
Aktualnoœci Lokalne Biuletyn Olsztynecki

Cena 1,50 z³ Nr 5 (154) maj-czerwiec 2007 ISSN 1231-9023

lOtwarcie WTZ 

w Olsztynku

lNarkomania wœród

m³odzie¿y

l Ciekawostki 

z przesz³oœci

l Co mo¿emy zrobiæ

dla rzeki £yny?

l Chcemy ¿yæ bez

przemocy i

uzale¿nieñ

lKronika MGOK-u

lKronika policyjna

Pomys³ utworzenia Warsz-
tatów Terapii Zajêciowej
(WTZ) w Olsztynku narodzi³
siê wkrótce po rozpoczêciu
dzia³alnoœci przez Sto-
warzyszenie na Rzecz Osób
Niepe³nosprawnych i Ich
Rodzin. WTZ dzia³aj¹ 
w oparciu o ustawê z 1997r. o
rehabilitacji zawodowej 
i spo³ecznej oraz zatrudnieniu
osób niepe³nosprawnych.
Finansuje je Pañstwowy Fun-
dusz Rehabilitacyjny Osób
N i e p e ³ n o s p r a w n y c h
(PFRON) przy wsparciu
œrodków samorz¹du terytori-
alnego i innych Ÿróde³. 
W Polsce istnieje ju¿ ponad
230 tego typu warsztatów.

cd. na str. 5

Warsztaty Terapii Zajêciowej w Olsztynku

Obchody 110-lecia Ochotniczej

Stra¿y Po¿arnej w Olsztynku rozpoczêto

4 maja uroczyst¹ msz¹ w intencji

stra¿aków. Nastêpnie by³ przemarsz z

orkiestr¹ stra¿ack¹ z koœcio³a do galerii

znajduj¹cej siê w centrum miasta. Tutaj,

podczas akademii wrêczono odz-

naczenia i nagrody wyró¿niaj¹cym siê

stra¿akom i dzia³aczom. Wœród zapros-

zonych by³y delegacje z zaprzy-

jaŸnionych stra¿y po¿arnych - z

Niemiec, Rosji, Szwecji, S³owacji,

Litwy i Francji. Nasza OSP otrzyma³a

symboliczne podarki, jak przysta³o na

urodziny. Po akademii zaprosiliœmy

goœci na bankiet.                                           

5 maja w Powiatowych 

Zawodach w Sporcie Po¿arniczym wys-

tartowa³o 15 dru¿yn. Zwyciê¿y³a ekipa

OSP Olsztynek przed Gutkowem i

Sz¹brukiem. Pozosta³e dru¿yny dzielnie

siê stara³y ale, jak to we wspó³zawod-

nictwie, zabrak³o im kilku b¹dŸ kilku-

nastu sekund. Za wytrwa³oœæ i udzia³

równie¿ zosta³y nagrodzone. Po rozda-

niu nagród rozpoczê³y siê pokazy

stra¿ackie i wystêpy, m.in. Orkiestry

Dêtej z P³oœnicy, kapeli ludowej "Kose-

jder", "Spotkania z Ballad¹".                    

I tym mi³ym akcentem zakoñczyliœmy

obchody 110 lat istnienia naszej OSP,

która jak i 100 lat temu funkcjonuje i

pomaga spo³eczeñstwu naszej Gminy

Olsztynek, coraz bardziej prê¿na i 

lepiej  wyposa¿ona.

MP

"110-lat MINÊ£O JAK
JEDEN DZIEÑ"

Dni Olsztynka ‘07
Gwiazd¹ tegorocznej imprezy bêdzie s³ynny bard

Alosza Awdiejew. Wyst¹pi¹ te¿ “Turnioki”, “Detko
Band”, Magda Durecka z Micha³em Gielniakiem a dla
dzieci telewizyjny “Budzik”. Szykuje siê dobra zabawa!
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· 24 kwietnia br. burmistrz
uczestniczy³ w Walnym Zgro-
madzeniu Zwi¹zku Gmin
I³awsko - Ostródzkich "Czyste
Œrodowisko" w Ostródzie,
którego g³ównym punktem
by³o rozpatrzenie sprawozdania
zarz¹du Zwi¹zku z wykonania
bud¿etu i podjêcie uchwa³y o
udzieleniu absolutorium. 
· Wykonano przegl¹dy

placów zabaw pod k¹tem ich
bezpieczeñstwa, stwierdzone
usterki usun¹³ Zak³ad Gospo-
darki Komunalnej.
· 27 kwietnia br. Burmistrz,

Przewodnicz¹cy Rady
Miejskiej, radni oraz zaproszeni
goœcie  uczestniczyli w
uroczystym otwarciu obiektu
Warsztatów Terapii Zajêciowej
w Olsztynku, które prowadzi
Stowarzyszenie na rzecz Osób
Niepe³nosprawnych i Ich
Rodzin. Czêœæ artystyczn¹
zaprezentowali uczestnicy
Warsztatów.  
· 8 maja br. Burmistrz

uczestniczy³ w konferencji
"Rozwój Obszarów Wiejskich"
zorganizowanej przez Fundacjê
Nida w Nidzicy, na której
prezentowane by³y, m.in.
wydatki w latach 2007 - 2013.
· 9 maja br. Burmistrz

uczestniczy³ w VIII Samorz¹-
dowym Forum Ekologicznym
zorganizowanym przez
Marsza³ka Województwa
Warmiñsko-Mazurskiego i
Wojewódzki Fundusz Ochrony
Œrodowiska i Gospodarki
Wodnej, na którym omawiano
stan prac nad sieci¹ Natura
2000 i mo¿liwoœæ finansowania
dzia³añ na tych obszarach ze
Ÿróde³ zagranicznych.
· 10 maja br. w Salonie

Wystawowym w Olsztynku
odby³a siê   Konferencja pt.
"Narkotyki - Choroba Duszy i
Cia³a", w której miêdzy innymi
uczestniczy³ Burmistrz.
· Burmistrz spotka³ siê z

wykonawcami sieci wodno -
kanalizacyjnej ul. Pionierów w
Olsztynku.
· Burmistrz uczestniczy³ w

spotkaniu zorganizowanym
przez  Generaln¹ Dyrekcjê
Dróg Krajowych i Autostrad w
Olsztynie w sprawie przebu-
dowy drogi 51 na trasê szy-
bkiego ruchu, na odcinku
Tomaszkowo - Ameryka. Bur-
mistrz poruszy³ równie¿ sprawê
budowy obwodnicy Olsztynka,
przedstawiaj¹c opinie
mieszkañców miasta w sprawie
realizacji wariantu B zak³ada-
j¹cego przebieg trasy obwodni-
cy o kilkaset metrów dalej od
Skansenu i osiedla przy ul.
Leœnej. Warmiñsko-Mazurski
Urz¹d Wojewódzki wyst¹pi³ z

pismem do GDDKiA o uzu-
pe³nienie dokumentacji
uwzglêdniaj¹cej w/w wariant.
· 18 maja br. w rocznicê

urodzin Papie¿a - Polaka Bur-
mistrz z³o¿y³ wi¹zankê
kwiatów przy obelisku z tablic¹
upamiêtniaj¹c¹ Jego pobyt w
Olsztynku.
· 22 maja br. Burmistrz

wzi¹³ udzia³ w spotkaniu zorga-
nizowanym przez Gimnazjum
w Olsztynku dotycz¹cym prob-
lemów z m³odzie¿¹ w szkole i
œrodowisku lokalnym. W
spotkaniu uczestniczyli
pedagodzy, kuratorzy i przed-
stawiciele instytucji wspieraj¹-
cych pracê szko³y. 
·Na spotkaniu z przedstaw-

icielem Firmy Matcom ze
Szczytna omówiono mo¿liwoœ-
ci uzyskania w Olsztynku
bezp³atnego internetu. By³o to
spotkanie informacyjne, wstêp-
nie omówiono zasady
wspó³pracy. Dostêp do sieci
internetowej bêdzie mo¿liwy
drog¹ radiow¹, poprzez kom-
putery wyposa¿one w
odpowiednie karty sieciowe.
· Podpisano umowê na

opracowanie dokumentacji
geodezyjnej i technicznej na
sieæ wodno-kanalizacyjn¹
terenu przeznaczonego pod
budownictwo mieszkaniowe
przy ul. Jemio³owskiej w Olsz-
tynku, wartoœæ opracowania
15.200 z³.
· Podpisana umowê dotacji

w wysokoœci 140.000 z³. z
Zak³adem Gospodarki Komu-
nalnej w Olsztynku na realiza-
cjê I etapu (obejmuj¹cego stan
surowy zamkniêty)  budowy
Centrum Rehabilitacyjno - Bib-
liotecznego przy Szkole Pod-
stawowe w Olsztynku.
· 30 maja br. Burmistrz i

radni rady miejskiej uczest-
niczyli w spotkaniu zorgani-
zowanym w Urzêdzie
Miejskim w Olsztynku  przez
Pos³a na Sejm RP Mieczys³awa
Aszkie³owicza w sprawie
budowy lotniska w Wilkowie.
Obecni byli równie¿ - Pose³ na
Sejm RP Edward Oœko, dyrek-
torzy biur poselskich,
Pe³nomocnik Marsza³ka
Województwa Warmiñsko
Mazurskiego ds. Lotnisk,
Sekretarz Powiatu Olsz-
tyñskiego, przedstawiciele
Olsztyñskiego Biura Projek-
towego, przedstawiciele
Komitetu Spo³ecznego BLW,
przedstawiciele Firmy Dr Nim-
merrichter & Partner, którzy
zaprezentowali plany budowy
Portu Lotniczego w Wilkowie
Gm. Olsztynek oraz dzien-
nikarze zaproszeni przez orga-
nizatora spotkania.  
· W minionym okresie

rozstrzygniêto przetargi na:           
- wybór wykonawcy na

budowê nawierzchni jezdni i
chodników ul. Wiœniowej w
Olsztynku. Wp³ynê³o 5 ofert,
które z³o¿yli: Przedsiêbiorstwo
Robót Drogowych i us³ug
Sprzêtowo-Transportowych w
Nidzicy - 517.723,40 z³,
EURO-BET Spó³ka z o.o. w
Olsztynku - 604.762,05 z³,
Przedsiêbiorstwo Drogowo-
Mostowe w I³awie -
544.595,33 z³, Przed-
siêbiorstwo In¿ynieryjno-
Budowlane SANBUD Spó³ka
z o.o. w Olsztynie - 513.462,29
z³, LB Spó³ka z o.o. w Olsz-
tynie - 635.120,73 z³. Komisja
Przetargowa zaproponowa³a
wybór Przedsiêbiorstwa
In¿ynieryjno-Budowlanego
SANBUD Spó³ka z o.o. w
Olsztynie, które zapro-
ponowa³o najni¿sz¹ cenê. Z
przedsiêbiorstwem tym
zostanie podpisana umowa. W
ramach zadania zostanie wyko-
nana nawierzchnia jezdni z
kostki betonowej o pow.2170
m2, nawierzchnia chodników z
kostki betonowej -886,60 m2,
wjazdy - 636 m2 i sieæ burzowa
- 60,5 mb wraz ze studzienkami
rewizyjnymi - 4 szt. i
studzienkami œciekowymi - 12
szt. Termin realizacji okreœlono
na dzieñ 30 wrzeœnia br.

- wybór projektanta doku-
mentacji na termomodernizacjê
budynku Gimnazjum i Przed-
szkola Miejskiego w Olsz-
tynku. Z³o¿ono 4 oferty, naj-
dro¿sza wynosi³a 65.880 z³,
Spó³ki z o.o. "Miastoprojekt" z
Olsztyna a najtañsza 26.474 z³,
Spó³ki Cywilnej " Œrodowisko"
z Gi¿ycka. Komisja przetar-
gowa wybra³a ofertê firmy z
Gi¿ycka, termin realizacji zada-
nia - 31 sierpnia br.

- zakup kostki do remontu
chodników w mieœcie (prace
bêd¹ wykonywane przez pra-
cowników zatrudnionych w
ramach robót publicznych i
prac interwencyjnych).
Dostawc¹ kostki bêdzie Firma
"Kamel" Spó³ka z o.o. w Byd-
goszczy Zak³ad w Rypinie -
wartoœæ zamówienia 64.390 z³.
·Og³oszono przetargi na:
- opracowanie dokumentacji

i wykonanie sieci wodoci¹-
gowej do zabudowy kolonijnej
w Warlitach Ma³ych,

- opracowanie projektu tech-
nicznego na budowê sieci
wodoci¹gowej na odcinku
Ameryka - Mañki.
· Dokonano otwarcia ofert

na budowê I etapu (Olsztynek-
Jemio³owo) kolektora sani-
tarnego Waplewo - Olsztynek.
Wp³ynê³o 13 ofert. Najni¿sza
zaoferowana kwota to -

768.965,50 z³. a najwy¿sza to
1.983.258,39 z³. Komisja prze-
targowa sprawdza obecnie, czy
wszystkie oferty spe³niaj¹ kry-
teria zawarte w ustawie o
zamówieniach publicznych.
·Z³o¿ono wniosek do MEN

o œrodki finansowe w kwocie
98.000 z³ na remonty bie¿¹ce
wynikaj¹ce z decyzji
SANEPID-u dotycz¹cy
poprawy oœwietlenia w 14
izbach i sali gimnastycznej oraz
odnowienie ca³ej sali gimnasty-
cznej w starej czêœci gim-
nazjum. Zgodnie z przyjêtymi
zasadami MEN dofinansowuje
50% wartoœci zadania, w
bud¿ecie gminy na ten cel
zostanie przeznaczone 99.000
z³.
· Burmistrz wyda³ te¿

zarz¹dzenia w sprawach
powo³ania komisji przetar-
gowych do przeprowadzenia
postêpowañ o udzieleniu
zamówienia publicznego na
nastêpuj¹ce zadania:

- wykonanie projektu tech-
nicznego budowy sieci
wodoci¹gowej doprowadza-
j¹cej wodê ze stacji uzdatniania
wody w Ameryce do miejs-
cowoœci Mycyny, Samogowo,
Mañki w³¹cznie z uzyskaniem
pozwolenia na budowê,

- wykonanie audytów ener-
getycznych oraz sporz¹dzenie
projektów budowlanych i
wykonawczych termomodern-
izacji gimnazjum i przedszkola,

- wprowadzenie zmian w
bud¿ecie, 

VI sesja rady miejskiej, w
dniu 26 kwietnia 2007r.,
rozpoczê³a siê od wrêczenia
zaœwiadczenia Miejskiej
Komisji Wyborczej w Olsz-
tynku Panu Andrzejowi Wojda,
który w dniu 22 kwietnia 2007
r. w wyborach uzupe³niaj¹cych,
w okrêgu wyborczym Nr 3
zosta³ wybrany na Radnego
Rady Miejskiej w Olsztynku.
G³ównym punktem sesji, po
przyjêciu protoko³u z sesji
poprzedniej i wys³uchaniu
informacji Burmistrza o dzia³al-
noœci miêdzy sesjami, by³o roz-
patrzenie jego sprawozdania z
wykonania bud¿etu Gminy
Olsztynek za rok 2006 i
g³osowanie w sprawie absolu-
torium. Rada Miejska, po
wys³uchaniu wyst¹pienia Bur-
mistrza Olsztynka, w którym
zosta³a zawarta szczegó³owa
informacja o realizacji
dochodów i wydatków (w tym
zadañ inwestycyjnych i bie¿¹-
cych) w roku bud¿etowym
2006,  zapoznaniu siê z  opini¹
Regionalnej Izby Obra-
chunkowej w Olsztynie o spra-
wozdaniu z wykonania bud¿etu
gminy, opini¹ komisji rewiz-

yjnej w sprawie wykonania
bud¿etu gminy (w/w opinie
by³y pozytywne), na wniosek
komisji rewizyjnej udzieli³a
Burmistrzowi Olsztynka abso-
lutorium za rok 2006 (za
wnioskiem g³osowa³o 14 rad-
nych, 1 radny wstrzyma³ siê od
g³osu). Kolejnym punktem
obrad by³o podjêcie uchwa³ w
sprawach: -wprowadzenia
zmian w bud¿ecie na rok 2006;
- zaci¹gniêcia po¿yczki na
finansowanie planowanego
deficytu Gminy Olsztynek; -
zatwierdzenia bilansu i
rachunku zysków i strat Gmin-
nego Centrum Zdrowia
Zespo³u Publicznych Zak³adów
Opieki Zdrowotnej w Olsz-
tynku; - zatwierdzenia bilansu i
rachunku zysków i strat
Miejsko - Gminnego Oœrodka
Kultury w Olsztynku; -regu-
laminu okreœlaj¹cego wysokoœæ
dodatków do wynagrodzenia
zasadniczego oraz szczegó³owe
warunki ich przyznawania,
wynagrodzenie za godziny
ponadwymiarowe i doraŸne
zastêpstwa dla nauczycieli, a
tak¿e wysokoœæ, szczegó³owe
zasady przyznawania i wyp³a-
cania nauczycielskiego dodatku
mieszkaniowego; -
upowa¿nienia Burmistrza Olsz-
tynka do zawarcia umowy z
Powiatem Olsztyñskim w
sprawie wspó³dzia³ania w
zakresie sfinansowania w
równych czêœciach kosztu
opracowania miejscowego
planu zagospodarowania
przestrzennego na budowê lot-
niska w m. Wilkowo; - zami-
any gruntów; - sprzeda¿y grun-
tu niezabudowanego; -
sprzeda¿y w drodze bezprzetar-
gowej; - sprzeda¿y gruntu
zabudowanego; -zmiany uch-
wa³y w sprawie powo³ania
komisji gospodarki i bud¿etu,
ustalenia jej sk³adu osobowego
oraz przedmiotu dzia³ania; -
zmiany uchwa³y w sprawie
powo³ania komisji spraw
spo³ecznych, ustalenia jej
sk³adu osobowego oraz przed-
miotu dzia³ania. Wszystkie
przedstawione uchwa³y przez
radê zosta³y podjête.

Zgodnie z planem pracy
rady miejskiej na rok 2007 na
najbli¿szej sesji, zaplanowanej
w czerwcu br., tematem obrad
bêd¹: ocena stanu bezpieczeñst-
wa i porz¹dku publicznego na
terenie Miasta i Gminy Olsz-
tynek, przygotowanie gminy do
sezonu turystycznego oraz
ocena sytuacji spo³ecznej w
mieœcie i gminie, zostan¹
przed³o¿one równie¿ projekty
uchwa³, których koniecznoœæ
podjêcia wynika z przepisów
prawnych. 

Z PRAC BURMISTRZA I RADY MIEJSKIEJ



PRZYPOMINAMY -   SEGREGACJA?!
TO TAKIE PROSTE WYSTARCZY TYLKO CHCIEÆ! 

SEGREGUJ¥C ODPADY NALE¯Y:
- W PRZYPADKU PAPIERU

1. Oderwaæ naklejki, plastikowe "okienka" kopert i usztywnienia, 
woskowane wk³adki, taœmy samoprzylepne, sznurki, wst¹¿ki itp..

2. Usun¹æ spinacze, zszywki, ok³adki jeœli nie s¹ z papieru.
3. Wyj¹æ resztki z produktów spo¿ywczych.
4. Z³o¿yæ na p³asko pud³a i pude³ka.

nie nadaj¹ siê:
Papier zabrudzony ¿ywnoœci¹, smo³¹, chemikaliami,  powlekany foli¹ aluminiow¹,
plastikow¹ lub woskowany, papier faksowy, twarde oprawki ksi¹¿ek.

- SZK£A

1. Zdj¹æ zakrêtkê, kr¹¿ek z szyjki lub przykrywkê.
2. Zerwaæ etykiety.
3. Wyp³ukaæ s³oik czy butelkê z resztek jedzenia, aby nie przyci¹

ga³y zwierz¹t.
4. Op³ukaæ szk³o zabrudzone piaskiem i kamykami.

nie nadaj¹ siê:
Naczynia ¿aroodporne, kryszta³y, kieliszki, szklanki, porcelana i fajans, doniczki,
ceramika, p³ytki ceramiczne, lustra, ¿arówki i œwietlówki, kineskopy, szyby okienne i
samochodowe, szk³o okularowe i zbrojeniowe.

- TWORZYW SZTUCZNYCH , NP. BUTELEK (PET)

1. Zdj¹æ nakrêtki i plastikowe kr¹¿ki z szyjki butelki.
2. Wyp³ukaæ opakowanie.
3. Zgnieœæ butelkê - bêdzie zajmowaæ mniej miejsca.

nie nadaj¹ siê:
Pojemniki i butelki z zawartoœci¹, po olejach silnikowych, p³ynach przeciw zamarza-
niu, wyrobach garma¿eryjnych, sprzêt gospodarstwa domowego, zabawki, woreczki
foliowe, tuby z kosmetyków i œrodków higieny, wyroby techniczne i ich obudowy.

Burmistrz Olsztynka
Miros³aw Stegienko

SZANOWNI PAÑSTWO
Zgodnie z ustawowym harmonogramem okreœlonym ustaw¹ z

dnia 12 wrzeœnia 2002 r. zmieniaj¹c¹ ustawê o zmianie ustawy o
ewidencji ludnoœci i dowodach osobistych oraz o dzia³alnoœci
gospodarczej (Dz. U. Nr 183, poz. 1522) dowody osobiste wydane
przed dniem 01 stycznia 2001 r. zachowuj¹ wa¿noœæ do dnia 31
grudnia 2007 roku.

Tym samym po 01 stycznia 2008 r. ksi¹¿eczkowe dowody oso-
biste nie bêd¹ stanowi³y dokumentu to¿samoœci.

Brak dowodu osobistego utrudni Pani/ Panu za³atwianie spraw
osobistych w których wymagane jest potwierdzenie to¿samoœci oby-
watela: np. dokonanie wpisów w aktach stanu cywilnego oraz
innych spraw w urzêdach, bankach.

W zwi¹zku z powy¿szym uprzejmie przypomina siê o obowi¹zku
wymiany starego (ksi¹¿eczkowego) dowodu osobistego.

O wymianê dowodu osobistego nale¿y zwróciæ siê bezpoœrednio
do urzêdu miasta/gminy w miejscu sta³ego zameldowania. 
Do wniosku nale¿y przed³o¿yæ:
- dwie aktualne, wyraŸne i jednakowe fotografie o wymiarach 35 x
45 mm przedstawiaj¹ce  osobê bez nakrycia g³owy, i okularów z
ciemnymi szk³ami w taki sposób, aby ukazywa³y g³owê w pozycji
lewego pó³profilu i z widocznym lewym uchem, z zachowaniem
równomiernego oœwietlenia twarzy (fotografia inna ni¿ do paszpor-
tu),
- dowód uiszczenia op³aty za wydanie dowodu osobistego w
wysokoœci 30,00 z³. oraz:
- odpis skrócony aktu urodzenia - w przypadku osób, które nie
wst¹pi³y w zwi¹zek ma³¿eñski,
- odpis skrócony aktu ma³¿eñstwa wraz z adnotacj¹ o aktualnie u¿y-
wanym nazwisku,
- na ¿¹danie organu - poœwiadczenie obywatelstwa polskiego lub
inny dokument potwierdzaj¹cy posiadanie obywatelstwa, je¿eli dane
zawarte w dokumentach budz¹ w¹tpliwoœæ co do obywatelstwa
osoby.

Przy sk³adaniu wniosku o wymianê dowodu osobistego nale¿y
okazaæ   dotychczasowy dowód osobisty.

Z³o¿enie wniosku o wydanie oraz odbiór dowodu osobistego
wymaga osobistego stawiennictwa wnioskodawcy.

Termin realizacji wniosku o wydanie dokumentu wynosi 1
miesi¹c, licz¹c od dnia jego z³o¿enia.

Nowy dowód osobisty ma formê spersonalizowanej karty identy-
fikacyjnej o wymiarach 54 x 85 mm, wykonanej z tworzywa
sztucznego, zawieraj¹cej dane osobowo-adresowe, zdjêcie i podpis
posiadacza, trzyliterow¹ seriê i szeœciocyfrowy numer dowodu oso-
bistego, nazwê organu wydaj¹cego dowód osobisty, datê wydania i
termin wa¿noœci oraz elementy zabezpieczaj¹ce dokument przed
podrobieniem i fa³szowaniem. 
Dowód osobisty jest dokumentem:
- stwierdzaj¹cym to¿samoœæ osoby,
- poœwiadczaj¹cym obywatelstwo polskie,
- uprawniaj¹cym obywateli polskich do przekroczenia granic
miêdzy pañstwami cz³onkowskimi Unii Europejskiej.

Osoba bêd¹ca obywatelem polskim i zamieszka³a w Rzeczy-
pospolitej Polskiej jest obowi¹zana posiadaæ dowód osobisty.

W zwi¹zku z powy¿szym zapraszam Pañstwa - mieszkañców
Gminy Olsztynek, którzy posiadaj¹ "ksi¹¿eczkowe"  dowody
osobiste do Urzêdu Miejskiego w Olsztynku - pokój Nr 4 do
z³o¿enia stosownych dokumentów  w mo¿liwie szybkim terminie,
aby unikn¹æ w przysz³oœci niepotrzebnych kolejek. 

Miros³aw Stegienko
Burmistrz Olsztynka
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PODZIÊKOWANIE  i  GRATULACJE
W zwi¹zku z up³ywem 4 -letniej kadencji (2003-
2007) sk³adamy serdeczne podziêkowania radom

so³eckim, so³tysom, radom osiedlowym i ich przewod-
nicz¹cym za pracê spo³eczn¹ na rzecz spo³ecznoœci

lokalnej i wniesiony wk³ad pracy w rozwój 
Miasta i Gminy Olsztynek.

Gratulujemy So³tysom, Radom So³eckim , Przewod-
nicz¹cym i Radom Osiedlowym wybranym na okres
kadencji 2007-2011 oraz ¿yczymy wielu sukcesów

na niwie spo³ecznej, zawodowej i w ¿yciu osobistym.

Miros³aw Stegienko Jan Budziñski 
Burmistrz Olsztynka Przewodnicz¹cy Rady Miejskiej

Szanowni Pañstwo przypominam, i¿
w Olsztynku w roku 2003 zosta³
wprowadzony Gminny Program Selekty-
wnej Zbiórki Odpadów Komunalnych
poprzez ustawienie w wyznaczonych
rejonach na terenie miasta zestawów
kontenerów do gromadzenia surowców z
pozysku. Poszczególne rodzaje odpadów
z segregacji winny byæ wrzucane do
okreœlonego kontenera. Przypominam, i¿
kontener do gromadzenia szk³a ma kolor
zielony,  do odpadów papierowych
(makulatury) ma kolor niebieski i do
gromadzenia opakowañ plastykowych
kolor ¿ó³ty.  Selektywna zbiórka
odpadów winna byæ przeprowadzana u
Ÿród³a ich powstawania, tj. w gospo-
darstwach domowych, zak³adach us³u-
gowych, handlowych i produkcyjnych.
Nie wi¹¿¹ z tym siê ¿adne koszty, licz¹
siê tylko szczere chêci. Koszty zwi¹zane
z wywozem zgromadzonych w kontener-
ach odpadach pokrywane s¹ z bud¿etu
gminy. Selektywna zbiórka odpadów
wynika z koniecznoœci realizacji obow-
i¹zuj¹cych przepisów ( ustawy  o utrzy-
maniu czystoœci  i porz¹dku oraz ustawy
o odpadach), wymusza to równie¿ ele-
ment ekonomiczny, gdy¿ za usuwanie
wszystkich odpadów zgromadzonych w
pojemnikach na nieruchomoœciach
obci¹¿ani jesteœcie Pañstwo przez Zak³ad
Gospodarki Komunalnej. Im mniej
odpadów po  segregacji trafi do kon-
tenerów tym  bêdzie  taniej. Jest to
szczególnie wa¿ne w okresie, gdy¿

zamkniêto  i jest rekultywowany teren
by³ego wysypiska przy ul Wilczej w
Olsztynku - wszystkie odpady komu-
nalne, które nie zostan¹ posegregowane
s¹ wywo¿one na teren Zak³adu Utylizacji
Odpadów Komunalnych zlokali-
zowanego w Rudnie Gm. Ostróda -
inwestycja realizowana jest przez
Zwi¹zek Gmin I³awsko-Ostródzkich
"Czyste Œrodowisko", do którego od lat
nasza Gmina nale¿y  i Zwi¹zek Gmin
"Jeziorak".
Zwracam siê wiêc do Pañstwa -

mieszkañców naszej gminy z
ponownym apelem i zachêcam do
szerszej kontynuacji i rozpowszechniania
akcji segregacji odpadów, co przyczyni
siê do wspólnej ochrony œrodowiska nat-
uralnego oraz obni¿y koszty wywozu
odpadów komunalnych do ZUOK w
Rudnie.

Dziêkujê wszystkim, którzy przys-
t¹pili do tej akcji i zachêcam innych
do wspó³pracy.
Przypominam, i¿ szeroka akcja w tym
zakresie by³a prowadzona za poœred-
nictwem biuletynu ALBO w roku 2003,
gdzie g³ównym mottem zachêcaj¹cym
do segregacji odpadów by³o aktualne i
dziœ has³o 

"ZIEMIA JEST NIE TYLKO DLA
NAS, ALE TAK¯E DLA NASZYCH
DZIECI,WNUKÓW, PRAWNUKÓW
I PRA, PRA, PRA... - PAMIÊTAJMY
O TYM i SEGREGUJMY ODPADY".

DZIA£ANIE EKOLOGICZNE I
EKONOMICZNE - 

SEGREGACJA ODPADÓW
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Ciekawostki z przesz³oœci Olsztynka

Za³o¿yciel zamku i miasta

Po zajêciu ziemi pruskiego

plemienia Sasinów, Krzy¿acy

przyst¹pili do kolonizacji tych

terenów. W celu obrony

zak³adanych wsi, w miejscach

strategicznych, budowano zamki

warowne obsadzaj¹c je silnymi

za³ogami wojskowymi. Pierwszy

zamek na ziemi sasiñskiej zbu-

dowano na przesmyku dwóch jezior

w D¹brównie, nastêpny w

Ostródzie, która sta³a siê siedzib¹

komturstwa. Kolejne zamki

krzy¿ackie powsta³y w Dzia³dowie,

Olsztynku i Nidzicy. Budow¹

zamku w Olsztynku, na polecenie

w³adz zakonnych, kierowa³ Gunther

von Hohenstein. Pochodzi³ on z

hrabiowskiego rodu Hohensteinów

z gór Harzu piastuj¹cego wa¿ne

funkcje w zakonie. Eliger von

Hohenstein by³ komturem w Golu-

biu, Siegfried von Hohenstein to

najwy¿szy rang¹ towarzysz

wielkiego mistrza Wernera von

Orselna (1324 - 1330). Gunther von

Hohenstein pojawia siê w 1340r.

jako brat zakonny w konwencie

dzierzgoñskim a ju¿ w 1349r. zosta-

je komturem w Ostródzie. Urz¹d

ten piastowa³ do 1370 roku, czyli

przez 21 lat. W tym czasie pobu-

dowa³ zamki w Œwieciu, Ostródzie i

Olsztynku. Musia³ odgrywaæ wa¿n¹

rolê w pañstwie zakonnym, gdy¿

jego imieniem nazwano nowe mias-

to za³o¿one nad rzeczk¹ Amling u

podnó¿a krzy¿ackiej warowni.

Dokument lokacyjny dla Olsztynka

wyda³ w 1359r. wielki mistrz

krzy¿acki Winrich von Kniprode w

D¹brównie, byæ mo¿e za wstawien-

nictwem Gunthera von Hohen-

steina.

Hrabiowski ród Hohensteinów posi-

ada³ specyficzny herb. Na jego tar-

czy umieszczono dwanaœcie pól

podzielonych w czerwono - bia³¹

szachownicê. Taki element widnieje

na tarczy herbowej i fladze miasta

Dzia³dowa. Wynika to st¹d, ¿e Gun

ther von Hohenstein przywióz³ do

Dzia³dowa relikwie œw. Katarzyny

otrzymane od samego papie¿a.

Warto nadmieniæ, ¿e œwiêta

Katarzyna sta³a siê patronk¹ tego

miasta. Gunther von Hohenstein

zmar³ 22 lipca 1380r. Nigdy nie

walczy³ przeciwko Polsce gdy¿ jego

dzia³alnoœæ i okres ¿ycia przypad³y

na stosunkowo spokojne czasy

rz¹dów Winricha von Kniprode

(1352 - 1382), jednego z najwybit-

niejszych mistrzów zakonu

krzy¿ackiego.

Olsztyneckie piwo

Ju¿ w czasach œredniowiecza

piwo nale¿a³o do podstawowych

produktów spo¿ywczych. Oczywiœ-

cie nie zawiera³o tak du¿ej iloœci

alkoholu jak obecnie, ale by³o

spo¿ywane codziennie jako

niezbêdny dodatek do posi³ków.

Monopol na produkcjê i sprzeda¿

napojów alkoholowych mia³y

w³adze pañstwowe. W przypadku

Olsztynka zakon krzy¿acki

pozwala³ mieszczanom produkowaæ

piwo i gorza³kê za odpowiedni¹

odp³atnoœci¹. Prawo warzenia piwa

przys³ugiwa³o tylko bogatszym

mieszczanom, biedota takiego przy-

wileju nie posiada³a. Wyrób i

sprzeda¿ napojów alkoholowych

przynosi³y du¿e korzyœci i

mieszczanom i w³adzy.

Mieszczanie Olsztynka pro-

dukowali piwo na w³asne potrzeby i

na sprzeda¿. Powa¿n¹ konkurencj¹

dla nich by³ wyrób piwa przez

w³adze zakonne, póŸniej ksi¹¿êce.

W okresie œredniowiecza istnia³ na

podwórcu zamku du¿y browar i

mielcuch ,czyli budynek w którym

wyrabiano s³ód (najczêœciej z

jêczmienia) do produkcji piwa.

Browar ten by³ imponuj¹cej

wielkoœci. W roku 1610 przerabiano

w nim 10 ³asztów i 40 szefli s³odu

(ok. 35 ton). Z pó³tora ³aszta (ok. 5

ton) uzyskiwano 30 beczek ciem

nego piwa najlepszego gatunku. 10 

szefli (ok. 500kg) s³odu sz³o na 9

beczek piwa zwanego Rosanke,

które rozdawano ch³opom

pañszczyŸnianym w okresie ¿niw. Z

9 ³asztów s³odu warzono 216

beczek najcieñszego piwa

dzbanowego, które sprzedawano w

karczmach w Mañkach i Kurkach

uzyskuj¹c 940 grzywien dochodu.

12 sztofów (ok. 13 litrów) piwa

sto³owego (cienkusza) przez-

naczano nieodp³atnie dla ludzi

starych i chorych, którzy znaleŸli

schronienie w przytu³ku miejskim.

S¹d ziemski

Po utworzeniu Prus Ksi¹¿êcych,

w Olsztynku znalaz³ siedzibê s¹d

ziemski rozpoznaj¹cy sprawy z

terenu ca³ego starostwa. Istnia³

przez kilkaset lat, prawdopodobnie

od 1542 roku. S¹d dzieli³ siê na

szlachecki i pruski. Pierwszy rozpa-

trywa³ sprawy dotycz¹ce przedstaw-

icieli stanu szlacheckiego, drugi -

nieszlacheckiego. Posiedzenia s¹du

odbywa³y siê w zamku, kilka razy

w roku i trwa³y dwa lub trzy dni.

Sêdzia ziemski otrzymywa³ wyna-

grodzenie w wysokoœci 50 grzy-

wien rocznie (w 1610r.), natomiast

³awnicy nie otrzymywali zap³aty w

gotówce, ale mieli prawo do dar-

mowych posi³ków w czasie

posiedzeñ s¹du. £awnicy s¹du

szlacheckiego (byli to przedstaw-

iciele szlachty) otrzymywali

pieczeñ i bia³y chleb, do tego

mas³o, sól, przyprawy, a tak¿e

ciemne piwo dobrej jakoœci. S³u¿bie

dawano dzban piwa lichszego, a

koniom dostarczano odpowiedniej

iloœci owsa. £awnikom s¹du

pruskiego (nie byli to przedstaw

iciele szlachty) pozostawa³ tylko

zwyk³y cienkusz w dzbanach i

czarny chleb, czasami tylko

podawano im pieczeñ. W starych

protoko³ach z posiedzeñ s¹du

zachowa³y siê wyroki wydane za

ró¿nego rodzaju przestêpstwa. W

1610r. Jan Bartsch z Drwêcka musi-

a³ zap³aciæ karê w wysokoœci 3

grzywien za to, ¿e w lesie ksi¹¿ê-

cym œci¹³ nielegalnie drzewa, a

drewno wywióz³ do D¹brówna na

sprzeda¿. Pawe³, bartnik z Kunek,

zap³aci³ 4 grzywny kary za pobicie

swojego s¹siada. Adam Napiwoda z

Lipowa zap³aci³ 6 grzywien za to,

¿e zada³ trzy krwawe rany synowi

s¹siada. Jan Schwefus z Witult

zosta³ ukarany 3 grzywnami za

postawienie p³otu zbyt blisko past-

wiska wiejskiego. Daniel z Gêbin

za wyzywanie i l¿enie s¹siada, pod-

czas nabo¿eñstwa w koœciele w

Mañkach, musia³ zap³aciæ 5 grzy-

wien. Gallen z Kurek za nielegalny

po³ów i sprzeda¿ ryb zosta³ ukarany

2 grzywnami, a so³tys Fryderyk

Koz³owski z Mierek zap³aci³ a¿ 10

grzywien za nielegalne skupowanie

lnu po wsiach. Pewna wdowa w

Tolejnach musia³a zap³aciæ 50 grzy-

wien, poniewa¿ nieumyœlnie zabi³a

swojego ogrodnika podczas m³ocki

cepami.

Warto zauwa¿yæ, ¿e dawniej

skazywano winnych g³ównie na

kary pieniê¿ne, kary wiêzienia

stosowano bardzo rzadko, najczêœ-

ciej wtedy gdy winowajca nie by³ w

stanie zap³aciæ grzywny.

Na podstawie monografii 

Olsztynka Maxa Toeppena 

opracowa³ Bogumi³ KuŸniewski
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WARSZTATY TERAPII ZAJÊ-
CIOWEJ W OLSZTYNKU

W gminie Olsztynek jest wiele osób
niepe³nosprawnych, które pozostawa³y w
cieniu normalnego ¿ycia i tylko opieka
najbli¿szej rodziny pozwala³a im przetrwaæ
upokorzenia i ogromne trudy codziennej
egzystencji. Dopiero powstanie sto-
warzyszenia umo¿liwi³o w³¹czenie
niepe³nosprawnych w rytm innego ¿ycia.
Stowarzyszenie skupia ponad 100
podopiecznych. Organizuje imprezy
choinkowe, bale, spotkania op³atkowe,
zawody sportowe, wycieczki krajoznaw-
cze, pomaga w rozwi¹zywaniu problemów
prawnych, przeprowadza zbiórki pieniêdzy
z przeznaczeniem na zakup sprzêtu rehabil-
itacyjnego.

Prawdziwym wyzwaniem by³a jednak
decyzja o utworzeniu warsztatów terapii
zajêciowej. Pomys³ by³ œwietny ale jego
realizacja okaza³a siê prawdziw¹ drog¹
przez mêkê. Pocz¹tkowo chêæ dzia³ania i
wspó³pracy deklarowa³o wielu, póŸniej
g³ówny ciê¿ar realizacji ca³ej inwestycji
spad³ na barki dwóch osób - Krystyny
KuŸniewskiej i Jadwigi Lipskiej. Po
d³ugich poszukiwaniach znaleziono obiekt
nadaj¹cy siê do adaptacji. Nieczynny od
wielu lat budynek mieszcz¹cy sto³ówkê i
zaplecze kuchenne dawnego internatu przy
ul. Ostródzkiej spe³nia³ podstawowe kryte-
ria, ale wymaga³ gruntownej modernizacji i
du¿ych nak³adów finansowych. W realiza-
cji inwestycji uczestniczy³y cztery podmio-
ty: stowarzyszenie, w³adze naszej gminy,
starostwo powiatu olsztyñskiego i Powia-
towe Centrum Pomocy Rodzinie. W³adze
miasta przekaza³y stowarzyszeniu w u¿y-
czenie na 10 lat budynki i dzia³kê oraz
zobowi¹za³y siê do zagospodarowania
ca³ego otoczenia. Starostwo przeznaczy³o
pewn¹ kwotê na wyposa¿enie warsztatów.
Ponad 70% wydatków zosta³o sfinan-
sowane przez PCPR z bud¿etu centralnego

PFRON. Ogólne koszty ca³ej inwestycji
wynios³y ok. 840 tys. z³otych. Po przygo-
towaniu ca³ej dokumentacji w grudniu
2005r. ruszy³y prace budowlane prowad-
zone przez firmê Max Bud z Nidzicy, która
wygra³a przetarg. Adaptacja i modernizacja
obiektu trwa³a ca³y 2006 rok. Powsta³o
szeœæ pracowni: informatyczno -
fotograficzna, kulinarno - gastronomiczna,
techniczno - wikliniarska, rêkodzielnicza, 
przyrodniczo - plastyczna i ceramiczno -
modelarska. Pod opiek¹ instruktorów - ter-
apeutów 30 osób niepe³nosprawnych prze-
chodzi rehabilitacjê i nabywa umiejêtnoœci,
które pomog¹ znaleŸæ im w przysz³oœci
samodzieln¹ pracê. 

27 kwietnia 2007r. nast¹pi³o uroczyste
otwarcie tej wa¿nej dla Olsztynka placów-
ki. Przyby³o wielu zaproszonych goœci,
którzy przyczynili siê do powstania WTZ.
Wszystkich powita³a prezes Sto-
warzyszenia Krystyna KuŸniewska, a
podopieczni przedstawili okolicznoœciowy
program. Po uroczystym przeciêciu wstêgi
goœcie zwiedzili pomieszczenia warsz-
tatów, gdzie przy suto zastawionym stole
mogli podzieliæ siê swoimi wra¿eniami.
Po dwuletnich, intensywnych dzia³aniach
cel zosta³ osi¹gniêty, powsta³a bardzo
potrzebna placówka daj¹ca szanse wielu
osobom niepe³nosprawnym na fachow¹
opiekê rehabilitacyjn¹, mo¿liwoœæ
przyuczenia do zawodu i odci¹¿enia rodz-
iców i opiekunów na kilka godzin dziennie.
Powstanie WTZ w Olsztynku to efekt
pracy i uporu kilkoro zapaleñców, którzy
wcielili w czyn znan¹ maksymê, ¿e chcieæ
to móc. Jest to przyk³ad, jak skutecznie
mog¹ dzia³aæ organizacje pozarz¹dowe.
Wymaga to jednak ogromnego poœwiece-
nia i prawdziwej pasji spo³ecznego dzia³a-
nia. Wa¿ne jest te¿ zrozumienie i wsparcie
takich spo³ecznych inicjatyw przez w³adze

s a m o r z ¹ d o w e ,
szczególnie na
poziomie gminy.   
Spo³ecznicy ze Sto-
warzyszenia wykazali
siê wielk¹ determi-
nacj¹ i udowodnili, ze
w tego typu dzia³ani-
ach mo¿na pozyskaæ
nawet ogromne œrodki
materialne, trzeba
tylko jasno wytyczyæ
cel i umieæ dotrzeæ do
Ÿróde³ finansowania.
Szkoda, ¿e tylko
nieliczne organizacje
pozarz¹dowe w naszej
gminie potrafi¹ dzia³aæ
tak skutecznie jak 
Stowarzyszenie        na 
Rzecz Osób
Niepe³nosprawnych i
Ich Rodzin. Warto
braæ przyk³ad z tej
organizacji.     

Bogumi³ KuŸniewski

cd. ze str. 1

VIII Powiatowy Konkurs
Ortograficzny

"Corrida Ortograficzna 2007"
W dniu 19 maja 2007 roku Gimnazjum w Olsz-

tynku zorganizowa³o kolejn¹, VIII edycjê Powia-
towego Konkursu Ortograficznego "Corrida
Ortograficzna". 

Uczestnicy przybyli z ró¿nych miejscowoœci i jako
"Mistrzowie Ortografii" w swoich szko³ach, reprezen-
towali  gimnazja w Purdzie, Jezioranach, Stawigudzie,
Dobrym Mieœcie, Dywitach, Barczewie, Biskupcu,
Gietrzwa³dzie i Olsztynku.

W konkursie wziê³o udzia³ 25 uczniów -  po trzech
zawodników z ka¿dej szko³y, tylko z Jezioran i Barczewa
przyjecha³o po dwóch reprezentantów. Zadaniem
uczniów by³o bezb³êdne napisanie dyktanda mojego
autorstwa. Tematem dyktanda by³a turystyka - "Zwiedza-
jmy urokliwe zak¹tki œwiata". 

Najlepiej napisa³a tekst, zajmuj¹c tym samym pier-
wsze miejsce, Malwina Ka³ecka, uczennica II klasy
Gimnazjum w Olsztynku. Drugie miejsce zaj¹³ Szymon
Macioszek z Gimnazjum Publicznego w Dywitach, 
a trzecie - Krzysztof Suchecki z Gimnazjum nr 1 w
Biskupcu. Laureaci otrzymali nagrody ksi¹¿kowe ufun-
dowane przez Przewodnicz¹cego Rady Miasta Olsztynek
Pana Jana Budziñskiego.  Komisja konkursowa przyz-
na³a równie¿ nagrodê za piêkne, staranne pismo. Otrzy-
ma³a j¹ Anna Ró¿a Ludwikowska, uczennica Gim-
nazjum w Olsztynku. Nagrod¹ by³o drewniane pióro w
ka³amarzu, wykonane przez miejscowego rzeŸbiarza.
Po napisaniu dyktanda uczniowie oraz ich opiekunowie
obejrzeli przedstawienie pt. " Zapomniany diabe³",  przy-
gotowane przez uczniów Gimnazjum w Olsztynku pod
kierunkiem Pañ: Gra¿yny Niestêpskiej, Ma³gorzaty Przy-
bu³owskiej i Ewy Suchodolskiej. 

Uczestnicy konkursu mogli zregenerowaæ si³y dziêki
sponsorom: firmie "Tymbark" S.A. oraz cukierni "Mag-
dalenka", którzy dostarczyli napoje  i s³odycze.
W organizacjê konkursu du¿y wk³ad pracy i osobistego
zaanga¿owania w³o¿y³y Panie: Agnieszka Nyga, Daria
Sêpkowska, Danuta Salamon, Violetta Panasiuk, Julita
Dawidowicz, Agnieszka Bartków, Gabriela Kalbarczyk.
Konkurs zaszczycili swoj¹ obecnoœci¹  Pani Halina
Zmys³owska - Sekretarz Miasta i Gminy oraz Pani El¿bi-
eta Reszka - wspó³organizatorka wielu wczeœniejszych
konkursów ortograficznych oraz konsultantka tekstu 
dyktanda.

Kolejne zmagania z ortografi¹ ju¿ za rok. 

Danuta Salamon, 
nauczycielka jêzyka polskiego

Krystyna KuŸniewska - Prezes Stowarzyszenia
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Na stra¿aka mo¿na liczyæ,
Bo da³ swoje s³owo,
¯e sw¹ s³u¿bê bêdzie pe³niæ

Zawsze honorowo !
Pan Jerzy Tytz

Prezes Zarz¹du 
Ochotniczej Stra¿y Po¿arnej 

w Olsztynku

Szanowny Panie Prezesie, Druhowie-Ochotnicy !

W dniu Œwiêtego Floriana, w tej piêknej majowej atmosferze, przysz³o nam
obchodziæ uroczyste obchody Jubileuszu 110-lecia dzia³alnoœci Ochotniczej
Stra¿y Po¿arnej w Olsztynku. Jednostki wielce zas³u¿onej nie tylko dla miasta i
ca³ej naszej Gminy, ale tak¿e na ca³ym obszarze swojego dzia³ania. Dlatego w
imieniu w³adz samorz¹dowych i mieszkañców naszej Gminy pragnê z³o¿yæ na
rêce Pana Prezesa oraz wszystkich Druhów-Stra¿aków wyrazy najwy¿szego
uznania     i wdziêcznoœci za poœwiêcenie i  bezinteresownie niesion¹ w
chwilach zagro¿enia pomoc. Jesteœcie przyk³adem umiejêtnego ³¹czenia tradycji,
kultury i bogatego dorobku poprzedników z wyzwaniami wspó³czesnoœci. A
wartoœci, które kultywujecie - ofiarnoœæ i odwaga, s³u¿ba Bogu i ludziom -  s¹
nieprzemijaj¹ce. Bez Waszej obecnoœci nie odbêdzie siê ¿adne wa¿niejsze
wydarzenie spo³eczne, kulturalne i sportowe oraz œwiêto pañstwowe,  gminne i
koœcielne. 

Z okazji tego podwójnego œwiêta ¿yczê wam Druhowie, abyœcie mieli jak
najmniej wezwañ do akcji. Aby pe³niona spo³ecznie powinnoœæ przynosi³a satys-
fakcjê z dobrze wype³nionych obowi¹zków, ludzk¹ wdziêcznoœæ i spo³eczne
uznanie.  
Wyrazy podziêkowania i pamiêci kierujê równie¿ do Stra¿aków-Seniorów,
którzy przekazali swój dorobek i podzielili siê bogatym doœwiadczeniem. 
Gratulujê równie¿ wszystkim wyró¿nionym i odznaczonym. Niech te honory
bêd¹ dla Was zachêt¹ do dalszej aktywnoœci na rzecz naszej wspólnoty lokalnej.
Wreszcie proszê o przekazanie serdecznych ¿yczeñ dla Waszych najbli¿szych,
których postawa ¿yciowa dodaje Wam si³ i sprawia, ¿e mo¿ecie poœwiêciæ swój
czas i umiejêtnoœci na nale¿yte wype³nianie obowi¹zków stra¿ackich.
Niech Œwiêty Florian wstawia siê za Wami przez nastêpne dziesiêciolecia,
obdarzaj¹c zdrowiem i godnym ¿yciem oraz szczêœliwym powrotem z ka¿dej
akcji ratowniczej.                                                        

Olsztynek, 4 maja 2007 r.
Burmistrz Olsztynka  
Miros³aw Stegienko

PODZIÊKOWANIE 

W imieniu Komitetu Wyborczego Wyborców 

"NASZA GMINA OLSZTYNEK" oraz swoim w³asnym

sk³adam podziêkowanie wszystkim wyborcom, którzy 

w dniu 22 kwietnia 2007 roku  w wyborach uzupe³niaj¹cych w

okrêgu wyborczym Nr 3 do Rady Miejskiej w Olsztynku

udzielili mi mandatu zaufania i  oddali na mnie swój g³os. 
Przy pe³nieniu funkcji radnego rady miejskiej liczê

na Pañstwa wsparcie i wspó³pracê.

Andrzej Wojda
Radny Rady Miejskiej w Olsztynku

PODZIÊKOWANIE

Rada Nadzorcza i Zarz¹d Spó³dzielni Mieszkaniowej
"Grunwald" w Olsztynku pragn¹ podziêkowaæ firmom:

- Przedsiêbiorstwo Budownictwa Ogólnego "EKOBUD" 
w Ostródzie

- "METRONA POLSKA" w Warszawie
- "STOLBAU - EKO" w Szczecinie
- ASDOR w Olsztynie
- "EURO - BET" w Olsztynku
- Zak³ad Gospodarki Komunalnej w Olsztynku
- Korporacja Ubezpieczeniowa "FILAR" Oddz. 
w Olsztynie
- Firma Us³ugowo - Handlowa "DAREX" w Olsztynku
- Zak³ad Remontowo - Budowlany L. Pagórski wOstródzie
- "TermEko" w Olsztynku
- FUH "LEAR" w Olsztynku
- PUH "KONTO"  w Olsztynku
- Zak³ad Elektryczno - Budowlany  J. Krauze w Olsztynku
- Firma Handlowa M. Witowicz w Olsztynku
- Zak³ad Elektromonterski "ALARMTECH" w Ostródzie
- PPHU "PAR" w Olsztynku
- "Tymbark" w Olsztynku
- MGOK w Olsztynku

za pomoc w zorganizowaniu obchodów jubileuszu XX -
lecia powstania Spó³dzieli.

“Fantazja” 
w Italii

W dniach od 1-go do 10-go czerwca nasi
bardzo towarzyscy tancerze przebywali w
piêknych okolicach Udine, na zaproszenie
Klubu Tañca Sportowego “Feeling”.

Wiêcej informacji o pobycie, sukcesach i
wra¿eniach zamieœcimy w nastêpnym numerze.

W zwi¹zku ze zbli¿aj¹cymi siê obchodami
60-lecia Miejskiego Klubu Sportowego
"Olimpia" Olsztynek zarz¹d klubu zwraca siê
serdecznie z proœb¹ do wszystkich by³ych i
obecnych dzia³aczy i zawodników o udostêpnie-
nie dokumentacji oraz zdjêæ dotycz¹cych dzi-
a³alnoœci klubu.

60 LAT MKS “OLIMPIA”

“Fantazja” na ulicach Wenecji
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Projekt "Co mo¿emy zrobiæ dla
rzeki £yny" jest finansowany ze œrod-
ków Unii Europejskiej, z tzw. Progra-
mu Œrodków Przejœciowych 2004,
przez Fundusz Wspó³pracy.

OdpowiedŸ na tytu³owe pytanie
wcale nie jest prosta a w ka¿dym razie
Fundacja Idealna Gmina nie czuje siê
upowa¿niona do samodzielnego dawa-
nia odpowiedzi na tak postawione
pytanie. Fundacja chcia³aby poszukaæ
odpowiedzi wspólnie z osobami zain-
teresowanymi rozwojem lokalnym
(turystyk¹, przedsiêbiorczoœci¹, zwiêk-
szeniem wp³ywu mieszkañców na to co
siê dooko³a dzieje, zwiêkszeniem udzi-
a³u w ¿yciu publicznym istniej¹cych
organizacji etc.). ¯eby to by³o mo¿liwe
trzeba siê spotykaæ, rozmawiaæ, rozpoz-
nawaæ dobrze cele indywidualne i cele
grupowe osób czy organizacji zaintere-
sowanych rozwojem regionu. Wszyscy
którzy zajmuj¹ siê t¹ czy podobn¹ prob-
lematyk¹ wiedz¹, ¿e to ¿mudny i trudny
proces, ale trzeba próbowaæ.Krótka
odpowiedŸ, ¿e rzekê nale¿y uczyniæ
sp³awn¹ to ma³o satysfakcjonuj¹ca
odpowiedŸ. Projekt ma byæ wstêpem do
wieloletniej pracy, podczas której krok

po kroku bêdziemy zbli¿aæ siê do wspól-
nie wyznaczonego celu. Podczas trwania
tego projektu warto siê wspólnie przygo-
towaæ do siêgania po du¿e œrodki, które
ju¿ nied³ugo bêd¹ do naszej dyspozycji.
Nieprzygotowani nie bêd¹ mieli szans.
Warto wobec tego usi¹œæ i g³êboko siê
zastanowiæ co i jak mo¿emy zrobiæ, ¿eby
za kilka lat powiedzieæ - osi¹gnêliœmy
sukces. Wed³ug fundacji konieczne jest
podjêcie rozmów z gminami s¹siaduj¹-
cymi z Olsztynkiem a mieszcz¹cymi siê
na szlaku rzeki £yny i oczywiœcie roz-
mowa wewn¹trz naszej gminy. Celem
naszego projektu jest budowa lokalnego
partnerstwa na rzecz ekorozwoju -
zwiêkszenie œwiadomoœci spo³ecznej w
dziedzinie ochrony œrodowiska i
tworzenia turystyki przyjaznej
œrodowisku.

Zapraszamy do udzia³u lokalne, for-
malne i nieformalne organizacje,
m³odzie¿, nauczycieli, mieszkañców
wsi, którzy szukaj¹ pomys³u na dywer-
syfikacjê (urozmaicenie produkcji,
rozszerzenie, wprowadzenie nowych,
dotychczas nie wytwarzanych wyrobów
- us³ug) swojej dzia³alnoœci,
mieszkañców, którzy ju¿ prowadz¹ dzi-

a³alnoœæ turystyczn¹ lub siê do niej przy-
gotowuj¹ - rzeka £yna daje szansê
wszystkim zainteresowanym. Ma³e poje-
dyncze organizacje bêd¹ za s³abe by móc
w pe³ni korzystaæ w latach 2007-13 z
przygotowanych funduszy. Tylko zinte-
growane œrodowisko maj¹ce w rêku plan
dzia³ania bêdzie mia³o w najbli¿szej
przysz³oœci szanse na widoczn¹ zmianê
swojego otoczenia. Tylko zintegrowane
œrodowisko bêdzie przygotowane, ¿eby
z tej zmiany korzystaæ. Pamiêtajmy jed-
nak, ¿e rzecz nie tylko w budowie infra-
struktury technicznej, bo to jest sto-
sunkowo prosta sprawa, najtrudniejsza
kwestia to odpowiedni ludzie - dobrze
poinformowani, przygotowani.
To co chcemy zaproponowaæ to:
- cykl spotkañ - czas potrzebny na
dyskusjê, spory, czasami k³ótnie (nie
bójmy siê tego), - zdiagnozowanie
zasobów - osobowych, kapita³owych,
rzeczowych,- cykl szkoleñ/warsztatów -
promocja regionu (techniki i narzêdzia);
œrodowisko naturalne a oczekiwania
turystów wobec agroturystyki; zasoby
naturalne - podstaw¹ rozwoju turystyki,
w tym szanse i zagro¿enia; zwierzêta a
turyœci; dziedzictwo lokalne, kulturowe i

przyrodnicze; inwestycje ekologiczne,
zdrowa ¿ywnoœæ w gospodarstwie, - fes-
tyn - spotkanie integracyjne, - przygo-
towanie zespo³u do siêgania po kolejne
œrodki Unii Europejskiej przeznaczone
na rozwój lokalny, na wyrównywanie
szans edukacyjnych m³odzie¿y i inne w
zale¿noœci od regionalnych potrzeb i
mo¿liwoœci.

Notka o Fundacji Idealna Gmina:
Fundacja jest organizacj¹ pozarz¹dow¹
dzia³aj¹c¹ od 10 lat, przede wszystkim w
gminach wiejskich i miejsko-wiejskich
na terenie ca³ego kraju. Prezesem Fun-
dacji jest Ma³gorzata Kramarz,
cz³onkiem zarz¹du Gra¿yna Prawelska-
Skrzypek, profesor Uniwersytetu Jagiel-
loñskiego. Miesi¹c temu utworzyliœmy
filiê w Waplewie, Gmina Olsztynek.
Opisanym projektem Fundacja Idealna
Gmina rozpoczyna swoj¹ dzia³alnoœæ na
terenie gminy Olsztynek i szerzej w
regionie warmiñsko-mazurskim.
Zapraszamy zainteresowanych na
stronê: www.idealnagmina.org.pl
Adres siedziby: Waplewo 59, 
Gmina Olsztynek tel/fax 089 513 90 65; 
kom. 0-604-133-928.
e-mail: figa@idealnagmina.org.pl

Ma³gorzata Kramarz 

Co mo¿emy zrobiæ dla rzeki £yny?

17 maja z prywatn¹ wiz-
yt¹ do Olsztynka z part-
nerskiej gminy Walken-
ried - Niemcy przybyli
zawodnicy (ch³opcy) z
Klubu SV Sudharz Fuss-
balverien i ich rodzice.

W sk³adzie tej grupy byli
tak¿e Burmistrz Walkenried
Monika Prier, z-ca bur-
mistrza Stefan Blau, komen-
dant gminny Ochotniczej
Stra¿y Po¿arnej Tobias
Mielke. 19 maja 2007 roku
zapisze siê w historii
naszego klubu jako dzieñ
szczególny. Tego dnia nasze
zawodniczki rozegra³y
swoje pierwsze spotkanie w
pi³ce no¿nej z dru¿yn¹ z
zagranicy, dla niektórych z
nich by³ to pierwszy kontakt
miêdzynarodowy. Rozegra-
no dwa spotkania w grupach
wiekowych 10-12 i 12-14
lat. Sam wynik tych spotkañ
nie ma znaczenia, wa¿ne
jest to ¿e zawodnicy obu
dru¿yn dobrze siê bawili.
Jak nakazuje tradycja
sportowa, kapitanowie obu
dru¿yn wymienili siê
upominkami. Po zakoñcze-

niu spotkañ odby³a siê
uroczystoœæ pasowania 27
naszych dziewcz¹t na pe³no-
prawne UKS Per³y Olsz-
tynek. Ka¿da z tej okazji
otrzyma³a okolicznoœciowy
medal, medale wrêcza³
jeden z  fundatorów Roman
Staszewski. Nie zapomni-
ano te¿, o goœciach,

okolicznoœciowe medale z
okazji tego spotkania otrzy-
mali - burmistrz Monika
Prier oraz trener Frank
Pajak.Zakoñczenie uroczys-
toœci nast¹pi³o przy wspól-
nym ognisku. Do rewan¿u
dojdzie w przysz³ym roku.
Zarz¹d Klubu sk³ada podz-
iêkowania:

- Klubowi MKS Olimpia za
przygotowanie i udostêpnie-
nie stadionu,
- pracownikom Urzêdu
Miejskiego, szczególnie
pani Monice Szukiel,
- panu Leszkowi Argal-
skiemu - firma LEAR,
- panu Romanowi
Staszewskiemu - Zajazd
Jagie³³ek
- panu Czes³awowi
Zakrzewskiemu - firma
Maruzek - Forever za ufun-
dowanie okolicznoœciowych

medali, 
- panu Bogdanowi
Drzewieckiemu za wyrzeŸ-
bienie specjalnego buta.
którym by³y pasowane
zawodniczki,
- firmom Tymbark i Bim
Bogdan Minakowski za
napoje.

Dziêkujemy wszystkim
którzy przybyli na t¹
uroczystoœæ.

Zarz¹d
UKS Per³y Olsztynek

Spotkanie m³odzie¿y gmin part-
nerskich Olsztynek - Walkenried



ALBO  5 (154) maj-czerwiec 2007  Strona 8

17-28.04. Ameryka. Z terenu
gospodarstwa rolnego Jacka K. z Olsz-
tyna skradziono elementy miedziane o
wartoœci 3 tys. z³.

21.04. Jezioro Mielno. Stra¿ rybac-
ka zatrzyma³a tu k³usuj¹cych sieci¹
Kazimierza P. z Jadamowa i Mariusza
G. z M³awy.

21.04. Ul. Œwierczewskiego.
Sprawca rozboju w areszcie. 3-
miesiêczny areszt tymczasowy zas-
tosowa³ s¹d wobec Marcina B., który
dopuœci³ siê pobicia Jerzego K., zabiera-
j¹c mu te¿ 4 piwa i czapkê bejs-
bolówkê.

21.04. Oœrodek Perkoz. Skradziono
tel. komórkowy Nokia, w³asnoœæ
W³adys³awy Sz. z Olsztynka.

24.04. Jezioro Okomin Du¿y
k/Waplewa. Wies³aw K. z Waplewa
³owi³ tu ryby sieci¹, niestety nielegalnie.
Zosta³ zatrzymany przez stra¿ ryback¹ i
grozi mu (bezprawny po³ów ryb, bez
wzglêdu na iloœæ jest przestêpstwem) do
dwóch lat wiêzienia.

24.04. Bo¿ena P. z Górowa
I³aweckiego, mieszkaj¹ca w Olsztynku
na stancji, powiadomi³a komisariat o
znêcaniu siê nad ni¹ i synem przez
konkubenta S³awomira T. Dzia³ania
policji doprowadzi³y do zastosowania
przez s¹d tymczasowego 3-
miesiêcznego aresztowania wobec bru-
tala. Wygl¹da na to, ¿e uciekaj¹cym siê
do przemocy przestaje stosowanie jej
uchodziæ "na sucho" - s¹dy coraz czêœ-
ciej stosuj¹ tu przynajmniej areszt tym-
czasowy.

25.04. Funkcjonariusze policji
zatrzymali Krzysztofa P. i Sebastiana

W. z Olsztynka usi³uj¹cych kraœæ ele-
menty metalowe trakcji na samym
dworcu PKP. Bez dwóch zdañ - sabo-
ta¿!

28.04. Mieli "nosa" policjanci,
którzy zwrócili uwagê na dziwne
zachowanie siê Patryka S. Okaza³o siê,
¿e mia³ przy sobie 0,3 g marihuany.

1.05. £utynowo. Kradzie¿ VW Golf
IV o wartoœci 30 tys. z³, w³asnoœæ
Stanis³awa M.

1.05. "Colorus". Rozwœcieczony
Tomasz M. zniszczy³ tu wie¿ê z
pilotem, wyposa¿enie pub'u. Przyczyna
jest prosta. Ktoœ powiesi³ obok wie¿y
szalik Groclinu, a Tomasz oczywiœcie...
kibicem Stomilu jest!

3.05. Mierki. W okresie od grudnia
do marca br. okradziono z wyposa¿enia
i elementów metalowych (³¹czna
wartoœæ -15 tys. z³) przyczepê kempin-
gow¹ Miros³awy D. z Warszawy. To
pewnie ci, co nie mieli pieniêdzy ale
mieli czas!

6.05. Jakub K. i Robert U. z Olsztyn-
ka zniszczyli ogrodzenie okalaj¹ce bar
"Colorus". Nie ich wina, ¿e mur berliñs-
ki ju¿ zburzony!

5.05. Kolejny, tzw. damski bokser
S³awomir B. z Olsztynka za znêcanie
siê fizyczne i psychiczne nad konkubin¹
Gra¿yn¹ K. otrzyma³ od s¹du areszt
tymczasowy na 2-miesi¹ce, oczywiœcie
do rozprawy.

6.05. O sensacyjnym zdarzeniu
poinformowa³a policjê Urszula P. z
Nowej Wsi Ostródzkiej. Otrzyma³a ona
telefoniczn¹ informacjê o pod³o¿eniu
bomby w jej domu, z jednoczesnym
¿¹daniem 10 tys. z³otych okupu za
odst¹pienie od jej (bomby) u¿ycia. Po
akcji policyjnej grupy pirotechnicznej
okaza³o siê, ¿e bomby nie by³o a zatrzy-
mani - Jacek F. z Paw³owa i jego nielet-
ni kompan wys³ali, i to do kilku osób,
takie groŸby dla ¿artu. Prokurator by³
innego, chyba s³usznie, zdania i za¿¹da³
aresztowania obydwu "dowcipnisiów". 

7.05. S¹d rodzinny zajmie siê nielet-

nim Tomaszem B. z Olsztynka, który
ostatnio wybi³ 2 szyby w oknie
Gra¿yny D. a wczeœniej bra³ udzia³ w
usi³owaniu w³amania (te¿ z wybijaniem
szyb) do sklepu.

8/9.05. W³amanie do zajazdu
"Smakosz" w Witramowie. Metod¹ na
rozwiercanie ramy okiennej sprawca
dosta³ siê do œrodka i wyniós³ 400 z³
oraz kasê fiskaln¹ (czy¿by zamierza³
odprowadziæ od ³upu podatek ?) o
³¹cznej wartoœci 1000 z³.

9.05. Lutek. Policja zatrzyma³a tu
operatora spycharki, który w trakcie
prac ziemnych, bez wymaganego na nie
pozwolenia, zniszczy³ ok. 20 mb kabla
energetycznego, w³asnoœæ koncernu
"Energa" z Ostródy. 

18-19.05. Z pozostawionego na noc
przy polnej drodze w pobli¿u Witult (ze
wzglêdu na wykonywane tam prace
drogowe) pojazdu g¹sienicowego DET
"zniknê³o" paliwo (80 l ON) i komplet
kluczy o ³¹cznej wartoœci 420 z³. Pojazd
jest w³asnoœci¹ Eugeniusza B. 
z Roszajn.

21-22.05. Karczma Œwiêtojañska.
Skradziono tu z parkingu samochód
VW Passat o wartoœci 25 tys. z³, 
Dariusza K. z Lublina.

26/27.05. Mo¿e i jesteœmy w Unii,
ale czy w Europie? Obywatelka
Niemiec, Maria S. nie doœæ, ¿e
pozostawi³a otwarty domek letniskowy
(OW "Warmia" w Marózie) to jeszcze i
w nim pieni¹dze. W efekcie straci³a 180
euro, 800 z³, no i pewnie jakieœ
z³udzenia !

27.05.G¹siorowo. Bracia - Jakub i
Sylwester F., bêd¹c pod tzw. wp³ywem,
postanowili ukaraæ "w trybie
przyspieszonym" nieprzyjaznych - ich
zdaniem - s¹siadów. Ewie K., z któr¹
siê pok³ócili, pomalowali "na w³asny
koszt" elewacjê budynku, natomiast
Jolancie K., za odmowê podwiezienia
po piwo, pogiêli maskê samochodu
"Ford". Podejrzewamy, ¿e s¹d  nie uzna
dzia³ania krewkich braci za dozwoln¹
samopomoc i postawi im przewidziane
w prawie zarzuty, chyba równie¿ w
w/w trybie.

Policja zatrzyma³a tak¿e 9 osób
poszukiwanych, 5 nietrzeŸwych
kierowców i 3 rowerzystów oraz
dowody rejestracyjne 7 kieruj¹cym. 

Opracowano na podstawie materi-
a³ów KP w Olsztynku.



G³ównym celem projektu jest
stworzenie osobom, które maj¹
problemy z pe³noprawnym uczest-
nictwem w ¿yciu spo³ecznym i
zawodowym warunków dla wza-
jemnego wsparcia oraz  samoorga-
nizowania siê poprzez odbu-
dowanie umiejêtnoœci uczest-
niczenia w ¿yciu spo³ecznoœci
lokalnej oraz zdolnoœci do
samodzielnego podejmowania dzi-
a³añ na rynku pracy. Istotnym
celem projektu jest równie¿
wyrównanie szans osobom wyk-
luczonym spo³ecznie oraz
zagro¿onym spo³ecznie zamieszku-
j¹cymi tereny wiejskie, m. in.
edukacyjnych, równego dostêpu do
œwiadczonych us³ug przez Klub
Integracji Spo³ecznej w Olsztynku. 

Projekt przewiduje objêcie pro-
gramem reintegracji spo³eczno-
zawodowej osób, które ze wzglêdu
na swoj¹ trudn¹ sytuacjê nie s¹ w
stanie przezwyciê¿yæ swoich trud-
noœci. Przewidziane s¹ zajêcia z
doradc¹ zawodowy, psychologiem
oraz zajêcia edukacyjne. Organi-

zowane bêd¹ równie¿ kursy, m.in.
komputerowy, obs³ugi kas
fiskalnych, nauki jêzyka obcego,
ksiêgowoœci. Jest skierowany w
szczególnoœci do osób bezrobot-
nych i osób, które borykaj¹ siê z
trudnoœciami zwi¹zanymi z
poruszaniem siê na rynku pracy
oraz nie radz¹ sobie z problemami.
Bêdzie realizowany na terenie
gminy Olsztynek i kierowany do
osób bez wzglêdu na wiek i p³eæ
(po ukoñczeniu 18 r. ¿.).

Projekt dodatkowo przewiduje
zorganizowanie na terenach wiejs-
kich spotkañ informacyjno-eduka-
cyjnych, na których bêd¹ przekazy-
wane informacje dotycz¹ce w/w
projektu, oraz informacje  gdzie i
w jaki sposób mo¿na bêdzie
uzyskaæ pomoc i wsparcie, bêd¹c
osob¹ bezrobotn¹, dotkniêt¹ prze-
moc¹, itp. Projekt jest wspó³finan-
sowany ze œrodków Ministerstwa
Pracy i Polityki Spo³ecznej.

A. Andrzejewska
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AKTYWNOŒÆ, AKTYWNOŒÆ,
AKTYWNOŒÆ

Miejski Oœrodek Pomocy Spo³ecznej w Olsztynku rozpocz¹³ realiza-
cjê projektu "Klub Integracji Spo³ecznej w œrodowisku wiejskim" w
ramach programu Ministerstwa Pracy i Polityki Spo³ecznej "Akty-
wne Formy Przeciwdzia³ania Wykluczeniu Spo³ecznemu".

Narkomania jest chorob¹
nieuleczaln¹, w której choruje i
cierpi cia³o, umys³ i dusza.W
Salonie Wystawowym w Olsz-
tynku 10 maja 2007 roku odby³a
siê konferencja poœwiêcona
zjawisku narkomanii, otwieraj¹-
ca realizacjê Gminnego Progra-
mu Przeciwdzia³ania Narko-
manii. 

Patronat nad konferencj¹ objêli:
Urz¹d Miasta Olsztynek, Miejski
Oœrodek Pomocy Spo³ecznej w
Olsztynku i Parafia Najœwiêtszego
Serca Pana Jezusa w Olsztynku.
Prowadzeniem zajêli siê: Ewa
Szerszeniewska - Dyrektor
Miejskiego Oœrodka Pomocy
Spo³ecznej i ks. Tomasz Rosa z
Parafii Najœwiêtszego Serca Pana
Jezusa w Olsztynku a referaty
przedstawili: Ks. Arkadiusz
Nowak - Dyrektor Oœrodka
Readaptacyjnego Ministerstwa
Zdrowia w Piastowie, Wies³awa
Przybysz - Dyrektor Regionalnego
Oœrodka Polityki Spo³ecznej Urzê-
du Marsza³kowskiego w Olsztynie,
Adam Andruszkiewicz - Przewod-
nicz¹cy Zarz¹du Towarzystwa
"Powrót z U" Oddzia³  Wojewódz-
ki w Olsztynie, Maciej Felski -
Dyrektor  Fundacji Rozwoju
Demokracji Lokalnej  w  Olsz-
tynie,  ks. Piotr Hartkiewicz - dok-

torant   Katolickiego   Uniwersyte-
tu Lubelskiego i Jaros³aw
B¹czyk z  Miejskiej Komendy
Policji w Olsztynie. W konferencji
uczestniczyli, m.in. przedstaw-
iciele placówek opiekuñczo-
wychowawczych, szkó³, oœrodków
pomocy, pracownicy PCPR, oœrod-
ka zdrowia. policji,  instytucji
pozarz¹dowych. W pierwszej czêœ-
ci omówiono metodologiê
tworzenia gminnych programów
oraz partnerstwo tworzenia pro-
gramów lokalnych. Omówiono
wspó³czesne problemy narkomanii
oraz perspektywy pomocy osobom
uzale¿nionym. W  drugiej  czêœci
sympozjum poruszono problemy
terapii  osób   uzale¿nionych   od
narkotyków. Skupiono siê tak¿e na
roli organizacji pozarz¹dowych
przy realizacji   programów   profi-
laktycznych, przedstawiono
aspekty prawne zwi¹zane z narko-
mani¹. 

Narkomania jest  zjawiskiem
nie  tylko wielkomiejskim, coraz
wiêcej osób z mniejszych miejs-
cowoœci siêga po œrodki psychoak-
tywne. Gminny Program Przeci-
wdzia³ania Narkomanii bêdzie
realizowany w terminie 2007-
2009r.

J. Kalinowska

NARKOMANIA CHOROBA
DUSZY I CIA£A



Osoby ubiegaj¹ce siê o zezwolenie na handel piwem w rynku miasta pod-
czas "Dni Olsztynka", mog¹ je uzyskaæ w terminie do 25 czerwca 2007 roku z
zastrze¿eniem pierwszeñstwa dla prowadz¹cych sta³¹ dzia³alnoœæ gastronom-
iczn¹ na terenie Gminy Olsztynek (min. 1 rok). Ustala siê 7 punktów
sprzeda¿y. Uwaga! Placówki handlowe mieszcz¹ce siê w rynku miasta, które
nie uzyskaj¹ zezwolenia, o którym wy¿ej mowa, nie mog¹ sprzedawaæ alko-
holu po godzinie 22.00.

Nie ma ograniczeñ, co do sprzeda¿y innych artyku³ów, w tym gastronom-
icznych. Szczegó³owych informacji udzielamy w Urzêdzie Miejskim w Olsz-
tynku (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  
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Obok alkoholu s¹ inne u¿ywki,
które w ostatnich latach sta³y siê,
niestety dosyæ "popularne" i w
pewnym stopniu spowszednia³y tak,
¿e wzmianka o nich nie budzi ju¿
¿adnych kontrowersji, ani nie jest
tematem tabu.

Tak¿e dostêp do ró¿nych œrod-
ków sta³ siê swobodny, mimo i¿
wszelkie organy odpowiedzialne za
walkê z tym zjawiskiem s¹ bez 
przerwy na pe³nych obrotach.
Ostatnie osi¹gniêcia policji w zwal-
czaniu problemu zepchnê³y
œrodowiska zajmuj¹ce siê handlem
narkotykami "do podziemi". Kilka
spektakularnych ujêæ dealerów
spowodowa³o, ¿e pozostali
prowadz¹ "biznes" w mniej jawny
sposób.  Ale to nie zmienia sytuacji,
bo m³odzi ludzie bez wiêkszych
problemów docieraj¹ do tych,
którzy maj¹ "towar". W naszym
ma³ym mieœcie handel narkotykami
¿yje i ma siê ca³kiem nieŸle, na co
wskazuj¹ wyraŸnie wyniki ankiety
przeprowadzonej w olsztyneckich
szko³ach.

Na pytanie - czy kiedykolwiek
za¿y³eœ/laœ jakikolwiek narkotyk -
twierdz¹co odpowiedzia³o wiêcej

ch³opców ni¿ dziewcz¹t, porównu-
j¹c szko³y ponadgimnazjalne w
liceum procent siêgania po narkoty-
ki jest wy¿szy ni¿ w szkole
zawodowej, co nie oznacza, ¿e w
gimnazjum nie by³o ¿adnej
twierdz¹cej odpowiedzi. Tu ponad
10 % ankietowanych przyzna³o siê
do brania narkotyków.  M³odzie¿
pytana o przyczyny za¿ycia po raz
pierwszy odpowiada³a, ¿e g³ównym
powodem by³a ciekawoœæ. Chêæ
zaimponowania tak¿e siê pojawia³a
w odpowiedziach, ale w mniejszym
stopniu. Drug¹ przyczyn¹ po cieka-
woœci jest namowa kolegów - ulega
jej wiêcej dziewcz¹t ni¿ ch³opców. 

Miejsce za¿ywania narkotyków
nie jest  zaskakuj¹ce, gdy¿ maj¹c
kilka opcji do wyboru okazuje siê,
¿e to NIE na dyskotece i NIE "pod
chmurk¹" ale, jak odpowiedzia³o
najwiêcej ankietowanych, "u zna-
jomych", co mo¿e sk³aniaæ do
refleksji niejednego rodzica. Ale
zjawisko to nie opuszcza tak¿e
murów szko³y! Prawie szeœæ pro-
cent ankietowanych  bra³o  "dragi"
na terenie szko³y oraz w domu
rodzinnym. Towarzystwo w jakim
najczêœciej m³odzi ludzie siêgaj¹ po

œrodki psychoaktywne to po prostu
znajomi: koledzy, kole¿anki 
(100% ankietowanych), nastêpnie
rodzeñstwo (prawie 6%) a tak¿e
doros³e osoby (a wydawa³oby siê ¿e
to one powinny dbaæ o dobro i
zdrowie m³odego pokolenia!)

Najbardziej popularn¹ u¿ywk¹
jest tzw. trawa, czyli marihuana,
której najwiêkszymi pasjonatami
s¹... gimnazjaliœci (100 % gimnaz-
jalistów przyzna³o siê do palenia
trawy), zaraz po nich s¹ licealiœci
(92,9%). Szko³a zawodowa nie
odstaje tutaj za bardzo od dwóch
poprzednich szkó³. Mo¿e jedynie
pod wzglêdem korzystania z 
amfetaminy potocznie zwanej
speed'em, gdy¿ to tu jest wiêcej
osób, które preferuj¹ "amfê".
Bior¹c pod uwagê popularnoœæ
poszczególnych narkotyków 
przedstawia siê to tak: marihuana,
haszysz, amfetamina, LSD, inne.

Sami ankietowani nie potrafi¹
jednoznacznie okreœliæ, czy
m³odzie¿ w Olsztynku czêsto siêga
po narkotyki. Jednak czêœæ z nich
(30%) uwa¿a, ¿e zjawisko to jest
czêste, przy czym tylko 15 %
pytanych twierdzi, ¿e olsztynecka

m³odzie¿ rzadko wyci¹ga rêkê po
"dragi".

Zestawienie wszelkich danych
jasno wskazuje na to, ¿e wiek osób
maj¹cych doœwiadczenia ze œrodka-
mi psychoaktywnymi wyraŸnie siê
obni¿a. Pocieszaj¹ce jest to, ¿e w
tym roku nie by³o nikogo ze szko³y
podstawowej, kto zadeklarowa³by
w ankiecie bezpoœredni kontakt z
narkotykami. Ale ju¿ w tak m³odym
wieku prowadzi siê rozmowy o
u¿ywkach (co wynika z ankiety), a
niektórzy najm³odsi mieli okazjê
ogl¹daæ takowe. 

Wiêkszoœæ osób ze œrodowiska
m³odzie¿owego zna osoby
rozprowadzaj¹ce u¿ywki,  lub te¿ s¹
w ich gronie osoby, które maj¹ blis-
ki kontakt z dealerami. Kim s¹ te
osoby? Co je sk³ania aby szerzyæ
wœród naszych dzieci z³o? Na
pewno "³atwa kasa". Pieni¹dze,
które przychodz¹ szybko i bez
wysi³ku. Ale musz¹ byæ tak¿e ci,
którzy te pieni¹dze maj¹ i bez
przeszkód je wydaj¹ na te rzeczy.
Mo¿e dobrze by by³o rozejrzeæ siê
uwa¿nie wokó³ siebie i podj¹æ
skuteczne dzia³ania, dla zdrowia
w³asnych dzieci a tak¿e dla klêski
olsztyneckich handlarzy narko-
tyków, o których ocieramy siê
codziennie, których spotykamy na
ulicach, placach zabaw i szkolnych
korytarzach. 

KaRo    

Narkomania wœród m³odzie¿y
W ostatnim numerze ALBO opisaliœmy problem alkoholu w œrodowisku m³odzie¿owym.
W tym zajmiemy siê zestawieniem wyników ankiety dotycz¹cej kontaktów z narkotykami.
Dla przypomnienia dodamy, ¿e wszelkie dane zawarte w poni¿szym artykule zaczerpniête
s¹ z raportu przygotowanego przez ksiêdza Tomasza Rosê.

firma Wiejak
zatrudni:

- doœwiadczonych, wykwalifikowanych

œlusarzy

- pracowników do obs³ugi gilotyn i

pras krawêdziowych

- elektryków i automatyków

- spawaczy

13-100 Nidzica, Litwinki 16, tel. 089-625-33-09

PRACA

Og³oszenia drobne

Sprzedam ziemiê na stawy, ok. 4 ha, Tomaszyn, 
tel. 0-698-531-258

Kupiê zad³u¿on¹ spó³kê z o.o., tel. 0-692-731-041

Handel w "Dni Olsztynka"
(7-8 lipca)

Wykonujê rzeŸby i p³askorzeŸby, w tym ogrodowe,
równie¿ na indywidualne zamówienia

Minkiewicz Czes³aw
11-015 Olsztynek ul. Poranna 4

tel. 0-692-669-304
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1. Do konkursu mog¹ przyst¹piæ
nauczyciele, nauczyciele akademiccy
oraz osoby niebêd¹ce nauczycielami
spe³niaj¹cy wymagania wynikaj¹ce z § 1
pkt 1-8, § 2, § 5 ust. 1 oraz § 8 roz-
porz¹dzenia Ministra Edukacji Naro-
dowej i Sportu z dnia 6 maja 2003 r. w
sprawie wymagañ, jakim powinny
odpowiadaæ osoby zajmuj¹ce
stanowiska dyrektorów oraz inne
stanowiska kierownicze w przedszko-
lach oraz w poszczególnych typach
szkó³ i placówek (Dz. U. Nr 89,  poz.
826 z póŸn. zm.). 
2. Oferty osób przystêpuj¹cych do
konkursu powinny zawieraæ:
1) uzasadnienie przyst¹pienia do
konkursu wraz z koncepcj¹
funkcjonowania i rozwoju przedszkola;
2) ¿yciorys z opisem przebiegu pracy
zawodowej, zawieraj¹cy w szczególnoœ-
ci informacjê o sta¿u pracy pedagog-
icznej - w przypadku nauczyciela lub
sta¿u pracy dydaktycznej - w przypadku
nauczyciela akademickiego,
3) akt nadania stopnia nauczyciela
mianowanego lub dyplomowanego oraz
dokumenty potwierdzaj¹ce posiadanie
wymaganego wykszta³cenia - w przy-
padku osoby bêd¹cej nauczycielem,
4) dyplom ukoñczenia studiów
wy¿szych oraz dokumenty potwierdza-
j¹ce posiadanie wymaganego sta¿u
pracy, wykszta³cenia i przygotowania
zawodowego - w przypadku osoby
niebêd¹cej nauczycielem,
5) dyplom ukoñczenia studiów
wy¿szych lub studiów podyplomowych
z zakresu zarz¹dzania albo zaœwiadcze-
nie o ukoñczeniu kursu kwalifika-
cyjnego z zakresu zarz¹dzania oœwiat¹,
6) dyplom ukoñczenia studiów
wy¿szych lub studiów podyplomowych
z zakresu zarz¹dzania albo zaœwiadcze-
nie o ukoñczeniu kursu kwalifika-
cyjnego z zakresu zarz¹dzania oœwiat¹;
7) ocenê pracy, o której mowa w § 1 pkt
4 rozporz¹dzenia MENiS w sprawie
wymagañ, jakim powinna odpowiadaæ
osoba zajmuj¹ca stanowisko dyrektora
oraz inne stanowisko kierownicze, w
poszczególnych typach szkó³ i
placówek;
8) zaœwiadczenie lekarskie o braku prze-
ciwwskazañ zdrowotnych do wykony-
wania pracy na stanowisku kierown-
iczym;
9) oœwiadczenie, ¿e kandydat nie by³
karany kar¹ dyscyplinarn¹, o której
mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26
stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela
(Dz. U. z 2006 r. Nr 97,  poz. 674 z
póŸn. zm.) oraz nie toczy siê przeciwko
niemu postêpowanie dyscyplinarne;
10) oœwiadczenie, ¿e kandydat nie by³
karany za przestêpstwo pope³nione
umyœlnie oraz nie toczy siê przeciwko
niemu postêpowanie karne;
11) oœwiadczenie, ¿e kandydat nie by³
karany zakazem pe³nienia funkcji

kierowniczych zwi¹zanych z dys-
ponowaniem œrodkami publicznymi, o
którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4
ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o
odpowiedzialnoœci za naruszenie dyscy-
pliny finansów publicznych (Dz. U. z
2005 r. Nr 14, poz. 114 z póŸn. zm.);
12) oœwiadczenie, ¿e kandydat wyra¿a
zgodê na przetwarzanie swoich danych
osobowych zgodnie z ustaw¹ z dnia 29
sierpnia 1997 r. o ochronie danych
osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101,
poz. 926 z póŸn. zm.) w celach
przeprowadzenia konkursu na
stanowisko dyrektora;
13) oœwiadczenie, ¿e kandydat - urod-
zony przed dniem 1 sierpnia 1972 roku -
z³o¿y³ oœwiadczenie lustracyjne
(najpóŸniej w dniu sk³adania oferty) do
Warmiñsko-Mazurskiego Kuratora
Oœwiaty, b¹dŸ informacjê o uprzednim
z³o¿eniu oœwiadczenia lustracyjnego, o
ile dana osoba informacjê tak¹ wczeœniej
z³o¿y³a innemu uprawnionemu
organowi, zgodnie z art. 7 ust. 2 i 3a
ustawy z dnia 18 paŸdziernika 2006 r. o
ujawnieniu informacji o dokumentach
organów bezpieczeñstwa pañstwa z lat
1944-1990 oraz treœci tych dokumentów
(Dz. U. z 2007 r. Nr 63, poz. 425 z póŸn.
zm.).
3. Wszelkie sporz¹dzone osobiœcie przez
kandydata dokumenty winny byæ w³as-
norêcznie podpisane, a w przypadku
sk³adania kserokopii orygina³ów doku-
mentów winny byæ one uwierzytelnione
notarialnie lub przez pracodawcê.
Zaœwiadczenie lekarskie winno byæ
sporz¹dzone przez lekarza
uprawnionego do jego wystawienia, na
druku zgodnym ze wzorem stanowi¹-
cym za³¹cznik do rozporz¹dzenia Minis-
tra Zdrowia i Opieki Spo³ecznej z dnia
30 maja 1996 r. w sprawie
przeprowadzenia badañ lekarskich pra-
cowników, zakresu profilaktycznej opie-
ki zdrowotnej nad pracownikami oraz
orzeczeñ lekarskich wydawanych do
celów przewidzianych w Kodeksie
pracy (Dz. U. Nr 69, poz. 332 z póŸn.
zm.).
4. Oferty nale¿y sk³adaæ w zamkniêtych
kopertach z podanym adresem zwrot-
nym z dopiskiem: "Konkurs na
stanowisko dyrektora Przedszkola
Miejskiego w Olsztynku" w terminie do
22 czerwca 2007 r., na adres Urzêdu
Miejskiego w Olsztynku, 11 - 015 Olsz-
tynek, ul. Ratusz 1 (liczy siê data wp³y-
wu).
5. O terminie i miejscu przeprowadzenia
postêpowania konkursowego kandydaci
zostan¹ powiadomieni indywidualnie.
6. Konkurs przeprowadzi komisja
konkursowa powo³ana przez Burmistrza
Olsztynka.

Burmistrz Olsztynka
Miros³aw Stegienko

BURMISTRZ OLSZTYNKA
og³asza konkurs na stanowisko dyrektora:

PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO 
W OLSZTYNKU

III Wojewódzki Konkurs Poezji 
Wychowanków Placówek

Opiekuñczo - Wychowawczych

Po raz trzeci ju¿, 28 kwietnia 2007 roku, w
Piwnicach Zamkowych Zespo³u Szkó³ w Olsz-
tynku odby³ siê III Wojewódzki Konkurs Poezji
dla  Wychowanków Placówek Opiekuñczo -
Wychowawczych pod patronatem Burmistrza
Olsztynka.

Równie¿ i w tym roku nie zawiedli nas uczestnicy z
domów  dziecka - z Olsztyna, Bartoszyc, GryŸlin, i
Biskupca. Organizatorem, tak jak w poprzednich latach,
by³ Dom dla Dzieci "Nad Jeziorem" w Olsztynku, a za
ca³oœæ odpowiada³y  Teresa Pawlicka oraz Ma³gorzata
Konczanin. Uczestnicy wystartowali w 2 kategoriach:
interpretacja wybranego utworu literackiego i twórczoœæ
w³asna. W jury by³y nauczycielki olsztyneckich szkó³:
Magdalena Rudnicka, Ewa Zarzecka, Dorota Walter -
Obrêbska,  Magdalena Bartnikowska, a przewodniczy³a
Ala Pisarska - poetka i pisarka z Ostródy, która jest akty-
wnym cz³onkiem ostródzkiego Stowarzyszenia
"VENA", dzia³aj¹cego na rzecz promowania kultury.
Nieoceniona pomoc pedagoga z Zespo³u Szkó³ pani
Wioletty P³oskiej, pozwoli³a na sprawny przebieg
konkursu. Burmistrz Miros³aw Stegienko oraz jego
zastêpca Stanis³aw Poluszczyk byli fundatorami
Nagrody Burmistrza, któr¹ otrzyma³ najm³odszy uczest-
nik konkursu. Obecny by³ równie¿ przedstawiciel Radia
Mazury.

W konkursie udzia³ wziê³o 24 uczestników, a ka¿dy z
nich prócz dyplomu otrzyma³ nagrodê rzeczow¹. Prze-
wodnicz¹ca jury Ala Pisarska nagrodzi³a wyró¿nionych
uczestników tomikami w³asnej poezji. W kategorii  -
interpretacja wybranego utworu literackiego zwyciê¿y³y:
Ewelina £ojewska - Dom Dziecka w Olsztynie -
najm³odsza uczestniczka, otrzyma³a równie¿ nagrodê
Burmistrza Olsztynka (grupa kl. I-III), Anita Skrêtkows-
ka - Dom dla Dzieci "Nad Jeziorem" w Olsztynku (grupa
kl. IV-VI), Marcelina Lisowska - Dom dla Dzieci "Nad
Jeziorem" w Olsztynku (klasy gimnazjalne i ponadgim-
nazjalne) a w kategorii - twórczoœæ w³asna zwyciê¿y³a
Agnieszka Rutkowska - Dom dla Dzieci "Keja" w
Biskupcu. Tutaj III miejsce zdoby³a te¿ nasza
wychowanka Ewa Majewska.

Dziêkujemy serdecznie wszystkim, którzy pomagali w
organizacji naszej imprezy, w tym szczególnie gospo-
darzom Piwnic i licznym sponsorom.

Teresa Pawlicka, Ma³gorzata Konczanin

Anita Skrêtkowska - zwyciê¿czyni w kategorii klas IV-VI
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DEZINFORMACJE OLSZTYNECKIE

MAUZOLEUM 
KAROLA ŒWIERCZEWSKIEGO

Olsztynek bêdzie prawdopodobnie pierwszym miastem w Polsce, w
którym zbudowane zostanie miejsce pamiêci ku czci Karola Œwier-
czewskiego. Komitet budowy planuje równie¿ postawienie 20-metrowego
pomnika genera³a, a tak¿e izby pamiêci. Prezes Olsztyneckiego Ko³a Kom-
batantów i Bojowników o Wolnoœæ Rados³aw Zgrzelak uzyska³ ju¿ zez-
wolenie na budowê. Obiekt ma stan¹æ oczywiœcie przy ulicy Œwier-
czewskiego na skwerze nieopodal koœcio³a. Pomnik ma przedstawiaæ
wyprostowanego, stoj¹cego w lekkim rozkroku, genera³a wskazuj¹cego
palcem na pó³noc. Jego serce bêdzie przestrzelone, a otwór wydr¹¿ony w
taki sposób, ¿e dok³adnie w rocznicê œmierci, bêd¹ przezeñ œwieciæ padaæ
promienie s³oneczne i tworzyæ na ziemi charakterystycznego "zaj¹czka" w
kszta³cie gwiazdy. Kombatanci nie ukrywaj¹, ¿e ich inicjatywa jest
odpowiedzi¹ na awanturnicze wypowiedzi niektórych lokalnych histo-
ryków. - Zmiana nazwy ulicy Karola Œwierczewskiego by³aby œwiê-
tokradztwem. Dlatego nie zamierzamy staæ z za³o¿onymi rêkami i
bêdziemy tworzyæ mauzoleum - wyjaœnia Zgrzelak. Pomys³odawca to
zas³u¿ony bojownik o wolnoœæ i demokracjê. W m³odoœci by³ synem pu³ku
i dotar³ wraz z armi¹ radzieck¹ od Bugu do Wa³u Pomorskiego. Zosta³
ranny w lew¹ stopê podczas bitwy pod Lenino. W latach 80-tych odznaczy³
siê jako sumienny funkcjonariusz ORMO. Wielokrotnie by³ odznaczany
przez radê pañstwa. - Ten cz³owiek to znakomity organizator i fachowiec,
dlatego bez obaw powierzy³em mu tê misjê i przekaza³em teren pod
budowê - wyjaœnia zastêpca wiceburmistrza. - Uwa¿am, ¿e mauzoleum
stanie siê magnesem turystycznym zarówno dla goœci z Polski jak i by³ego
ZSRR - dodaje. Budowa pomnika ma rozpocz¹æ siê w przysz³ym miesi¹cu.

KUBICA WYSTARTUJE W OLSZTYNKU?

Znowu wielk¹ szansê dla miasta zwietrzy³y nasze w³adze. Zastêpca
wiceburmistrza nawi¹za³ kontakt z szejkiem Al. Sahimem. Podpisane ju¿
zosta³o pomiêdzy nimi porozumienie o budowie w Olsztynku toru formu³y
pierwszej. - Na pomys³ wpad³em po obejrzeniu transmisji wyœcigu z udzi-
a³em Roberta Kubicy - mówi zastêpca wiceburmistrza. Szejka zastêpca
wiceburmistrza pozna³ podczas licytacji w jednej z polskich stadnin koni. -
Od razu wy³o¿y³em kawê na ³awê i przedstawi³em koncepcjê. 
Szejk zachwyci³ siê moj¹ ide¹ i obieca³ wy³o¿yæ na budowê 400 mln 

dolarów - cieszy siê pomys³odawca. Al Sahim to znany potentat naftowy, 
którego maj¹tek jest szacowany na 60 mld. dolarów. Znany jest z
zami³owania do ekstrawagancji. Niedawno, np. usypa³ sztuczn¹ wyspê, na
której zbudowa³ kopiê piramidy Cheopsa. Jest szansa, ¿e ju¿ w 2009 roku
zobaczymy w Olsztynku bolidy F1. Organizatorzy licz¹, ¿e dziêki
planowanemu nieopodal lotnisku, bêd¹ mog³y do nas przybywaæ tysi¹ce
kibiców z ca³ego œwiata, rozkrêci siê biznes i turystyka.

KONKURS NA MASKOTKÊ OLSZTYNKA
ZAKOÑCZY£ SIÊ SKANDALEM

Ratusz i Muzeum Ludowe w Olsztynku og³osi³y niedawno konkurs na pro-
jekt miejskiej maskotki-pami¹tki. Niestety pierwsza edycja nie przynios³a
zadowalaj¹cych efektów. Co wiêcej, wzbudzi³a wiele protestów i kontrow-
ersji. Wœród zaproponowanych maskotek pojawi³ siê m.in. bocian ze Œwiê-
tym Piotrem na grzbiecie, figurka Wielkiego Mistrza, szklany têczowy
pstr¹g, a tak¿e matrioszki przedstawiaj¹ce kolejnych burmistrzów. Ostate-
cznie zwyciê¿y³ projekt Leopolda Kubania, który zaproponowa³ krasnala
ogrodowego ubranego w mundur i he³m marsza³ka Hindenburga.
Pocz¹tkowe zachwyty jurorów szybko spotka³y siê ze stanowczym sprzeci-
wem kó³ patriotyczno-kombatanckich w mieœcie. - To skandal, ¿eby miasto
promowa³ prusacki skrzat. Jeszcze trochê, a pojawi¹ siê twórcy sprzedaj¹cy
krasnoludki z ma³ym w¹sikiem i swastyk¹ na ramieniu - oburza siê
Stanis³aw Robakiewicz, pu³kownik Gwardii Ludowej w stanie spoczynku.
Nawet twórca maskotki przyzna³, ¿e pomys³ nie do koñca by³ szczêœliwy -
O ile niemieccy turyœci byli zachwyceni, to pozostali odnosili siê do
mojego krasnala z du¿¹ rezerw¹ - mówi Andrzej Porêba, zwyciêzca
konkursu.. Pomys³odawcê oskar¿ono o proniemieckie sympatie i antynaro-
dowe nastawienie. Co prawda pojawi³a siê nowa wersja skrzata
przepasanego bia³o-czerwon¹ szarf¹ i z pozytywk¹ odgrywaj¹c¹ Mazurka
D¹browskiego, by³o jednak ju¿ za póŸno, by uciszyæ krytyków. -  To jakiœ
koszmar i zastanawia mnie jak jurorzy mogli do tego dopuœciæ. Obawiam
siê, ¿e zostali oni zmanipulowani przez jednego z lokalnych historyków,
który próbuje za wszelk¹ cenê o¿ywiæ niemieckie tradycje Olsztynka -
mówi Stanis³aw Robakiewicz.

Na wszelki wypadek w³adze og³osi³y II edycjê konkursu i anulowa³y
wyniki pierwszej. Teraz organizatorzy czekaj¹ na prace do 30 czerwca w
pokoju nr 37 ratusza. Nagrod¹ jest wycieczka do Niemiec.

L
FEDERACJA

PL
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Pisaæ ka¿dy mo¿e ... 
Na dzieñ Matki 

RODZINNY DOM

Sto lat ci minê³o
O, domu rodzinny
Zmieni³eœ siê -
I cz³owiek na staroœæ
Z wygl¹du inny.

W 1904 roku dziadek ciê
budowa³
Tu syna na rolnika
wychowa³.

Smaga³y ciê wichury
Deszcze i po¿ogi
Przed pó³ wiekiem
Do szko³y wychodzi³am
Przez twe progi.

Z mam¹ po wojnie
Bieli³am œciany
Na boso szorowa³am
pod³ogi
Z papieru wiesza³am
firany.

W majowy poranek
Do ogrodu wychodzi³am
Przez ganek.

Na schodkach postojê 
Pos³ucham œpiew
ptaszków
Pochodzê œcie¿kami
Wœród porzeczek krza-
czków.

Poœrodku trawnika
Dwa okr¹g³e rabatki
Posia³am nagietki
Posadzi³am bratki.

Gdzie furtka?
Gdzie wzd³u¿ p³otu bez
pachn¹cy?
Gdzie jab³oni i gruszy
Kwitn¹ce ga³¹zki
Przy korytku
¯ó³te puszyste g¹ski?

Na prawo warzywnik -
Co, kury rozgrzeba³y
grz¹dki?
A kyœ, a kyœ!
Co to za porz¹dki.

Przez podwórko pobiegnê
Ku ³¹kom soczystym
Tam w trawie po pas
Ró¿owe piórka, liliowe
sasanki
U strugi niezapominajki,
kaczeñce
I dzikie rumianki -

Zrobiê bukiecik -
Nazbieram te kwiatki
Na stoliku postawiê
Na Dzieñ Matki.

Drog¹ przy stawku
Przez mostek,
Pod piaszczyste wzgórze
Biegnê z sercem pe³ne
trwogi

Zobaczyæ czy byd³o nie
wesz³o w szkody.

Tu pola uprawne, roœnie
¿yto, owies
A¿ pod las co z dala siê
k³ania
Odpocznê na miedzy
bom ca³a zziajana -
Widzê zagon pod rozsadê
Równiutko zaorany
Naprzeciwko ziemniaki
I ca³y w b³êkicie 
Len kontraktowany.

W lipcowy upa³ s³yszê
ojca dŸwiêk kosy
Pochylona matka w
snopy wi¹¿e
Dojrza³e k³osy.

W ciemnoœci i ciszy
Nagle doznajê ch³odu 
Dawno swe prochy
Z³o¿yli w ziemi zachodu.

A ja - b³¹kam siê po tej
idylli
Bezsenne noce, niepokój
w ka¿dej chwili
Wspominam dni szczêœ-
cia i pora¿ki
W ko³o Ojcze Nasz i
Zdrowaœki
Po co rozdzieram stare
rany
O Jezu Kochany!

Przecie¿ wszystko
przemija
Od wiek wieków œwiat
wci¹¿ siê zmienia
Staje siê inny -
I nikt nie jest winny.

Ingrid Bobcza  

PAMIÊÆ 
Ju¿  dwa  lata  minê³y

Odszed³  w  chorobie,  bólu,

serc  miliony  drgnê³y

to  œmieræ  króla - królów.

Kwiaty,  znicze  p³on¹ce

w  miejscach  uœwiêconych,

myœli -  potoki  rw¹ce

nie  spisanych  kronik.

Ku  pamiêci -  g³az  le¿y

w  nim  wryta  tablica,

wiara  trwa -  gdy  siê

wierzy

czy  d³ugo? -  zapytam.

Smutek,  pustki  poczucie,

skupienie,  modlitwa,

bólu  ostre  uk³ucie

tnie  serca  jak  brzytwa.

Œwiêtoœæ  ¿ycia,  rodziny

skarbem  Twoim  du¿ym,

nie  znasz  dnia  ni  godziny
w  bezkresie  podró¿y.....

eMJot 

Ju¿ pierwszego dnia mieliœmy
zapewnione wiele atrakcji. Po
zwiedzeniu nowego miejsca
spotkaliœmy siê z ksiêdzem
pra³atem Józefem Obrêbskim,
najstarszym duszpasterzem
mniejszoœci polskiej na Litwie.
Niespodziank¹ by³a wieczorna
dyskoteka integracyjna z
m³odzie¿¹ litewsk¹. Drugiego
dnia odwiedziliœmy Wilno,
stolicê Litwy.Podziwialiœmy
najwa¿niejsze i najpiêkniejsze
zabytki tego miasta - Ostr¹
Bramê, liczne koœcio³y i katedry:
Œw. Anny, Œw. Teresy, Œw. Pio-
tra i Paw³a, Œw. Ducha, cerkiew,
cmentarz na Rossie, starówkê,
Muzeum Adama Mickiewicza
oraz piêkn¹ panoramê miasta z
ponad 300 metrowej wie¿y. Po

powrocie do Mejszago³y, na, tzw.
kominku, czyli tradycyjnym
spotkaniu z harcerzami œpiewal-
iœmy piosenki i bawiliœmy siê w
ró¿ne gry. Ju¿ w drodze powrot-
nej do Olsztynka, zwiedziliœmy
dawn¹ stolicê Litwy Kiernowo.
Po zdobyciu olbrzymich kopców,
bêd¹cych dawniej miejscami
pochówku, mo¿na by³o zobaczyæ
rozci¹gaj¹c¹ siê wœród lasów
Wiliê - g³ówn¹ rzekê Litwy.
Nastêpnym przystankiem by³y
Troki, w których znajduje siê
olbrzymi zamek obronny z XIV
wieku. Poznaliœmy historiê tego
miejsca, zwiedziliœmy zamek,
kupiliœmy te¿ pami¹tki. 

By³ to ju¿ koniec wycieczki i
czas powrotu do Polski.
Opiekunowie (Janina Berek,
Jolanta Œli¿ewska, Mariola Sza-
lecka) dopilnowali, aby wyjazd
zakoñczy³ siê piêkn¹ pogod¹ i
wspania³ymi wspomnieniami.

Ola Undrunas

Wspomnienia z Litwy

W dniach 11-13 maja grupa
osób z gimnazjum wyjecha³a
na Litwê, w ramach
wspó³pracy z polsk¹ szko³¹ w
Mejszagole. 

“Pere³ki” z Olsztynka
walcz¹ o puchar

24 maja w miejscowoœci Brzydowo odby³ siê pó³fina³ wojewódzki w
pi³ce no¿nej o puchar Marka Wielgusa. Startowa³o 7 dru¿yn, do fina³u
zakwalifikowa³y siê dwie dru¿yny, w tym nasze "Pere³ki", które wygra³y
trzy spotkania i jedno przegra³y. W ca³ym turnieju zajê³y drugie miejsce,
kwalifikuj¹c siê tym samym do fina³u wojewódzkiego (12 czerwca w
Reszlu). W turnieju bior¹ udzia³ zawodniczki w wieku 11 lat.

¯yczymy zawodniczkom powodzenia w turnieju fina³owym

Zarz¹d UKS Per³y Olsztynek

Zarz¹d OSP w Olsztynku

serdecznie przeprasza druha Józe-

fa Romana za pominiêcie jego

osoby w wydanej ksi¹¿ce historii

OSP Olsztynek. W zachowanej

dokumentacji OSP nie by³o podane

w sk³adach zarz¹dów nazwisko

druha. Jednak¿e z dostarczonych

dokumentów niezbicie wynika, i¿

druh pe³ni³ funkcjê naczelnika OSP

Olsztynek w latach 70-tych, wykazu-

j¹c siê du¿¹ aktywnoœci¹ i zaan-

ga¿owaniem.

Jednoczeœnie zwracamy siê z

proœb¹ do wszystkich mieszkañców

Olsztynka i okolic o udostêpnienie

dokumentów i zdjêæ z dzia³alnoœci

Ochotniczej Stra¿y Po¿arnej w Olsz-

tynku w latach przed i powojennych.

Sprostowanie



14 IV, 4 V i 3 VI - dyskoteka nasto-
latków. Zapraszamy dzieci w wieku 13-
16 lat na nastêpn¹ imprezê z okazji
zakoñczenia nauki 22 czerwca

17 IV, 21 IV, 21V "Maskarada" na
fali! Ta sympatyczna, dzieciêca grupa
teatralna prowadzona przez Witolda
Jêdrzejczaka odnosi ostatnio same
sukcesy. 17 IV II miejsce w Regional-
nym Przegl¹dzie Teatrów Amatorskich
o Puchar Starosty w M³awie (tutaj
pokazali siê te¿ debiutuj¹cy flagowcy),
21IV II miejsce na Festiwalu Teatrów
Dzieciêcych w Olsztynie (Witold Jêdrze-
jczak zosta³ tu uznany najlepszym re¿y-
serem), a 21V I miejsce w Regionalnym
Przegl¹dzie Teatrów Dzieciêcych i
M³odzie¿owych "Z³ota Kaczka" w Bar-
czewie. Brawo!

22 IV "Obstawa Prezydenta" w Kinie
"Grunwald". Wystêpem jednego z
czo³owych polskich zespo³ów blue-
sowych, nawi¹zuj¹cego podczas swoich
wystêpów do najlepszych wzorów blue-
sowego i rythm'n'bluesowego wykonaw-
stwa, zakoñczyliœmy cykl jesienno-
zimowo-wiosennych koncertów w
naszym kinie. Goœciliœmy, m.in. artys-
tów - tak, to nie ¿art - z Australii, Stanów,
Anglii i Kanady. Prawdopodobnie od
paŸdziernika bêdziemy kontynuowaæ tê
dzia³alnoœæ i ju¿ dziœ zapraszamy wszys-
tkich, w tym szczególnie tych, którzy do
tej pory na koncerty w kinie jeszcze nie
trafili.

25 IV Dzieci z gminnych szkó³ pod-
stawowych i gimnazjum wziê³y udzia³ w
eliminacjach rejonowych 25-tych
Spotkañ z Poezj¹ Dzieciêc¹. Tym razem
konkurs rozegrano w kinie, a zwyciê¿yli
Micha³ Wasilewski (kl.I-III), Natalia
Pszczó³kowska (kl.IV-VI) i Justyna
Abako (gimnazjum).

28 IV "Sun Step" i "Trik" w Tolk-
micku. Nasze m³ode zespo³y 
prowadzone przez Adê Zarzyck¹ wys-
t¹pi³y tam w Regionalnym Przegl¹dzie
Zespo³ów Tañca Nowoczesnego.
Starszy "Sun Step" zdoby³ wyró¿nienie,
m³odszy "Trik" te¿ wypad³ nieŸle, ale
musi jeszcze trochê popracowaæ.

29 IV - 6 V Olsztynecka Majówka.
Majówkê rozpoczêliœmy 29.04

imprez¹ teatralno-muzyczn¹ na Zamku
zatytu³owan¹ "Zamêt". Przy dŸwiêkach
muzyki elektronicznej Andymiana z
Olsztyna i Vandersona z Kwidzyna wys-
t¹pi³y nasze grupy teatralne - "Anio³ki
Witka-cego" w pokazie flagowym i
"Dragon" w tañcu z ogniem. Na zamku
zaprezentowali siê równie¿ goœcie - teatr
ogniowy "Vena" z Nowego Miasta
Lubawskiego.

1 V  Wraz ze Spó³dzielni¹
Mieszkaniow¹ "Grunwald" obchodz¹c¹
jubileusz 20-lecia, dom kultury zapro-
ponowa³ imprezê wspominaj¹c¹ czasy
PRL-u. Quizy i konkursy zwi¹zane z t¹
epok¹, najd³u¿sza kolejka Olsztynka,
ocet, musztarda i dobra zabawa - wszys-
tko tym razem bez kartek. By³y te¿ wys-
têpy zespo³ów muzycznych i grupy
teatralnej z MGOK-u (pokaz czer-
wonych flag). Dobre  humory chcieli
popsuæ towarzysze z lidzbarskiego
kabaretu "Bez Szans", ale im siê nie
uda³o. 

W pierwszomajowym Turnieju
Siatkówki o Puchar Prezesa SM "Grun-
wald" zwyciê¿y³a reprezentacja Ostródy
przed Gietrzwa³dem i Purd¹.

2 V Na boisku LO rywalizowa³y
podwórkowe dru¿yny pi³ki no¿nej.
Najlepszy okaza³ siê zespó³ "Galakty-
czni" zajmuj¹c I m. przed dru¿ynami
"Twoja Stara" i "Kwiat Jab³oni". Po
po³udniu w kinie "Grunwald" dzieci obe-
jrza³y film "Artur i Minimki".

3 V Jak co roku du¿¹ popularnoœci¹
cieszy³ siê wyœcig rowerowy nad
jeziorem. To chyba dziêki atrakcyjnym
nagrodom (rower, deskorolka i inne). W
grupie m³odszej najlepsze miejsca zajêli
- Micha³ Binkul, Maciej Czepe i Agata
Filipowska, a w starszej - Piotr Binkul,
Daniel Kutszal i Mateusz Remiszewski.
Nad jeziorem rozegrano te¿ zawody
latawcowe. Tym razem braci Makszyñs-
kich pokona³ Piotr Sokó³. To chyba nic
dziwnego?! Konkurencjom rekrea-
cyjnym towarzyszy³y wystêpy naszych
zespo³ów ("Mali Bêbniarze", "Jasiek i
Przyjaciele") oraz solistek ze Studia
Piosenki.

5 V Olsztyneccy stra¿acy i pracowni-
cy MGOK-u zorganizowali festyn z

okazji 110-lecia OSP w Olsztynku. W
rywalizacji dru¿yn po¿arniczych ma³o
goœcinny okaza³ siê zespó³ z Olsztynka
pokonuj¹c przyjezdnych. Mimo wszys-
tko gratulujemy formy! Na boisku
Zespo³u Szkó³ mo¿na by³o tego dnia
us³yszeæ marsze orkiestry stra¿ackiej z
P³oœnicy, piosenki popularne w wykona-
niu kapeli "Kosejder" ze Stawigudy.
Niez³y pokaz dali nasi break-dance'owcy
ze "Sk³adu C". Gwiazd¹ wieczoru by³
znany wszystkim kabaret "Spotkanie z
Ballad¹".

6 V W VII Konkursie Piosenki
Angielskiej wziê³o udzia³ 17 wykonaw-
ców z Olsztyna, Lidzbarka Welskiego,
Dzia³dowa, Bartoszyc, Nidzicy, Pas³êka,
Stawigudy, Zalewa i Olsztynka. Wed³ug
komisji najlepiej œpiewa³a dziewczyna z
Bartoszyc - Edyta Piskorz. "Blue Velvet"
wywalczy³ wyró¿nienie.

12 V Zespó³ "Blue Velvet" dzielnie
reprezentowa³ Olsztynek podczas Kor-
towiady. Dziewczyny rozpoczyna³y
sobotni koncert na kortowskiej "górce".
Zagra³y dobrze, zebra³y du¿e brawa i na
pewno powiêkszy³y grono swoich
fanów. Oby tak dalej!

19-20 V "Camelleon" te¿ nie pró¿nu-
je. W gor¹cy majowy weekend
zaprezentowa³ siê na festynie firmy
budowlanej JASAM w Nidzicy oraz na
Letnim Festynie w Purdzie.

26 V Z okazji Dnia Matki zorgani-
zowaliœmy razem z Przedszkolem,
Szko³¹ Podstawow¹ i Galeri¹ program
okolicznoœciowy i artystyczny z 
udzia³em przedszkolaków, dzieci z SP
oraz goœcia specjalnego - Chóru Aka-
demickiego Wy¿szej Szko³y Informatyki
i Zarz¹dzania z Rzeszowa. Program
okolicznoœciowy przygotowa³y PP
Renata Szczepañska i Gra¿yna Nowac-
ka.

27 V Festyn Zielonoœwi¹tkowy w
Skansenie. Wyst¹pi³y wszystkie
taneczne zespo³y MGOK-u ("Fantazja",
"Trick", "Destination", "Sk³ad C"),
teatralne ("Anio³ki Witkacego",
"Dragon") oraz "Chochliki" i "Œparogi".
W turnieju dru¿yn wiejskich wyst¹pi³y
od lat rywalizuj¹ce ze sob¹ ekipy z
Platyn i Elgnówka, w tym roku w lepszej
formie by³o Elgnówko. Gwiazda festynu
Halina Kunicka z towarzysz¹cym jej
Czes³awem Majewskim to oczywiœcie
uk³on w stronê œredniego, a mo¿e raczej
starszego pokolenia widzów.

1 VI Czary Mary w Skansenie. Pod

tak¹ nazw¹ zorganizowaliœmy, ze Szko³¹
Podstawow¹ w Olsztynku i Skansenem,
imprezê dla dzieci z wystêpami naszych
wykonawców ("Mali Bêbniarze",
"Crazy Daisy", "Destination", "Sk³ad C",
Studio Piosenki, "Anio³ki Witkacego",
"Dragon", "Trick"), licznymi
zaczarowanymi konkursami oraz pro-
gramem prawdziwego mistrza magii
"Jura" - Jerzego Strzeleckiego z
Wroc³awia.

1VI Olsztynecki Festiwal Dzieciê-
cych Zespo³ów Muzycznych. Po raz 
8-my goœciliœmy m³ode zespo³y graj¹ce
"na ¿ywo", bez u¿ycia playback'ów,
g³ównie spoza naszego regionu (Kalin-
ingrad, P³ock, M³awa, Lubawa, Górowo
I³aweckie). Wyst¹pi³y te¿ 3 nasze
zespo³y - "Mali Bêbniarze", "Polopiry-
na" i "Jasiek i Przyjaciele". Zespo³y
prezentowa³y siê na goœcinnej scenie
Skansenu, a ocenia³a je komisja z 
udzia³em Burmistrza Miros³awa 
Stegienko i profesora Szko³y Muzycznej
II stopnia w Olsztynie Walentina Kur¿e-
wa. W kategorii muzyki klasycznej
najwiêksze uznanie zdobyli: duet
skrzypce - akordeon ze Szko³y Muzy-
cznej II stopnia w M³awie, Ansambl
Narodnych Muzykantow z Kaliningradu
i Kwintet akordeonowy z M³awy, w 
kategorii muzyki rozrywkowej - 
"Oktava" z P³ocka, nasi "Mali Bêb-
niarze" i "Marchewkowe Pole" z P³ocka,
a wyró¿nienie otrzyma³ drugi z naszych
zespo³ów - "Polopiryna".

Ju¿ od maja rozpocz¹³ siê dla
naszych zespo³ów sezon koncertowy.
Oprócz wystêpów na naszych imprezach
wyje¿d¿aj¹ przez ca³e lato na
zaproszenia organizatorów pikników,
festynów, tras koncertowych itp. Ostat-
nio wystêpowa³y: "Blue Velvet" (1.06 -
Olsztyn, 2.06 - Hotel "Anders" "Sielawa
Blues Festiwal"), "Mali Bêbniarze" (2.06
- festyn w DPS Olsztynek, festyn w
Kêtrzynie), "Camelleon" (2.06 -
"Sielawa Blues Festiwal", 3.06 - festyn
w Nidzicy). Wyje¿d¿a³y te¿ zespo³y
teatralne - "Anio³ki Witkacego" i
"Dragon". Zaprezentowa³y siê podczas
festynu na lotnisku w Olsztynie.

Wkrótce:
24.06 - Wianki '07
godz. 17:00, Skansen - wystêpy

estradowe, m.in. recital Jreny Jarockiej.
godz. 21:00, Pla¿a - widowisko

obrzêdowo - teatralne.
6-8.07 - Dni Olsztynka 
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Kronika MGOK-u

Laureaci I nagrody w kat. muz. klasycznej

W akcji “Jasiek i Przyjaciele”
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SERWIS DLA TURYSTY
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Ca³oroczna

1. Zajazd "Mazurski" - tel. 519 28 85,
ul. Gdañska 1 liczba miejsc: 70
www.zajazdmazurski.pl
2. Zespó³ Hotelowy "Kormoran" - tel.
519 51 00, Mierki liczba miejsc: 300
www.kormoran.gov.pl
3. Szkolny Oœrodek Wypoczynkowy
"Syrenka" - tel. 513 92 15, Maróz,  
liczba miejsc: 160
www.syrenka.olsztynek.com.pl
4. Wojskowy Dom Wypoczynkowy
"Warmia" - tel. 513 92 22, Maróz, licz-
ba miejsc: 300, www.wdwwarmia.com.pl
5. Oœrodek Szkolno-Wypoczynkowy
"Perkoz" - tel. 519 22 21, Uroczysko
Waszeta, liczba miejsc: 148
www.perkoz.zhp.pl

Sezonowa

1. Oœrodek Wypoczynkowy "Waszeta"
- tel. 519 22 14, Waszeta,  liczba miejsc:
250
www.mierki.kolatek.pl
2. Oœrodek Wypoczynkowy "Ko³atek"
- tel. 519 21 21, Mierki, liczba miejsc:
240, www.mierki.kolatek.pl
3. Oœrodek Relaksu Œwierkocin - tel.
519 28 56, Œwierkocin,  liczba miejsc: 50
www.swierkocin.com
4. Oœrodek Wypoczynkowy "Fundacja
Mierki" - tel. 519 21 67, Waszeta,  liczba
miejsc: 100, www.mierki.com
5. Oœrodek Wypoczynkowy "Wioska
Filmowa" Marózek - tel. 519 90 38,
Marózek, liczba miejsc 320,
www.marozek.pl
6. Oœrodek Wypoczynkowy
"Wiatraki"-  tel. 519 90 92, Marózek,
liczba miejsc: 150 w tym 55 ca³oroczne,
www.wiatraki.com
7. Oœrodek Wypoczynkowy "Aramis" -
tel. 606 485 129, Kurki liczba miejsc: 30
www.kurki.go.pl
8. Oœrodek Wypoczynkowy Nowa Wieœ
Ostródzka -  tel. 519 00 99, Nowa Wieœ
Ostródzka, liczba miejsc: 117
9. Domki letniskowe "ARTEKS" - tel.
519 01 19, Nowa Wieœ Ostródzka, liczba
miejsc - 30

Turystyka wiejska

1. Pensjonat "Natura" - tel. 519 91 03,
Swaderki, liczba miejsc: 17, www.natura-
group.com.pl
2. Gospodarstwo agroturystyczne
"Leœne jezioro" - tel. 519 00 82, Nowa
Wieœ Ostródzka 13, liczba miejsc: 16,
www.lesnejezioro.ol.pl
3 . Gospodarstwo agroturystyczne
"D¹browszczyzna" - tel. 530 50 85,
Mierki 60, liczba miejsc: 16

www.dabrowska.olsztynek.com.pl
4. Domki do wynajêcia -  tel. 0605 271
611, Maróz, liczba miejsc: 12
5. Gospodarstwo agroturystyczne "W
krainie jezior i lasów" -  tel. 519 90 27,
Marózek 8, liczba miejsc: 20 www.olsz-
tynek.com.pl/zakrzewscy
6. Gospodarstwo agroturystyczne - tel.
519 00 72, G¹siorowo 13, 11-015 Olsz-
tynek, liczba miejsc: 1
7 . Gospodarstwo agroturystyczne
"Leœna chata"-  tel. 519 34 05, Tolejny
7, liczba miejsc: 38 www.serowski.olsz-
tynek.com.pl
8. Karczma Œwiêtojañska - tel. 519 20
05, Karczma Œwiêtajñska 1, liczba
miejsc: 10, www.karczmaswietojanska.pl
9. Leœniczówka Orzechowo - tel. 519 90
20, Orzechowo 2, liczba miejsc: 8 
10. Leœniczówka "Jednoro¿ec" - tel.
519 91 15, Lipowo Kurkowskie 13, liczba
miejsc: 16, www.kurki.prv.pl
11.  Dom letniskowy - tel. 5191 430,
Maróz, liczba miejsc 12
12. Turystyka wiejska - pokoje do
wynajêcia - tel. 519 14 30, Lutek 5, liczba
miejsc: 19, www.lutek.er.pl
13. Stadnina Koni Mycyny - tel. 519 41
70, Mycyny 5, liczba miejsc: 20
www.mycyny.com
14. Gospodarstwo agroturystyczne
TOKAJ - tel. 609 401 401, Paw³owo 32,
liczba miejsc noclegowych: 17
www.wegry.pl
15. Dom do wynajêcia - tel. 696 585
651, Selwa, www.selwa.pl
16. Kwatera agroturystyczna - tel. 601
595 016, Marózek 9
17. Gospodarstwo agroturystyczne - tel.
519 14 28, Makruty 7, liczba miejsc: 9
www.agrobielik.republika.pl
18. Kwatera agroturystyczna "Pod
bocianem" - 609 401 401, Drwêck 6,
liczba miejsc: 5 www.pensjonatpodbo-
cianem.w.pl
19. Dom ca³oroczny - 601 536 546,
Marózek, liczba miejsc: 5,
www.marozek.eu

Pola Namiotowe

1. Pole Namiotowe "Szwagierki"
Swaderki, tel. 0501 524 007
www.biwak.go3.pl
2. Pole Namiotowe "Nad jeziorem"
Z¹bie, tel. 519 90 17
3. Pole Namiotowe "Goœcinne"
Z¹bie, tel. 519 91 09

BAZA NOCLEGOWA W GMINIE OLSZTYNEK
SZLAKI  ROWEROWE

Czerwony 15 km: Olsztynek - Leœniczówka Jagie³ek -
Witulty - Zezuty - Gêbiny - Makruty (po³¹czenie ze
szlakiem czarnym przez Tomaszyn do Leœniczówki
Jagie³ek i dalej do Olsztynka)
Czarny 14 km: Olsztynek - Leœniczówka Jagie³ek -
£êciny - Mycyny - Tomaszyn -  Mañki - Makruty
(powrót do Olsztynka szlakiem czerwonym)
Niebieski 19 km (dooko³a jez. Pluszne): Wêgornia -
Pluski- leœniczówka Stawiguda - Zielonowo - Ko³atek
(powrót do Olsztynka szlakiem ¿ó³tym lub dalej -
oœrodek "Perkoz" - Wêgornia)
Zielony (szlak ³¹cznikowy) 11 km: Paw³owo - Kunki
- £utynowo - Œwierkocin ( mo¿liwoœæ kontynuowania
trasy szlakiem niebieskim lub ¿ó³tym)
¯ó³ty 20 km: Olsztynek - Królikowo - Drwêck -
Pacó³tówko - Leœniczówka Mielno - Lichtajny - Kró-
likowo (powrót do Olsztynka szlakiem grunwaldzkim
lub wprost drog¹ asfaltow¹)
Czerwony 25 km: Olsztynek - Jemio³owo - Paw³owo -
Lutek - Maróz - Orzechowo (trasa ³¹czy siê ze
szlakiem ¿ó³tym i zielonym, powrót do Olsztynka lub
dalsza jazda do Kurek)
¯ó³ty 18 km: Olsztynek- £utynówko- Mierki-Ko³atek-
Wêgornia- Orzechowo - Z¹bie - Kurki
Czarny 7 km: Wêgornia - Swaderki - Kurki (trasa
³¹czy siê ze szlakiem ¿ó³tym prowadz¹cym do Olsztyn-
ka, a dalej ze szlakiem niebieskim)
Zielony 11 km: Paw³owo - Kunki - £utynowo -
Œwierkocin - Waszeta (trasa ³¹czy siê ze szlakiem ¿ó³-
tym prowadz¹cym do Olsztynka)
Zielony (krótki szlak ³¹cznikowy): Orzechowo -
Wêgornia
Niebieski (dooko³a jez. Maróz): Swaderki - Marózek
- Bolejny - ¯elazno - Maróz (trasa ³¹czy siê ze
szlakiem czerwonym prowadz¹cym do Olsztynka lub
Swaderek
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kierunek: godzina odjazdu:

Bartoszyce przez Olsztyn, 16.00 UM; 23.10 UmP
Dobre Miasto, 20.55  5+UmP
Lidzbark Warmiñski;
Chorzele przez Waplewo, 14.25 U
Nidzicê, Grzegórzki, Muszaki, 
Jagarzewo, Janowo;
D¹brówno przez Mielno, 09.30 F
Stêbark, Grunwald;
Drwêck przez Królikowo; 07.20 S; 13.40 S; 14.30 F
Nidzicê, Koz³owo, Komorniki;
Dzia³dowo przez Grunwald, 17.25 5$;
Dzia³dowo przez Waplewo, 09.07 U; 15.10 F; 21.29 U+
Nidzicê, Koz³owo, Sarnowo,
Komorniki;
Gdañsk przez Rychnowo, 08.58 BP; 13.05 PU; P
Ostródê, Ma³dyty, Pas³êk, 14.08 U
Elbl¹g, Nowy Dwór Gdañski;
Gdynia przez Gdañsk; 10.00 UP; 18.15 up
Glinojeck przez Waplewo, 15.10 7$U
Nidzicê, Powierz, Napierki, 
M³awê, Strzegowo;
Gostynin przez Nidzicê, 13.50 UP
M³awê, Strzegowo, Glinojeck, 
Raci¹¿, Ryn, Drobin, 
Bielsk, P³ock, £¹ck;
Hel prze Elbl¹g; 8.58 P1
I³awa przez Mielno, Stêbark, 15.20 U
Grunwald, d¹brówno, Lubawa:
Katowice przez Nidzicê, 08.37 UP
M³awê, Strzegowo, P³oñsk, 
Warszawa Dw. Zachodni,
Czêstochowa;
Krynica Morska przez Elbl¹g; 03.20 PŸ
Lidzbark przez Mielno, 14.50 U 
Stêbark, Grunwald, D¹brówno,
Koszelewy;
Lubawa przez Mielno, 09.30 CUn
Stebark, Grunwald, D¹brówno;
M³awa przez Mielno, Nidzicê, 08.20 F
Powierz, Napierki, Kuklin;
M³awa przez Nidzicê; 17.37 6UV;  18.35 5V$
M³awa przez  Waplewo, Nidzicê, 
Powierz; 11.24 U; 13.05 U; 16.04 U; 18.40 BP;

18.54 U
Nidzica przez Mielno 12.35 U; 16.45 F
Nidzica przez Waplewo 10.50 U; 19.50 Un

Olsztyn 08.35 UP;  9.20 UV; 11.30 gP 
1155Un;1230UwP; 
14.40 V6U; 14.40 5V$;
15.35 5$; 15.40 5$ 19.48 UP; 
21.26  5 7 U$; 21.45 *Un 
21.45 5 7!!$

Olsztyn przez Lipowo 14.45 S
Kurkowskie, D¹b, Zgni³ochê,
Butryny, Pokrzywy
Olsztyn przez Stawigudê, 05.35 F; 06.40 CU;
Tomaszkowo; 06.40 F; 07.00 1; 

07.15 CU; 07.20 F; 07.30 U; 
07.35 F; 07.45 U; 08.28 F; 08.28 CU; 
08.50 U; 09.25 U; 10.00 F; 11.00 U; 
11.30 F; 12.02 U;12.50 U; 13.35 U; 
13.50 U; 14.00 F;14.31Cun; 15.20 U; 
15.50 S; 15.50 HCU; 17.40 Un; 
19.00 U+; 19.45 U7$; 19.50 U

Ostróda przez Mielno,     05.22 F; 10.15 U; 

Stêbark, Grunwald,                           12.32 F; 16.42 U+
Gietrzwa³d, Rychnowo, 
Szyldak;
Ostróda przez Ostrowin;             09.00 F; 15.15 F;
P³ock przez Nidzicê, M³awê, 16.40 Un;
Sierpc, Bielsk;
P³ock przez Waplewo, Nidzicê, 10.05 U;
Powierz, Napierki, M³awê, 
Strzegowo, Glinojeck,Raci¹¿,
Ryn, Drobin, Bielsk;
Przasnysz przez Waplewo, 07.50 U; 17.08 U;
Nidzicê, Grzegórzki, Muszaki,
Jagarzewo, Janowo,
Krzynow³ogê Ma³¹; 
Siematycze przez Nidzicê, M³awê, 10.40 PU; 
Przasnysz, Maków Mazowiecki,
Ró¿an, Ostrów Mazowieck¹,
Ma³kiniê, Nur, Ciechanowiec;
Tarnobrzeg przez Nidzicê, M³awê, 09.00 UP;
P³oñsk, Warszawê Zachodni¹, 
Bia³obrzegi, Radom, I³¿a, 
Sandomierz;
Toruñ przez Lubawê 14.10  5 7U;
Warszawa przez Nidzicê, M³awê, 00.17 UP; 08.41; 11.05 UP

11.52 UP; 13.05  5+UmP
14.22 UmP; 15.50 PŸ
17.35  +UV@; 17.40 UP
18.40 PŸ

¯uromin przez Mielno, Stêbark, 11.50  1; 17.35 U;
Grunwald, D¹brówno, Koszelewy,
Lidzbark Welski;
¯uromin przez Waplewo, Nidzicê, 13.50 U;
Koz³owo, Krasno³¹kê, Komorniki, 
Dzia³dowo;

oznaczenia:

$ - kursuje w okresie roku akademickiego;
@ - nie kursuje w Bo¿e Cia³o;
+ - kursuje w dni œwi¹teczne i w niedziele;
1 - kursuje w poniedzia³ki;
5 - kursuje w pi¹tki;
6 - kursuje w soboty;
7 - kursuje w niedziele;
B- nie kursuje w okresie wakacji letnich;
C - kursuje w soboty, niedziele i œwiêta;
F - kursuje od poniedzia³ku do pi¹tku w dni robocze;
H - kursuje w okresie wakacji i ferii szkolnych, w dni robocze;
m - nie kursuje w Wigiliê Bo¿ego Narodzenia i Sylwestra;
n - nie kursuje w Wigiliê Bo¿ego Narodzenia, Sylwestra i w Wielk¹
Sobotê;  

P - kurs pospieszny;
S - kursuje w dni nauki szkolnej;
U - nie kursuje w pierwszy dzieñ Œwi¹t Bo¿ego Narodzenia, Nowy Rok i
pierwszy dzieñ Wielkanocy;
V - kurs przyspieszony;
w - nie kursuje w drugi dzieñ Œwi¹t Bo¿ego Narodzenia;
kolor czerwony - kursy objête promocj¹, do Olsztyna 3,70 z³., do Staw-
igudy 2,20 z³.;
* - kurs za 4 z³.
1  - kursuje od 25.06 - 30.08;
g - kursuje w lipcu i sierpniu;
u - od 2X kursuje w poniedzia³ki, pi¹tki i niedziele;
Ÿ - kursuje od 26.06 - 31.08
!! - nie kursuje 22,24,25,31 XII w Wielki Pi¹tek Wielkanoc

ROZK£AD JAZDY PKS - OLSZTYNEK
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ROZK£AD JAZDY PKP 
OLSZTYNEK

godziny przyjazdu: godziny odjazdu:

5.54 1, 6.38, 10.07, 11.35, 12.13  4R        Dzia³dowo 5.48 2, 7.11,  9.14, 13.26, 
14.14, 16.08, 20.08  2 , 21.18 15.16, 16.13  1, 16.13  3R

17.33, 21.20

12.13 R                               Gliwice 16.13  3R

14.16 , 21.18                                        Kraków P³aszków 7.11, 13.26 

5.41  2, 7.10, 9.14, 14.00,                      Olsztyn G³ówny 5.46  1, 6.38, 10.08, 12.14  4R,  
13.25, 15.16, 16.12  1, 14.17, 16.14, 20.09    2, 

16.12  3R, 17.32, 21.19 21.19

10.07, 12.13  4R, 14.16, 20.08  2,            Warszawa 5.48  2, 7.11, 13.26, 16.13  3R, 
21.18                                                                  17.33           

Objaœnienia:

R - poci¹g objêty ca³kowit¹ rezerwacj¹ miejsc
1 - kursuje od poniedzia³ku do soboty oraz 01.11.2007 oprócz œwi¹t 
2 - kursuje od poniedzia³ku do pi¹tku oprócz œwi¹t oraz dni 30.04.07, 02.04.07, 05.07, 08.06.07
3 - kursuje w niedziele oraz 09.04.07 oprócz 08.04.07
4 - kursuje w soboty

Olsztyn - Olsztynek:

godziny odjazdu:

5.40 U, 6.20 US, 7.15 U,7.40, 8.00 U, 9.00 U, 9.45 U , 10.25 US, 1.11 0U, 11.55 U, 12.25 US,
13.10 U, 13.50 U, 14.25 U, 15.10 U, 15.35 US, 16.00 U, 16.30 US, 17.00 U, 17.30 US, 
18.00 U, 18.25 US, 18.55 U, 19.30 US, 20.00 U 

U - nie kursuje 25 XII, pierwszy dzieñ Wielkanocy i Nowy Rok;
S - nie kursuje w soboty i niedzielê;

Olsztynek - Olsztyn:

godziny odjazdu:

6.15 U, 6.45 U, 7.15 U, 8.15 U, 8.34 U, 9.00 U, 9.58 U, 10.40 U, 11.25 US, 12.00 U, 13.00 U,
13.30 US, 14.05 U, 14.35 U, 15.15 U, 15.55 U, 16.20 US, 17.10 US, 17.40 US, 17.55 U, 
18.20 US, 19.05 U, 19.50 U, 20.20 US

U - nie kursuje 25 XII, pierwszy dzieñ Wielkanocy i Nowy Rok;
S - nie kursuje w soboty i niedzielê;

Olsztynek - Ostróda (kursuj¹ od poniedzia³ku do pi¹tku):

godziny odjazdu:

6.35, 8.35, 11.45, 14.45

Ostróda - Olsztynek (kursuj¹ od poniedzia³ku do pi¹tku):

godziny odjazdu:

7.35, 10.15, 13.40, 16.15

ROZK£AD JAZDY mini BUSÓW

MUZEUM BUDOWNICTWA
LUDOWEGO 

W OLSZTYNKU

U d o s t ê p n i a n i e:
czerwiec - lipiec - sierpieñ:

poniedzia³ek-pi¹tek:    w godz. 9.00 - 17.30  
sobota -  niedziela:       w godz.  9.00 - 18.00

O p ³ a t y   z a   b i l e t y   w s t ê p u:
- ca³y 8,00 z³.
- ulgowy 5,50 z³.
- op³ata za przewodnika: 30,00 z³.
- karta EURO 4,00 z³.
- dzieci z Domów Dziecka 3,50 z³
- osoby  niepe³nosprawne: 3,50 z³.
- spacerowy ca³y: 5,00 z³.
- spacerowy  ulgowy: 4,00 z³.

GODZINY OTWARCIA
SALONU WYSTAWOWEGO 

W OLSZTYNKU:

listopad - kwiecieñ:
9.00 - 16.00

maj - paŸdziernik z wyj¹tkiem poniedzia³ków:
9.00 - 17.00

Ceny biletów:
ca³y - 3 z³.
ulgowy - 2 z³.
Przewodnik po galerii - 12 z³.

AKTUALNA WYSTAWA:
"Co nam zosta³o z tamtych lat..."

MGOK w Olsztynku

Olsztyneckie 
Lato Artystyczne ‘07

17 VI "Na szlaku" - Otwarcie sezonu turysty
cznego

24 VI "Wianki Mazurskie" - Pla¿a Miejska
29 VI Œwiêto Patrona Miasta - Rynek
6-8 VII Dni Olsztynka   - Rynek, Skansen, 

Stadion
20 VII Festiwal Piosenki Turystycznej i 

¯eglarskiej - Pole namiotowe Swaderki
22 VII XV Olsztynecki Festiwal Folkloru -

Skansen
28 VII Regaty o Puchar Ameryki - Pla¿a 

Miejska
4 VIII Festyn w Witramowie 
12  VIII Konkurs Piosenki Dzieciêcej "Z³ota 

Nutka" - Skansen 
2 IX Po¿egnanie wakacji - "A nam jest 

szkoda lata" 
9 IX Gminne do¿ynki "Babie Lato 2007" -  

Skansen

czynny: poniedzia³ek-pi¹tek godz. 8.00-20.00

oferuje: tenis sto³owy, bilard

Seanse w Kinie “Grunwald” - weekendy
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KRZY¯ÓWKA
NR 140

Rozwi¹zania prosimy nadsy³aæ do 10 lipca pod adresem redakcji.

Spoœród prawid³owych rozwi¹zañ wylosujemy nagrodê w wysokoœci 30

z³. Prawid³owym rozwi¹zaniem ostatniej krzy¿ówki by³o has³o: “Lepsze

jest wrogiem dobrego”. Nagrodê wylosowa³ Robert Weroniecki z Lich-

tajn.

Poziomo: 1) za dowód, 5) ¿arówka, 9) z dziurk¹, 10) roœnie na
wzór,  11) ni¿szy ubaw, 12) w ramie,  13) W³oszki,  14) na
kredyt, 15) Kubusiowy, 16) czuwa³o, 18) zimny, 19) zas³ona
p y s z a ³ k a ,  2 1 )  k r e w n y  z  k o œ c i ¹ ,  2 3 )  d o  p o z b y c i a  s i ê ,  
24) sprawiedliwa, 25) twórca samochodu, 26) pornorekwizyty
PRL-u, 27) sk³adak

Pionowo: 1) wylatuje w powietrze, 2) cebulówka, 3) kot ze
lwem, 4) nowoczesny juhas, 6) wzór do kwadratu, 7) strefa
gazy, 8) orzech na g³owê, 16) pali cudze, 17) kontroluje, 19)
bez kapusty, 20) odwrotnoœæ kary, 22) aktor ze Stambu³u



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


