-
ka, a czasem na instrumentach
perkusyjnych Tomek Milewski.

Chyba do ubieg³ego roku trzy-
ma³ siê jeszcze duet weteranów -
W³adek Lachowicz i Staszek
Wotkiewicz, z którymi "na vo-
calu" wystêpowa³a te¿ wycho-
wanka MGOK-u Dorota Pas-
tuszko, obecnie Górzyñska.             

Ja i mój zespó³ najbardziej
zaprzyjaŸnieni byliœmy z solid-
nym "bandem" Bogdana Weredy
(gitara, vocal). Grali z nim:
Krzysiek Ronowski (vocal, kla-
wisze), Andrzej Barcikowski
(perkusja), Grzesiek Zieliñski a
póŸniej Romek Kowalski na
basie. Gra³ te¿ chyba jakiœ czas
na gitarze Andrzej Pawlak, obec-
nie trochê zwi¹zany z restauracj¹
"Nutka" i zespo³em "M³ode
Wilki" (Bartek Wilk, Marcin
¯ebrowski).

Moje wspomnienia nie s¹
oczywiœcie prac¹ naukow¹ i
mog³em tu o czymœ, lub o kimœ
zapomnieæ. Przy okazji, chcia³-

bym wnieœæ poprawkê do
poprzedniego odcinka "Klezmer-
ki" - w latach 50-tych, jako jeden
z pierwszych po wojnie, gra³
"rodzinny", pod potoczn¹ nazw¹
"Masiaki" ansambl w sk³adzie:
Antoni Masiak (tr¹bka, klarnet,
skrzypce), Stanis³aw Masiak
(akordeon, perkusja), Alfred
Kamiñski (skrzypce), przewijali
siê tu Józef Kijañski (tr¹bka),
Kazimierz Gniadek (skrzypce) i
T. Sznajder (tr¹bka).

W nastêpnym odcinku za-
mierzam barwniej opisaæ s³a-
wetne olsztyneckie instytucje
odpowiedzialne za kulturê:
Spó³dzielniê "Pokój", POM, Klub
"Kolejarz", szko³y, a w szczegól-
noœci MGOK i zwi¹zanych z nim
dzia³aczy i zespo³y. MGOK-owi
stuknê³a ju¿ 40-ka!

Spróbujê te¿ namówiæ kogoœ
do przedstawienia na naszych ³a-
mach monografii zespo³ów dzia-
³aj¹cych przy Koœciele NSPJ.

Gor¹co namawiam wszystkich
do zamieszczania w "Albo",
choæby z okazji 650-lecia, swoich
wspomnieñ, niekoniecznie muzy-
cznych. Rubryka "Szanujmy
wspomnienia" czeka! 

W. G¹siorowski
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“Saturny 66” - 1966

Zespó³ “TSM” - pocz¹tek lat 90-tych
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M³odzie¿owa Rada Miejska 
w Olsztynku

W wyborach zarz¹dzonych na dzieñ 26
lutego 2009 roku wybrano 15 radnych, którzy
w trakcie sesji inauguracyjnej z³o¿yli
œlubowanie oraz wybrali przewodnicz¹cego,
wiceprzewodnicz¹cych, sekretarza oraz
komisjê rewizyjn¹. Podczas sesji pod-
sumowano tak¿e dzia³alnoœæ m³odzie¿owej
rady miejskiej poprzedniej kadencji oraz

wrêczono podziêkowania ustêpuj¹cym rad-
nym. Nowo wybranym radnym ¿yczymy
sukcesów oraz satysfakcji z wykonywanej
pracy. Sk³ad nowej rady: Lidia Ka³ecka -
przewodnicz¹ca, Marta Czerwiñska -
wiceprzewodnicz¹ca, Joanna Wieczorek -
wiceprzewodnicz¹ca, Sylwia Andrysiak -
sekretarz, Andrzej Kowalczyk - przewod-

nicz¹cy komisji rewizyjnej, Daniel B¹kowski,
Micha³ Erimus, Grzegorz Gut, £ukasz Han,
Malwina Ka³ecka, Paulina Leszczyñska,
Robert Maciak, Karolina Mórawska, Ma³-
gorzata Ostrowska, Justyna Staniszewska.
Opiekunem jest Monika Szukiel z promocji
urzêdu miejskiego.

M. Szukiel

MAJÓWKA Z MGOK-IEM
1.05 (piątek)

godz. 10.00 turniej pi³ki no¿nej dru¿yn podwórkowych 
(boisko LO)

godz. 15.00 PIKNIK NAD JEZIOREM

- dzieciêcy plener malarski “Malowid³o”
- zawody rowerowe
- zawody latawcowe
- konkursy rekreacyjne
- koncert “Baw się razem z nami” (“Mali 

Bêbniarze”, “Jasiek i Przyjaciele”, “Fanki”, 
“D-mollki”)

godz. 18.00 film “Opowieœci na dobranoc”, bil. 8 z³ (kino)

2.05 (sobota)

godz. 18.00 film “Opowieœci na dobranoc”, bil. 8 z³ (kino)
godz. 19.00 dyskoteka nastolatków (MGOK)

3.05 (niedziela)

godz. 11.00 turniej siatkówki (gimnazjum)
godz. 17.00-22.00 FESTYN POD ZAMKIEM

- Parada Tañca (nowoczesny, towarzyski)
- “Rollsztynek” (wyœcigi na rolkach 
i hulajnogach)

- wystêpy zespo³ów z MGOK-u (“Crazy 
Daisy”, “Tequila”, “Discret Noise”)

- koncert hip-hopowy “Aras dobrado”

- gwiazda festynu “Enej”

Dyrektor MGOK-u opowiedzia³ mi kiedyœ
tak¹ historiê. Brat jego, wybrawszy siê wraz
ze szwagrem w odwiedziny na zaprzy-
jaŸnion¹ Bia³oruœ, niespecjalnie zachwycony
by³ miejscowym menu, a w szczególnoœci
solon¹ ryb¹ serwowan¹ na okr¹g³o (œnia-
danie, obiad, kolacjê, podwieczorek, itp.). Po
tygodniu takiej diety postanowili udaæ siê do
lokalu gastronomicznego w celu zmiany
rodzaju po¿ywienia, np. na schabowego. Gdy
ju¿ wychodzili, drogê zast¹pi³a im gospo-
dyni, która us³yszawszy, ¿e id¹ w restie³ran
wrêczy³a im zawini¹tka (dla odmiany z su-
szon¹ ryb¹) i wypowiedzia³a s³awetne zdanie,
powtarzane przez Pana Wies³awa G¹-
siorowskiego "nu kak tak, biez ryby?". 

Jako czynny wêdkarz wiem, ¿e wytrzymaæ
w domu, szczególnie w okresie zimowo-
wczesnowiosennym, jest bardzo trudno. Sam
robiê przerwê od grudnia do maja. Nie dla-
tego, ¿e w tym okresie nie da siê ³owiæ (cho-
cia¿ ³owienie ryb z tafli lodu niesie w sobie
element igrania z ¿yciem) ale z innych po-

wodów. Otó¿ w tym czasie wiele gatunków
ryb, a przede wszystkim szczupak, odbywa
tar³o, co mo¿na zaobserwowaæ nad brzegami
wiosennych rozlewisk i p³ytkich rzeczek, np.
nad nasz¹ Jemio³ówk¹. Tu siê zaczyna: kije,
kije z pêtelk¹, ze szpikulcem i inne tego typu
wynalazki s³u¿¹ do pozbawiania ¿ycia tego¿
szczupaka, który uwielbia odbywaæ rozród w
takich ³atwo dostêpnych miejscach. 

Jestem w stanie zrozumieæ, ¿e m³odzie¿
chce siê wykazaæ sprytem i coœ z³owiæ, ale
faceci w moim wieku (po czterdziestce) ³a¿¹-
cy po brzegu i przeszukuj¹cy nadbrze¿ne
zielsko to ju¿ lekka przesada. Poczekaj ch³o-
pie jeszcze miesi¹c a w majestacie prawa
bêdziesz móg³ siê na³owiæ tych szczupaków
do syta (5 sztuk dziennie), na spinning i
¿ywca. Tym bardziej, ¿e policja wie o tych
amatorach rybiego miêsa, wiêc i mandat a
przy okazji i niez³y obciach murowany. No
ale w tym miejscu dochodzimy do s³awet-
nego "nu kak tak, biez ryby". Ryba jest w
sklepie, wiêc trzeba j¹ kupiæ a nie mordowaæ

w okresie ochronnym, kiedy ma w brzuchu
setki tysiêcy ma³ych szczupaków, które jak
urosn¹ mog¹ dostarczyæ emocji wêdkarskich
i po¿ywienia panu K. i wielu innym. Rozu-
miem, ¿e pan K. urodzi³ siê w czasach
g³êbokiej komuny, gdzie sprawa wy¿ywienia
rodziny by³a pierwszorzêdna. Ale mamy rok
2009 i szanujmy cudz¹ w³asnoœæ, a po trosze
i wspóln¹, bo w przysz³oœci mo¿e siê okazaæ,
¿e w jeziorach bêdzie woda a nie bêdzie ryb.
Wtedy dopiero siê zdziwisz, "nu kak tak, biez
ryby?". A przecie¿ by³a!         

Zbigniew Chrzanowski

Nu kak tak, biez ryby?

Ju¿ po raz trzeci m³odzie¿ olsztyneckich szkó³ wybiera³a swoich
reprezentantów do pracy w M³odzie¿owej Radzie Miejskiej, której
celem jest upowszechnianie idei samorz¹dowej. Do rady kandy-
dowali uczniowie Gimnazjum, Gimnazjum Stowarzyszenia Szkó³
Katolickich, Zespo³u Szkó³ oraz Liceum Ogólnokszta³c¹ceg.

Szanowni Mieszkañcy!
Aby uczciæ nasz wspólny jubileusz, zachêcamy do w³¹czenia siê w

akcjê sadzenia drzew, pn. "650 drzew na 650-lecie", której pomys³o-
dawc¹ jest Pani Bo¿ena Przes³aw, Nadleœniczy Nadleœnictwa Jagie³ek.
Osoby zainteresowane prosimy o odbiór sadzonek, które zostan¹ nie-
odp³atnie udostêpnione w  urzêdzie miejskim (dziedziniec ratusza, wej-
œcie od ul. Ma³y Rynek) w dniach 28 (wtorek), 29 (œroda) kwietnia
2009r. w godzinach 8.00 - 15.00.  

Szczegó³owych informacji udziela Jaros³aw Draszek tel.89 5 195 475
Sadzonki drzew zostan¹ równie¿ posadzone przez delegacje

zagranicznych miast partnerskich naszej gminy, podczas Miêdzynaro-
dowych Targów Ch³opskich, dnia 3 maja 2009r. w Alei PrzyjaŸni (MBL
Skansen).

Z góry dziêkujemy.

650 drzew na 650- lecie
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Policja bez mundurów
Mieszkañcy doœæ czêsto narzekaj¹, ¿e, w Olsztynku trudno

spotkaæ policjanta. - To skandal, ¿e w naszym miasteczku wiêcej
widaæ funkcjonariuszy drogówki z Olsztyna, ni¿ naszych patroli -
mówi nam jeden z mieszkañców.

Okazuje siê jednak, ¿e narzekania wynika³y z niewiedzy. Inter-
pelacja jednego z radnych miejskich sprawi³a, ¿e policja ujawni³a
powody, dla których tak ma³o stró¿ów porz¹dku widzimy na ulicach
naszego miasteczka. - Wydawa³o mi siê, ¿e na naszym posterunku
pracuje trzech, góra czterech policjantów. Jednak z danych, które
uzyska³em wynika, ¿e jest ich ponad 30-tu. - mówi³ nam zdumiony
Antoni Wikcik. - Dlatego z³o¿y³em interpelacjê, w której ¿¹da³em
wyjaœnienia, dlaczego tak ma³o funkcjonariuszy widaæ na naszych
ulicach. 

Co na to Policja? "Olsztynek zosta³ wytypowany do pilota¿owego
programu "policjant incognito". Oznacza to, ¿e nawet 90 proc. sk³adu
osobowego komendy pracuje w cywilu i nie ujawnia siê spo³eczeñ-
stwu. Dziêki temu ³atwiej obserwowaæ zachowania przestêpcze i co
za tym idzie zapobiegaæ im" - czytamy w wyjaœnieniu komendy
g³ównej policji, jakie nadesz³o do ratusza.

- W tej sytuacji trudno mieæ do kogoœ pretensje. Tajniacy to nowa-
torskie rozwi¹zanie i jestem dumny, ¿e w³aœnie u nas jest testowane -
mówi radny.

Jednak jest te¿ druga strona medalu. Policjanci by nie nara¿aæ siê
na zdemaskowanie nie wypisuj¹ mandatów i nie uczestnicz¹ w inter-
wencjach. Zamiast tego wykrytych sprawców pouczaj¹ na drodze

administracyjnej, czyli za pomoc¹ pism urzêdowych. Niestety trwa to
o wiele d³u¿ej i w przypadku niektórych osób jest nieskuteczne.

Chcieliœmy poprosiæ o komentarz komendanta naszego posterunku.
Niestety ¿adna z osób przebywaj¹cych na terenie placówki nie chcia³a
wskazaæ, kto jest prze³o¿onym. - Niestety tutaj tak¿e obowi¹zuje
tajemnica s³u¿bowa i dyskrecja - wyjaœni³ jedyny policjant, który mia³
na sobie mundur.

ZOO w Olsztynku
Kolejn¹ atrakcjê zapowiada dyrekcja naszego skansenu. Jeœli uda

siê pozyskaæ fundusze europejskie, jeszcze w tym roku powinny tam
powstaæ pierwsze wybiegi dla zwierz¹t. - W perspektywie stworzymy
przy ul. Leœnej ogród zoologiczny z prawdziwego zdarzenia -
zapowiada January Moszczyñski, dyrektor muzeum budownictwa
ludowego.

Na pocz¹tku zbudowane bêd¹ klatki dla ma³p. Poza tym wybiegi
dla zebr, wielb³¹dów i ¿yraf. - Hodujemy ju¿ konie, wiêc mamy
doœwiadczonych opiekunów - wyjaœnia dyrektor. - Od dawna
szukaliœmy atrakcji, które przyci¹gnê³aby zwiedzaj¹cych tak¿e poza
sezonem letnim. ZOO jest pomys³em, który mo¿e funkcjonowaæ
przez okr¹g³y rok.

W kolejnych latach do³¹cz¹ bardziej wymagaj¹ce gatunki, m.in.
niedŸwiedzie, foki a tak¿e drapie¿niki: lwy i tygrysy.

Ju¿ w paŸdzierniku powinniœmy siê dowiedzieæ, czy inwestycja
znalaz³a uznanie w komitecie steruj¹cym oceniaj¹cym projekty.
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Wyró¿nienie (dwie wersje graficzne) - firma ADCON Sp. z o.o., Warszawa.

Projekt Pani Doroty Walter -
Obrêbskiej zostanie wykorzystany
jako jubileuszowa pieczêæ miasta.Wyró¿nienie -  Rafa³ Karbowski.

Nowe Logo 
Olsztynka 

- c.d. ze str. 1

Handel w 
"Dni Olsztynka" 

(3-4 lipca)

Osoby ubiegaj¹ce siê o zezwolenie na
handel piwem w rynku miasta podczas
"Dni Olsztynka", mog¹ je uzyskaæ w ter-
minie do 15 czerwca 2009 roku z zastrze¿e-
niem pierwszeñstwa dla prowadz¹cych sta³¹
dzia³alnoœæ gastronomiczn¹ na terenie Gminy
Olsztynek (min. 1 rok). Ustala siê 5 punktów
sprzeda¿y, decyduje kolejnoœæ zg³oszeñ!
Uwaga! Placówki handlowe mieszcz¹ce siê w
rynku miasta, które nie uzyskaj¹ zezwolenia,
o którym wy¿ej mowa, nie mog¹ sprzedawaæ
alkoholu po godzinie 22.00.

Natomiast o handel gastronomi¹ mog¹
ubiegaæ siê wy³¹cznie zawodowe firmy
catheringowe.Sk³adanie ofert do 01.06.2009r.

Szczegó³owych informacji udzielamy w
Urzêdzie Miejskim w Olsztynku (pok. Nr 12,
tel. 089-519-27-99 w. 42) lub MGOK-u - tel.
089 519-22-01.

Odrêbne zasady obowi¹zuj¹ na terenie
MBL Skansen, (tel. 089-519-21-64).

Wszystkich chêtnych do wspó³pracy przy
organizacji imprezy serdecznie zapraszamy!

Organizatorzy 

"Choć w pożarnej naszej straży

Służą sami ochotnicy,

Gdy nieszczęście się przydarzy

Zawsze można na Was liczyć! " 

SZANOWNI  DRUHOWIE  OSP
Z okazji Œwiêta Stra¿aka 

przypadaj¹cego w dniu œw. FLORIANA
wszystkim DRUHOM OSP z jednostek 

miejsko - gminnych sk³adamy 
najserdeczniejsze ¿yczenia.

¯yczymy, aby spo³eczna s³u¿ba
niesiona potrzebuj¹cym w ich trudnych chwilach

przynosi³a Pañstwu satysfakcjê i zadowolenie. ¯yczymy
równie¿ motywacji w dzia³aniu, 

przychylnoœci otoczenia i wszelkiej pomyœlnoœci 
w ¿yciu osobistym.

Dziêkujemy Wszystkim za ca³oroczny trud s³u¿by
na rzecz bezpieczeñstwa mieszkañców 

naszej Gminy i Miasta oraz 
wszystkich potrzebuj¹cych.

W imieniu spo³ecznoœci lokalnej: 

Jan Budziñski       Miros³aw Stegienko        

Przewodnicz¹cy Rady Miejskiej      Burmistrz Olsztynka 
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22 II Bal Stowarzyszenia Osób
Niepe³nosprawnych. Jak co roku
impreza mia³a miejsce w domu
kultury. Atrakcj¹ artystyczn¹ by³
tym razem chór dzieciêcy SP w
Olsztynku pod kierownictwem P.
Kuciñskiej.

6 III Œwiêto Kobiet. Ju¿ od lat
organizowana z tej okazji przez
Burmistrza Olsztynka, przy pomo-
cy MGOK-u i Gimnazjum,
impreza cieszy siê du¿ym
uznaniem Pañ z ca³ej gminy. W
tym roku gwiazd¹ na estradzie by³
Andrzej Rybiñski, ale s¹ g³osy, ¿e
tradycyjny wystêp wokalny Bur-
mistrza, z towarzystwem okazjo-
nalnego zespo³u Bolek Orkiestra
zrobi³ wiêksze wra¿enie.

8 III X Olsztyneckie Kon-
frontacje Rockowe "Pro-Rock".
Impreza ma ju¿ renomê nie tylko
w naszym regionie. M³ode zespo³y,
które zdoby³y tutaj nagrody szczy-
c¹ siê tym w swoich biografiach.
W tym roku zagra³o 12 kapel, z
Bartoszyc, Olsztyna, Mor¹ga, Bar-
czewa, Ostródy, Pozezdrza, Kier-
nozi (woj. ³ódzkie) i Olsztynka.
Komisja z Tomaszem Konfede-
rakiem w sk³adzie (z-ca red. nacz.
Wydawnictwa "Top Guitar") I
miejsce przyzna³a grupie "The
T.H.E." z Ostródy, II ex aequo
zespo³om "Hiroshima" i "Even"
(obydwa z Olsztyna) a III miejsce
trzem wykonawcom: "Reptilia" z
Bartoszyc, "Tequila" z Olsztynka i
"Discret Noise" równie¿ z Olsztyn-
ka oraz przyzna³a wyró¿nienia
instrumentalistom. Zwyciêzcy
otrzymali nagrody pieniê¿ne i
atrakcyjne akcesoria muzyczne.

13 III Jazz w kinie. By³ to
jeden z ostatnich, organizowanych
przez nas, koncertów klubowych w
sezonie jesienno-zimowym. Z
zespo³em polskich muzyków
(gitara, bas, perkusja) przyjecha³a
do nas znakomita, pe³na tempera-
mentu, saksofonistka i wokalistka
Patsy Gamble z Wielkiej Brytanii.

Œwietna gra i wspó³praca z
zespo³em, urok osobisty, wspo-
mniany temperament i "luz"
estradowy zrobi³y na widowni
wra¿enie.

20 III Powitanie Wiosny. Olsz-
tynek tradycj¹ stoi! Nikt nie mo¿e
nam zarzuciæ, ¿e zaniedbujemy
kultywowanie dawnych zwycza-
jów. Organizujemy od lat imprezy
zwi¹zane z nadejœciem wiosny,
Wielkanoc¹, Zielonymi Œwi¹tkami,
Noc¹ Œwiêtojañsk¹, do¿ynkami i
tradycj¹ Œw. Miko³aja. W tym roku
Miss Marzanna by³a wyj¹tkowa.
Korowód z zespo³em perkusistów
z MGOK-u, graj¹cych przedszko-
laków i ekip z ponad 20-toma
marzannami rozci¹ga³ siê na ca³¹
ulicê Krzyw¹ i pó³ Chopina. Na
rynku by³o kolorowo, weso³o i ...
bezpiecznie bo pod okiem policji,
stra¿y miejskiej i stra¿y po¿arnej.
Niestety nasza akcja nie by³a do
koñca skuteczna, bo ju¿ nazajutrz
powróci³a, na chwilê, zimowa
aura. Komisja konkursowa z udzia-
³em samego Burmistrza, przyzna³a
I miejsce kl. II d z SP w Olsztynku,
II miejsce Gimnazjum w Olsz-
tynku, III miejsce Przedszkole w
Olsztynku.  

4 IV Olsztynecki Jarmark
Wielkanocny. Pod rz¹dami nowej
dyrekcji Skansen sukcesywnie
zwiêksza swoj¹ ofertê zewnêtrzn¹.
Bardzo widoczne s¹ ju¿ Targi
Ch³opskie (maj, paŸdziernik) na
terenie muzeum a w Rynku i
Galerii kiermasze œwi¹teczne.
Wspó³organizatorem kiermaszów
jest Burmistrz Olsztynka, my z
kolei kontynuujemy swoj¹ przed-
wielkanocn¹ ofertê artystyczn¹,
czyli konkursy na pisankê i palmê,
warsztaty plastyczne (w tym roku
prezentowa³o siê dzieciêce ko³o
rzeŸbiarskie), zabawy rodzinne
oraz wystêpy. Na scenie Pod
Lwem, przy piêknej pogodzie,
œpiewa³y "D-molki", grali: kapela
"Œparogi", "Parapet" i "Mali Bêb-

niarze" a goœciem
specjalnym by³
"The Ukrainian
Folk". Skansen,
oprócz kierma-
szu, przygotowa³
atrakcyjny pro-
gram w Galerii,
m.in. wystawê
regionalnych sto-
³ów wielkanoc-
nych wielu kra-
jów europejskich,
warsztaty pisanek
i palm oraz kon-
cert wokalny Daniela Rupiñskiego,
psalmy i pieœni pasyjne w wykona-
niu "Chóru z Bema". W naszych
konkursach komisja z udzia³em
Burmistrza przyzna³a w kategorii
pisanka I miejsce Henrykowi
Podliñskiemu, a w kategoriach
palma i stroik £ukaszowi Ryb-
skiemu z SP w Olsztynku.
Zwyciêzcy otrzymali nagrody
pieniê¿ne i rzeczowe a pozostali
uczestnicy s³odycze.

6-8 IV Przegl¹d Grup Teatral-
nych "Arlekin". Tegoroczna
impreza, a zw³aszcza iloœæ
zespo³ów, przeros³a nasze oczeki-
wania. Z jednodniowej w poprzed-
nich latach przeobrazi³a siê w
trzydniowy maraton teatralny.
Zg³osi³o siê 13 grup w kategorii
szkó³ podstawowych i 11 z gim-
nazjów. Szczup³a ekipa MGOK-u
musia³a siê dwoiæ, a nawet troiæ.
Na szczêœcie by³a piêkna pogoda i
wiêkszoœæ scenografii do przed-
stawieñ mog³a oczekiwaæ na
zewn¹trz budynku Kina "Grun-
wald". Bardzo pomog³a nam
komisja konkursowa - P. Katarzyna
Kropid³owska i Marek Szkoda
(aktorzy Teatru Jaracza) oraz
Tomek Borecki z LO w Olsztynku,
która ufundowa³o nawet niektóre
nagrody. Wszystko siê uda³o i
wielu uczestników od razu
deklarowa³o chêæ przyjazdu za rok.
Goœciliœmy zespo³y z Elbl¹ga,
Kêtrzyna, Braniewa, Lidzbarka
Warmiñskiego, Kowali Oleckich,
£ukty, Pisza, Mr¹gowa, Srokowa,
Boreczna, Mi³akowa, Zalewa,
Stêbarka, Burkatu, Bielic, nie
zabrak³o te¿ teatrzyków z naszej
gminy - z Waplewa, Ameryki,
Mierek i Olsztynka.

Bezkonkurencyjny okaza³ siê
teatrzyk "Skrupcie siê" (kat. szk.
podst.), który zdoby³ Grand Prix
przegl¹du. I miejsce w kat. m³od-
szej przypad³o "Fatamorganie" z
Samborowa, II m zaj¹³ "Koliber" z
Zalewa, III-cie "Maliny" z SP w
Olsztynku a wyró¿niono "Septym-
ki" z Kêtrzyna. Najlepszym re¿y-
serem spektaklu okaza³a siê tu

Edyta Machul a aktorem Karolina
Oziewicz (obydwie z Centrum
Kultury "Œwiatowid" w Elbl¹gu.
Spoœród grup gimnazjalnych
najlepszym by³ "Post-Arte Fakt" z
Mr¹gowa, przed grup¹ z ZSP w
£ukcie i ZSK z Pisza, za re¿yseriê
nagrodzono Paw³a Kisiela z Mr¹-
gowa zaœ nagrodê dla najlepszego
aktora otrzyma³ Pawe³ Le-
wandowski z ZSK w Piszu.

Nagrodzeni otrzymali puchary,
dyplomy, nagrody pieniê¿ne i rze-
czowe.

20 IV Œwiêto Poezji Dzieciêcej.
Od wielu lat w Olsztynku organi-
zowane s¹ eliminacje rejonowe do
konkursu recytatorskiego dla
uczniów szkó³ podstawowych i
gimnazjów z gmin Olsztynek i
Stawiguda. G³ównym organiza-
torem imprezy jest Towarzystwo
Kultury Teatralnej w Olsztynie, i
w³aœnie g³ówne nagrody w
naszych eliminacjach to "prze-
pustki" do imprezy fina³owej w
Olsztynie. 4 czerwca nasz¹ gminê
bêd¹ reprezentowaæ: Bart³omiej
Moroz z Olsztynka (kl. I-III) i
Dagmara Klus z Waplewa (kl. IV-
VI) a Stawigudê Justyna Abako
(recytacja) i Micha³ Jaroszewski
(kat. gimnazjum). II miejsce w kat.
m³odszej szkó³ podst. zajê³a San-
dra Archadzka z Mierek a III
Urszula Rudziñska z Waplewa. W
kat. IV-VI II miejsce przypad³o w
udziale Karinie Rotuskiej z Waple-
wa a III Agnieszce Kowalewskiej z
Olsztynka. Za delegacjê trzymamy
kciuki!    

Wkrótce:
1-3.04 Majówka z MGOK-iem
10.05 Konkurs Piosenki

Angielskiej - Rynek
31.05 Festyn Zielono-

œwi¹tkowy - w programie, m.in.
turniej dru¿yn wiejskich, zespó³
muzyki ¿ydowskiej "Shalom" i
bluesowa "Obstawa Prezydenta"

1.06 Dzieñ Dziecka w Skanse-
nie z zespo³em "Kaczki z Nowej
Paczki"  

Kronika MGOK-u

Arlekin ‘09 - m³odzi aktorzy na scenie w
Kinie “Grunwald”

Powitanie Wiosny w Rynku
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Linia
SZKO£A NAUKI JAZDY

Olsztyn ul. ¿o³nierska 26
(budynek SP nr 22) sala nr 8

- kurs prawa jazdy kat. “B”
- wysoki poziom kszta³cenia
- doszkolenie z jazdy
- przygotowanie do egzaminu 
pañstwowego

- bezstresowa nauka jazdy
- raty

Filia Olsztynek
zajêcia w MGOK-u, ul. Chopina 29
poniedzia³ki i œrody od godz. 16.00

Miros³aw Bartuszek tel. 0-504-212-809

Olsztynek się zmienia !



ul. Kopernika 5, 11-015 Olsztynek

Us³ugi 
Spawalniczo-

Œlusarskie
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SKLEP SPECJALISTYCZNY DLA ZWIERZ¥T
PRZY GABINECIE WETERYNARYJNYM "LEK AGRA"

UL. ŒWIERCZEWSKIEGO  2

O F E R U J E
KARMY I  DIETY

FIRMY: PURINA, ROYAL CANINE, HILL'S, EUKANUBA, NATURA, WALTHAM...
/POSIADAMY KARMY NA WAGÊ NA KA¯D¥ KIESZEÑ/

PRAWIDŁOWE KARMIENIE TO INWESTYCJA W ZDROWIE TWOJEGO PUPILA

W SPRZEDA¯Y: AKCESORIA DLA ZWIERZ¥T
ŒRODKI OCHRONY PRZED PASO¯YTAMI
PREPARATY PIELÊGNACYJNE
SPECYFIKI WETERYNARYJNE

PROWADZIMY SPRZEDA¯ PISKL¥T JEDNODNIOWYCH Z DOWOZEM DO ZAMAWIAJ¥CEGO

Us³ugi œwiadczy gabinet weterynaryjny Krzysztofa Nowaka 
Tel. (089) 519-44-55, kom. 0-501-573-960

USłUGI POGRZEBOWE
Olsztynek, ul. Mickiewicza

ARKA godz. otwarcia: 8.00-
15.00
tel. (089) 519-34-10, 

OFERUJEMY

- odbiór zw³ok z miejsca zgonu
- przygotowanie zw³ok do pogrzebu
- trumny, krzy¿e, tabliczki, wieñce
- obs³ugê uroczystoœci pogrzebowej
- transport miejscowy i pozamiejscowy

- og³oszenia prasowe
- omówienie oferowanych us³ug u klienta
- posiadamy w sprzeda¿y odzie¿ ¿a³obn¹
- posiadamy le¿ankê klimatyzowan¹
tzw. “zimne ³ó¿ko” umo¿liwiaj¹ce
przechowywanie zw³ok w domu zmar³ego

W sprzeda¿y pomniki w atrakcyjnych cenach 
S³awomir Pschuk

tel. 089 519 31 69
tel. kom. 697 656 190
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KRZY¯ÓWKA NR 150

Rozwi¹zania prosimy nadsy³aæ do 15 maja pod 
adresem redakcji. Spoœród prawid³owych rozwi¹zañ
wylosujemy nagrodê w wysokoœci 40 z³. Prawid³o-
wym rozwi¹zaniem ostatniej krzy¿ówki by³o has³o:
“Szukaj wiatru w polu”. Nagrodê wylosowa³ Dawid
Argalski  z Olsztynka.

Poziomo:
1) HONOROWY, 5) HYDE PARK W SIECI, 9)

INIEMAMOCNI, 10) CH, 11) OPAT, 12) DU¯O

GRZYBÓW, 13) W PASY Z DASZKIEM, 14) W£ASNE,

15) NIE TY, 16) JEDZENIE Z GAZETY, 18) KABARET W

TE I WE WTE, 19) KAWA£ ZE SZMATY, 21) SKÓRA, 

23) O BELKÊ, 24) NA DESKACH, 25) DO CI¥GNIÊCIA,

26) DO PRZEŒCIA, 27) KLEJ WODNY

Pionowo:
1) LOSU, 2) ELEKTRYCZNY KAMELEON, 3) GRA W

OLSZTYNKU, 4) RZ¥DZI W BLOKU, 6) KIJ POLSKI, 

7) KONIEC POLSKI, 8) ORGAN DONOSICIELSKI, 

16) INTRYGA Z POSTÊPEM, 17) STARY EMERYTA, 

19) PO ORCE, 20) PUD£O, 22) A SZNUR?
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u filtry oleju, paliwa i powietrza
u klocki i szczêki hamulcowe
u paski rozrz¹du i klinowe
u benzyny i olej napêdowy

PE£NY ASORTYMENT

realizacja w ci¹gu 1 dnia

STACJA PALIW K. G¹siorowski
11-015 Olsztynek, ul. Jagie³³y 5 B, tel. 89 519 39 39


