
Niespełna rok temu zakoń-
czono remont budynku głów-
nego – odrestaurowano ele-
wację zewnętrzną i stolarkę o-
kienno-drzwiową, zaadoptowa-
no sale do potrzeb szkolnych
poprawiając warunki edukacyj-
ne. 13 października tego roku
władze szkoły, miasta i staros-
twa powiatowego, po wielu
konsultacjach i rozmowach,
dokonały uroczystego odkrycia
tablicy poświęconej absolwen-
tom seminarium w Olsztynku
poległym w I wojnie światowej.
A tu już następna sensacja -
tym razem archeologiczna !

-- PPaanniiee  ddyyrreekkttoorrzzee..  NNiiee--
ddaawwnnoo  zzaakkoońńcczzyylliiśścciiee  rreemmoonntt
ggłłóówwnneeggoo  sskkrrzzyyddłłaa  oollsszzttyynneecc--

kkiieeggoo  zzaammkkuu,,  aallee  jjaakk  wwiiddaaćć,,
pprraaccee  kkoonnsseerrwwaattoorrsskkiiee  nnaa  ddzziiee--
ddzziińńccuu  zzaammkkoowwyymm  cciiąąggllee  ttrrwwaa--
jjąą..  CCzzyy  ttoo  sspprraawwaa  pprrzzyyppaaddkkoo--
wweeggoo  ooddkkrryycciiaa,,  cczzyy  wwcczzeeśśnniieejj
ppllaannoowwaannee  ddzziiaałłaanniiaa  kkoonnsseerr--
wwaattoorrsskkiiee??  

- Prace konserwatorskie i
adaptacyjne budynku główne-
go były pierwszym etapem za-
mierzeń odrestaurowania i za-
gospodarowania olsztyneckie-
go zamku. Kolejnym planowa-
nym działaniem jest odrestau-
rowanie murów zewnętrznych
zamku z jego bramą główną i
bramkami oraz docelowe za-
gospodarowanie dziedzińca.
Aby wykonać te zamierzenia
należało

Do odnowionego w
październiku certyfikatu I-
SO 9000:2001 dołączył
certyfikat HACCP. 24.10
Bogdan Przybylski, dyrek-
tor biura certyfikacji Pol-
skiego Rejestru Statków
wręczył oba certyfikaty
Romanowi Lewandow-
skiemu, dyrektorowi szpi-
tala w Ameryce. Uroczys-
tość zbiegła się z zakoń-
czeniem ostatniego etapu
projektu “Przebudowa,
modernizacja i wyposaże-
nie Wojewódzkiego Szpi-
tala Rehabilitacyjnego dla
Dzieci w Ameryceˇ finan-
sowanego ze środków
ZPORR.

Szpital w Ameryce cer-
tyfikat zgodności systemu

zarządzania jakością z
normą PN-EN ISO
9001:2000 otrzymał 1 lip-
ca 2004 roku. W tym roku
certyfikat został odnowio-
ny i przyznany na trzy la-
ta. Przy odnawianiu certy-
fikatu ISO, szpital zabiegał
także o certyfikat systemu
bezpieczeństwa żywnoś-
ciowego HACCP. Audit
certyfikacyjny przeprowa-
dzony w sierpniu 2006,
placówka przeszła pomyś-
lnie. Wojewódzki Szpital
Rehabilitacyjny dla Dzieci
w Ameryce jest jednym z
niewielu zakładów opieki
zdrowotnej w wojewó-
dztwie warmińsko-mazur-
skim, który uzyskał certyfi-
kat HACCP.
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PPiieerrwwsszzaa  żżóółłttaa,,  ddrruuggaa

cczzeerrwwoonnaa  ==  kkoonncceessjjaa

ssttrraaccoonnaa

OOkkęęcciiee  kkoołłoo  OOllsszzttyynnkkaa

““PPoozzyyttyywwnniiee  nnaakkrręęcceennii””

““SSttoopp  pprrzzeemmooccyy  ii  nnaarrkkoo--

ttyykkoomm””

AArrcchheeoollooddzzyy  nnaa  zzaammkkuu

ww  OOllsszzttyynnkkuu

TTaabbll iiccaa  ppaammiiąąttkkoowwaa

ww  DDrrwwęęcckkuu

OOllsszzttyynneekk  ww  oocczzaacchh

mmiieesszzkkaańńccóóww

NNaaggrrooddzzeennii  ssppoorrttoowwccyy

cd. na str. 9

Ameryka z jakością
Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny dla
Dzieci w Ameryce k. Olsztynka może
pochwalić się kolejnym certyfikatem. 

cd. na str. 5

Wiadomości 
prosto z zamku !!!

Wiele się dzieje w ostatnim czasie na olsztyneckim
zamku i wiele się o tym mówi. 
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Burmistrz uczestniczył
w Zgromadzeniu Związku
Gmin Warmińsko-Mazur-
skich, na którym omawiano
budżet za rok 2006 i projekt
budżetu na rok 2007 oraz
realizację projektu “ Kształ-
tujemy pokojową przyszłość
Europy bez podziałów”. W
posiedzeniu uczestniczył
również Marszałek Wojewó-
dztwa Warmińsko-Mazur-
skiego, który przedstawił
sposób podziału środków u-
nijnych przeznaczonych na
rozwój gmin na lata 2007-
2013.    

Na Zarządzie Związku
Gmin Iławsko - Ostródzkich
“Czyste Środowisko” omó-
wiono budowę hali produk-
cyjnej Zakładu Utylizacji Od-
padów Komunalnych w
Rudnie oraz ustalono ter-
min podpisania umowy z
Narodowym Funduszem
Ochrony Środowiska i Gos-
podarki Wodnej w Warsza-
wie o pożyczkę na to przed-
sięwzięcie. 

Władze miasta uczes-
tniczyły w happeningu
STOP Przemocy i Narkoty-
kom zorganizowanym 25
września w Gimnazjum w
Olsztynku, dla młodzieży
gimnazjum i olsztyneckich
szkół średnich. Organizato-
rzy to: Miejski Ośrodek Po-
mocy Społecznej w Olsztyn-
ku, Miejsko Gminny Ośro-
dek Kultury w Olsztynku,
Komenda Policji w Olszty-
nie i Komisariat w Olsztyn-
ku, przy wsparciu duszpaste-
rzy z Olsztynka.   

Na spotkaniu z przed-
stawicielką Szkoły Języko-
wej YES Oddział w Olszty-
nie omówiono sprawę kon-
tynuacji nauki języka angiel-
skiego i niemieckiego w ro-
ku 2006 dla osób z terenu
miasta i gminy i udostępnie-
nia do zajęć pomieszczenia
w budynku ratusza.  

Burmistrz uczestniczył
w posiedzeniu Powiatowej
Rady Zatrudnienia, na któ-
rym przedstawiono infor-
mację o stanie bezrobocia w
powiecie olsztyńskim, zaopi-
niowano wnioski o udziele-
nie pożyczki dla osób bezro-
botnych rozpoczynających
pracę i rozpatrzono wnioski
osób ubiegających się o u-
morzenie pożyczki. 

Burmistrz uczestniczył
w I posiedzeniu Społecznej
Komisji Mieszkaniowej, na
którym omówiono sprawę
podań osób ubiegających
się o lokal socjalny z zaso-
bów gminy. W trakcie budo-
wy jest 18 mieszkań – lokali
socjalnych w budynku przy
ul. Wilczej, wykonawca jest

Zakład Gospodarki Mieszka-
niowej. Na cel gmina otrzy-
mała dofinansowanie w
kwocie 287.000 zł z Krajo-
wego Funduszu Mieszkanio-
wego. Społeczna komisja
Mieszkaniowa na kolejnych
posiedzeniach zapoznała się
z sytuacją poszczególnych
rodzin zawartą w podaniach
(od ponad stu rodzin), W
części wnioskodawców roz-
esłano ankiety, które posłu-
żą komisji do dalszej analizy.  

Burmistrz uczestniczył
w oficjalnym wręczeniu
przez Marszałka Wojewó-
dztwa Warmińsko-Mazur-
skiego szyldu i certyfikatu
Dziedzictwa Kulinarnego
Warmia Mazury Powiśle
Gospodarstwu Rybackiemu
Szwaderki Spółka z o.o. w
Swaderkach. Jest to drugie
tego typu wyróżnienie wrę-
czone przedsiębiorcy z tere-
nu naszej gminy. Pierwsze
otrzymał Roman Staszewski
z Olsztynka prowadzący
Restaurację Jagiełek. Wy-
różnionym gratulujemy suk-
cesu.  

Na spotkaniu wójtów i
burmistrzów w dniu 5 paź-
dziernika br. zapoznano się
ze “Strategią remontu dróg
powiatowych na lata 2007-
2013”, omówiono kwestie
związane z restrykcjami do-
tyczącymi gospodarki ście-
kowej w miejscowych pla-
nach zagospodarowania
przestrzennego oraz wstęp-
ną koncepcję opieki nad
zwierzętami w powiecie ol-
sztyńskim i lidzbarskim.

Burmistrz uczestniczył
w uroczystym ślubowaniu
uczniów klas I  zorganizowa-
nym w Szkołach Filialnych
w Królikowie i Mierkach o-
raz w uroczystościach szkol-
nych z okazji Dnia Edukacji
Narodowej. 

Burmistrz oraz zapro-
szeni goście Dyrektor Regio-
nalnego Ośrodka Polityki
Społecznej Urzędu Marszał-
kowskiego w Olsztynie, Dy-
rektor Urzędu  Pracy Powia-
tu Olsztyńskiego, przedsta-
wiciel Centrum Edukacji i
Pracy Młodzieży Warmiń-
sko-Mazurskiej Wojewó-
dzkiej Komendy OHP w Ol-
sztynie oraz Przewodniczący
Stowarzyszenia Demokra-
tyczna Unia Kobiet Klub w
Olsztynku, (które w I półro-
czu realizowało projekt na
terenie m. Olsztynka skiero-
wany do osób 50+) i prze-
wodniczący Stowarzyszenia
Bezrobotnych “Ostoja” w
Olsztynku uczestniczyli w
podsumowaniu  kampanii
“Aktywne formy przeciw-
działania wykluczeniu spo-

łecznemu w województwie
warmińsko-mazurskim” or-
ganizowanym przez Klub In-
tegracji  Społecznej przy
Miejskim Ośrodku Pomocy
Społecznej w Olsztynku.
Projekt był dofinansowany z
budżetu państwa w  kwocie
9.500 zł.

Na spotkaniu Burmis-
trza z  przedstawicielami
Klubu Sportowego TOP
SPIN działającego przy
Szkole Podstawowej w Ol-
sztynku i przedstawicielami
jednostek biorących udział
w organizacji tej imprezy o-
mówiono sprawy dot. orga-
nizacji IV Ogólnopolskiego
Turnieju Koszykówki “Ol-
sztynek – TOP 2006” o Pu-
char Burmistrza Olsztynka.

Burmistrz uczestniczył
w uroczystości wprowadze-
niu w urząd wikariusza Mar-
cina Chrząszcza, która odby-
ła się w  Kaplicy Baptystów
w Olsztynku.

W dniu 21 październi-
ka Burmistrz wziął udział w
obchodach Dnia Seniora w
Domu Dziennego Pobytu
przy MOPS w  Olsztynku.

Burmistrz zorganizo-
wał I posiedzenie Miejskiej
Komisji Wyborczej w Ol-
sztynku, która zajmuje się
koordynacją prac związa-
nych z  wyborami  do Rady
Miejskiej i Burmistrza Ol-
sztynka zarządzonymi na
dzień 12 listopada 2006 ro-
ku, jak również I posiedze-
nie obwodowych komisji wy-
borczych, których skład zos-
tał ustalony w drodze pub-
licznego losowania przez
miejską komisję wyborczą
spośród kandydatów zgło-
szonych przez uprawnione
komitety wyborcze. Na I po-
siedzeniu komisja ze swego
składu wybrała przewodni-
czącego i zastępcy. Infor-
macja o składzie komisji
została umieszczona na tab-
licy ogłoszeń urzędu miej-
skiego na stronach BIP.  

Radni rady miejskiej
dokonali oględzin pomiesz-
czeń po remoncie w użyczo-
nym przez gminę obiekcie
przy ul. Ostródzkiej w Ol-
sztynku na Warsztaty Tera-
pii Zajęciowej Stowarzysze-
nia Osób Niepełnospraw-
nych i Ich Rodzin. Ustalono,
iż ze środków gminnych te-
ren przy obiekcie zostanie
ogrodzony  i wykonana zos-
tanie droga dojazdowa
zgodnie z opracowaną do-
kumentacją techniczną.

W dniu 24 październi-
ka br. rada miejska i miesz-
kańcy miejscowości Wilko-
wo (zabudowa po PGR),
Świętajn i  Karczmy Święto-

jańskiej spotkali się z przed-
stawicielami inwestora, któ-
ry zainteresowany jest budo-
wą w tej cz. gminy lotniska
pasażerskiego. Przedstawili
oni wstępną informację dot.
zamierzenia inwestycyjnego
i sposóbu jego realizacji co
do przekwaterowań na
koszt inwestora. Zebrali opi-
nie od bezpośrednio zainte-
resowanych tj. osób miesz-
kających na terenie lokali-
zacji inwestycji.  Należy do-
dać, iż w toku wprowadze-
nia zmian do miejscowego
planu zagospodarowania
przestrzennego pod kątem
ewentualnej lokalizacji lot-
niska społeczeństwo będzie
informowane o postępie
prac i będzie miało możli-
wość zajęcia stanowiska
poprzez wnoszenie uwag,
wniosków i zarzutów do op-
racowywanych projektów.

Na konferencji zorga-
nizowanej  w dniu 25 paź-
dziernika br. przez Ośrodek
Badań Naukowych im. Woj-
ciecha Kętrzyńskiego, Towa-
rzystwo Naukowe im. Woj-
ciecha Kętrzyńskiego, Mu-
zeum Kultury i Park Etnog-
raficzny w Olsztynku w Salo-
nie Wystawowym w Olsztyn-
ku na temat “ Życie codzien-
ne na dawnych ziemiach
pruskich – samorząd ziem
pruskich: organizacja i fun-
kcjonowanie” Burmistrz
wygłosił referat o działalnoś-
ci samorządu lokalnego po
roku 1990 na przykładzie
Miasta i Gminy Olsztynek.

Podpisano aneks do
porozumienia z  Warmińsko
- Mazurskim Urzędem Woje-
wódzkim dotyczącego reali-
zacji  programu “Pomoc
państwa w zakresie dożywia-
nia”, który zawiera wyso-
kość dotacji w roku 2006,
jest to kwota 140.701 zł. i u-
mowę z Urzędem Pracy Po-
wiatu Olsztyńskiego na zor-
ganizowanie w Urzędzie
Miejskim w Olsztynku stażu
dla 4 osób bezrobotnych.  

W minionym okresie
Burmistrz wydał zarządzenia
m. in. w sprawach: - powoła-
nia komisji przetargowej do
przeprowadzenia oceny i
wyboru ofert na zakup
sprzętu pożarniczego dla
OSP w Olsztynku, na co
gmina otrzymała dofinanso-
wanie z Powiatowego Fun-
duszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Ol-
sztynie w kwocie 22.900 zł,
na wykonanie remontu na-
wierzchni drogi w miejsco-
wości Waplewo (zadanie re-
alizowało przedsiębiorstwo z
Nidzicy, wartość ok. 33 tys.
zł),  na wykonanie instalacji

oświetlenia ulicznego przy
ul. Brzozowej w Olsztynku
(przetarg został unieważnio-
ny, gdyż oferta znacznie
przewyższała kwotę wydzie-
loną w budżecie, po zwięk-
szeniu wydatków na ten cel
zostanie ogłoszony ponow-
ny przetarg), - wprowadze-
nia zmian w budżecie na rok
2006, - sprzedaży gruntu za-
budowanego (sprzedaż na
rzecz najemców lokali
mieszkalnych i użytkowych),
- nieodpłatnego przekazania
świetlicy profilaktycznej w
Platynach wyposażenia do
tej świetlicy o wartości ok.
3.000 zł.

W dniu 26 października
2006 roku odbędzie się os-
tatnie posiedzenie Rady
Miejskiej w Olsztynku, któ-
rej kadencja kończy się w
dniu 27 października. Na
XXXVIII sesji zostaną  roz-
patrzone projekty uchwał w
sprawach : - wprowadzenia
zmian w budżecie na rok
2006; - wyrażenia zgody na
zawarcie porozumienia z
Narodowym Funduszem
Ochrony Środowiska i Gos-
podarki Wodnej w Warsza-
wie, stanowiącego załącznik
do umowy pożyczki nr
387/2006/Wn14/OZ-sk/P
z dnia 5 października 2006
r., udzielonej na dofinanso-
wanie przedsięwzięcia in-
westycyjnego “Komplekso-
wy Program Gospodarki
Odpadami na terenie Związ-
ku Gmin Regionu Ostró-
dzko-Iławskiego “Czyste
Środowisko” w Ostródzie; -
sprzedaży gruntu zabudowa-
nego i niezabudowanego; -
nabycia gruntu niezabudo-
wanego; - zamiany gruntów,
- nieodpłatnego nabycia
mienia komunalnego, - na-
bycia gruntów niezabudowa-
nych, - zrzeczenia się na
rzecz Skarbu Państwa nieru-
chomości gruntowej. Jed-
nym z najważniejszych pun-
któw obrad będzie podsu-
mowanie pracy burmistrza i
rady miejskiej oraz jej orga-
nów za okres kadencji 2002
– 2006, tj. - informacja o re-
alizacji zadań przez burmis-
trza w okresie 4 - letniej ka-
dencji, - informacja prze-
wodniczących komisji rady
miejskiej o pracy komisji, -
informacja przewodniczące-
go rady miejskiej o pracy ra-
dy w okresie kadencji. Infor-
macje przewodniczącej rady
i przewodniczących komisji
zostaną umieszczone w ko-
lejnych wydaniach ALBO.

Z PRAC BURMISTRZA I RADY MIEJSKIEJ
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Swoją działalność rozpocząłem  w dniu 19 lis-
topada 2002 r, składając przed radą miejską ślu-
bowanie. W trakcie kadencji podejmowanych by-
ło szereg działań, które miały na celu poprawę
warunków zamieszkiwania i rozwój naszej gminy.
Realizacja zadań inwestycyjno-remontowych
przedstawia się następująco:

ww  zzaakkrreessiiee  bbuuddoowwyy  ddrróógg  ii  uulliicc::
- zakończono budowę ulic Długosza i Ogrodowej;
- zmodernizowano nawierzchnię jezdni i chodni-
ków ul. Kościuszki i Krzywej;
- ułożono chodniki przy ulicach: Sienkiewicza,
Warszawskiej, 22 Lipca, Jagiełły i Krótkiej, w
Waplewie i wzdłuż drogi krajowej Nr 51, przy ul.
Mrongowiusza oraz chodnik przy ul. Jana Pawła II;
- wykonano pasaż rowerowo-pieszy na odcinku
ul. Krzywa – ul. Strażacka;
- naprawiono nawierzchnię dróg gruntowych w
12 miejscowościach oraz na bieżąco drogi gminne;
- wyremontowano nawierzchnię drogi do Świer-
kocina i do Szpitala w Ameryce oraz dofinanso-
wano do modernizacji drogi powiatowej Olszty-
nek – Drwęck;
- na ukończeniu jest projekt techniczny na budo-
wę dróg na osiedlu przy ul. Leśnej (Agrestowa,
Morelowa, Owocowa, Porzeczkowa, Wiśniowa);
- wykonano podjazd do garaży OSP w Olsztynku
i zakończono wykonanie podjazdu do OSP w
Mańkach;
- ustawiono 5 nowych wiat przystankowych,
- wykonano podjazd do stołówki przy Szkole Pod-
stawowej w Olsztynku,
- wykonano zatoki postojowe na ul. Szkolnej
(przy budynku ul. Szkolna 14) 
ww  zzaakkrreessiiee  bbeezzppiieecczzeeńńssttwwaa  ii  ppoorrzząąddkkuu  ppuubblliicczznneeggoo
- kupiono wóz bojowy dla OSP w Olsztynku oraz
zestaw sprzętu do ratownictwa drogowego;
- zakończono rozbudowę budynku OSP w Ol-
sztynku;
- kupiono kamery do monitoringu miasta a stu-
dio wyposażono w cyfrowy rejestrator obrazu;
- poprawiono ogrodzenie terenu targowiska i za-
montowano bramy wjazdowe.
ww  zzaakkrreessiiee  oośśwwiieettlleenniiaa  uulliicc  ww  mmiieeśścciiee  ii  ddrróógg  ggmmiinnnnyycchh
- zlecono opracowanie projektu technicznego na
budowę oświetlenia przy ul. Brzozowej i Leszczy-
nowej;
- wykonano oświetlenie w Nowej Wsi i Gaju;
- zamontowano lampy na targowisku i przy ul.
Malinowej w Olsztynku oraz w Mańkach i Toma-
szynie; 
- na bieżąco modernizowano istniejące oświetle-
nie na terenie miasta i gminy Olsztynek.
ww  zzaakkrreessiiee  ggoossppooddaarrkkii  ooddppaaddaammii  cciieekkłłyymmii
- zakończono rozbudowę i modernizację oczysz-
czalni ścieków w Olsztynku;
- przeprowadzono remont oczyszczalni ścieków
w Waplewie,
- rozpoczęto budowę sieci kanalizacji sanitarnej
na osiedlu przy ul. Pionierów,
ww  zzaakkrreessiiee  ggoossppooddaarrkkii  ooddppaaddaammii  ssttaałłyymmii
- kupiono samochód do przewozu odpadów po-
segregowanych i do niego urządzenie dźwigowe
HDS;
- kupiono samochód ciężarowy i równiarkę  dla
ZGK w Olsztynku;
- wprowadzono segregację odpadów komunalnych;
- kupiono 5,97 ha w Wilkowie pod składowis-
kiem odpadów komunalnych; 
- dokonano technicznej rekultywacji wysypiska
śmieci w Wilkowie;

- uregulowano sprawy w zakresie składowiska, co
uchroniło gminę od płacenia ponad 5 mln zł kar
za składowanie odpadów w miejscu nie wyzna-
czonym.
ww  zzaakkrreessiiee  bbuuddoowwyy  ssiieeccii  wwooddnnoo--kkaannaalliizzaaccyyjjnneejj  
- wybudowano wodociągi: Wigwałd – Platyny, Ol-
sztynek – Wilkowo, Pawłowo – Dębowa Góra,
Gaj – Stary Gaj, Królikowo – kol. Królikowo i na
osiedlu przy ul. Pionierów w Olsztynku;
- wyremontowano obudowy studni i wymieniono
pompy w hydroforni w Pawłowie;
- zmodernizowano system pompownia ścieków
Świerkocin – Olsztynek;
- kupiono grunt pod przepompownie ścieków
przy ul. Pionierów;
- w trakcie realizacji jest, dofinansowywana ze
środków unijnych, budowa SUW w Olsztynku,
wraz z siecią wodociągową do kolonii Jemiołowo; 
- wybudowano sieć kanalizacyjną Waplewo – Maróz;
- kupiono sieć wodno-kanalizacyjną od SHP w
Olsztynku;
- opracowano projekt techniczny na rozwiązanie
gospodarki wodno-ściekowej w Nowej Wsi Ostró-
dzkiej;
- rozpoczęto budowę sieci wodno-kanalizacyjnej
na osiedlu przy ul. Pionierów;
- ANR przekazała gminie nowo wybudowaną sieć
wodociągową Pawłowo – Gąsiorowo;
- przeprowadzono modernizację SUW w Wig-
wałdzie,
- opracowano dokumentację techniczną na budo-
wę sieci kanalizacji sanitarnej na trasie Olsztynek
– Jemiołowo – Kunki – Lutek – Pawłowo – Wap-
lewo i na trasie Olsztynek – Łutynówko – Łutyno-
wo  – Nadrowo – Swaderki – Kurki – Ząbie,
ww  zzaakkrreessiiee  ggaazzyyffiikkaaccjjii

- zakończono budowę sieci gazowej na osiedlu
przy ul. Leśnej w Olsztynku;
ww  zzaakkrreessiiee  oośśwwiiaattyy  ii  wwyycchhoowwaanniiaa
- zakończono budowę Gimnazjum w Olsztynku
wraz z salą gimnastyczną;
- pozyskano z puli MEN Autosan, tzw. “gimbus”;
- przeprowadzono termomodernizację budynku
Szkoły Podstawowej w Olsztynku; 
- pozyskano 2 pracownie komputerowe dla szkół
– łącznie 25 komputerów;
- kupiono materiały i wyposażenie do szkół pod-
stawowych i gimnazjum; 
- realizowano szkolenia nauczycieli w ramach
PAOW;
- Wykonano adaptację świetlicy na stołówkę wraz
z wyposażeniem w Szkole Podstawowej w Ol-
sztynku.
ww  zzaakkrreessiiee  ggoossppooddaarrkkii  mmiieesszzkkaanniioowweejj
- zaadaptowano budynek gospodarczy przy ul.
Mazurskiej na 4 lokale socjalne;
- zaadaptowano część budynku internatu na 14
lokali mieszkalnych; 
- opracowano dokumentację techn. na adaptację
stołówki po b. internacie na warsztaty terapii za-
jęciowej;
- wybudowano 10 lokali socjalnych przy ul. Wil-
czej, na ukończeniu jest budowa dalszych 18
mieszkań.
ww  zzaakkrreessiiee  ppooddssttaawwoowweejj  ooppiieekkii  zzddrroowwoottnneejj
- udzielono dotacji Przychodni w Olsztynku w
kwocie 65.000 zł na adaptację pomieszczeń na
gabinety lekarskie, a w opracowaniu jest doku-
mentacja techniczna na dalszą modernizację bu-
dynku;
- dofinansowano zakup kardiotokografu;
- dofinansowano zakup karetki ratunkowej, a
przychodnia z własnych środków kupiła EKG i
spirometr.
ww  zzaakkrreessiiee  ooppiieekkii  ssppoołłeecczznneejj
- przeprowadzono modernizację centralnego og-
rzewania w obiekcie MOPS; 

- kupiono samochód dla MOPS przystosowany
do przewozu osób niepełnosprawnych. 
ww  zzaakkrreessiiee  kkuullttuurryy  ffiizzyycczznneejj  ii  ssppoorrttuu
- utworzona została Gminna Rada Sportu;
- urządzono 9 nowych boisk sportowych;
- wykonano ogrodzenie wewnętrzne na stadionie
miejskim;
- wprowadzono system nagród za szczególne o-
siągnięcia sportowe,
- od 2003 r. Uczniowski Klub Sportowy TOP
SPIN, przy wsparciu władz samorządowych i po-
mocy gimnazjum i MOPS organizuje “Ogólno-
polski Turniej Koszykówki TOP” o Puchar Bur-
mistrza Olsztynka.
ww  zzaakkrreessiiee  kkuullttuurryy
- przeprowadzono remont stropu w sali wid-
owiskowej domu kultury
- wykonano nowe chodniki i  schody przy
budynku domu kultury
- przeprowadzono remont dachu w kinie
wwssppóółłpprraaccaa  zz  oorrggaanniizzaaccjjaammii  ppoozzaarrzząąddoowwyymmii
Corocznie w budżecie wydzielane są środki na re-
alizację zadań publicznych przez organizacje po-
zarządowe, głównie na zajęcia rekreacyjno-spor-
towe i wypoczynek dzieci i młodzieży. W roku bie-
żącym jest to kwota – 103.500 zł (ogółem w ka-
dencji – 444.500 zł). Na te cele organizacje poza-
rządowe uzyskują wsparcie finansowe również z
Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywa-
nia Problemów Alkoholowych
wwssppóółłpprraaccaa  zz  ggmmiinnaammii  ppaarrttnneerrsskkiimmii  

Gmina prowadzi współpracę w ramach podpisa-
nych porozumień z gminami zagranicznymi z
Niemiec, Francji, Rosji, Litwy, Szwecji, Węgier,
Słowacji i Łapsze Niżne z Polski. ( W okresie ka-
dencji podpisano porozumienie z  gminami z Wę-
gier, Słowacji i Polski). Efekty współpracy to mię-
dzy innymi realizacja 10 wspólnych programów i
przedsięwzięć.
śśwwiieettlliiccee  pprrooffiillaakkttyycczznnee
- wyremontowano dach na obiekcie b. strażnicy
OSP w Królikowie;
- zaadaptowano część budynku po b. szkole w
Platynach na świetlicę terapeutyczną;
- przeprowadzono remonty 4 świetlic profilak-
tycznych.
IInnnnee  ddzziiaałłaanniiaa::        
- zaadaptowano pomieszczenia w Ratuszu na
Punkt Informacji Turystycznej. 
- udzielono 100.000 zł dotacji dla ZGK w Ol-
sztynku na zagospodarowanie i ogrodzenie tere-
nu przeznaczonego pod powiększenie cmentarza
komunalnego przy ul. Wilczej; 
- opracowano Projekt Rewitalizacji Rynku w Ol-
sztynku;
- udzielono pożyczki Wspólnocie Mieszkaniowej
“Warszawska 8” na remont elewacji;
- przy współpracy z radą miejską nakreślone zos-
tały długofalowe kierunki rozwoju miasta i gminy
poprzez uchwalenie 7 programów strategicznych
i zlecenie 2 następnych, 
- w 2004 r. utworzona została młodzieżowa rada
miejska działająca w oparciu o statut nadany uch-
wałą rady miejskiej,
- wykonano i zamontowano tablice pamiątkowa
poświęconą Papieżowi Janowi Pawłowi II i zmie-
niono nazwę cz. ul. Kolejowej na ul. Jana Pawła II.
- w 2005 zorganizowany został w Olsztynku ogól-
nopolski turniej rowerów górskich Bike Maraton.
ŁŁaaggooddzzeenniiee  sskkuuttkkóóww  bbeezzrroobboocciiaa  ttoo::  
prace interwencyjne, publiczne, umowy i staże
absolwenckie, na realizację tych zadań wydatko-
wano 1.164.560 zł.
SSppłłaattaa  kkrreeddyyttóóww,,  ppoożżyycczzeekk  ii  ooddsseetteekk  oodd  kkrreeddyyttóóww,,
ppoożżyycczzeekk  ii  oobblliiggaaccjjii  kkoommuunnaallnnyycchh

Szanowni Państwo !
Dobiega końca moja kadencja jako bur-
mistrza - wybranego po raz pierwszy w
wyborach bezpośrednich przez mieszkań-
ców Miasta i Gminy Olsztynek.

cd. na str. 7



ALBO  8 (149) listopad 2006  Strona 4

COŚ  Z HISTORII
Każda inicjatywa społeczna jest niezmiernie cenna, szczególnie gdy dotyczy małych środowisk. Efektem takiego właś-
nie działania było odsłonięcie w Drwęcku 23 sierpnia br. skromnego obelisku z tablicą upamiętniającą założenie wsi
(1351) oraz przyjścia na świat Fryderyka Morztfeldta (1643) mazurskiego pastora, twórcy religijnych pieśni oraz kan-
cjonału w języku polskim.

Dzięki uporowi sołtysa
Stanisława Silskiego i po-
mocy, m.in. Izabeli Pokrzyw-
nickiej udało się zebrać pot-
rzebną sumę pieniędzy w
kwocie 800zł, przetranspor-
tować kamień, przygotować
tablicę z odpowiednim napi-
sem i przymocować ją na
obelisku. Duży polny ka-
mień przekazał i pomógł us-
tawić w centrum wsi, tuż ob-
ok kapliczki, Krzysztof Szty-
bór z Drwęcka. Gorzej było
ze zbiórką pieniędzy, gdyż
mieszkańcy wioski zebrali je-
dynie 150zł, 650zł dołożył
przedsiębiorca z Sosnowaca
Jerzy Sadowski, który nigdy
nie widział Drwęcka a Mazu-
ry zna z opowieści swojego
znajomego Stanisława Sil-
skiego, też rodowitego Ślą-
zaka.

Na odsłonięcie tablicy
przyjechali przedstawiciele
olsztyneckiej władzy z bur-
mistrzem na czele. Mimo
niezbyt dużego zaintereso-
wania ze strony miejscowej
ludności było to jednak waż-
ne wydarzenie potwierdzają-
ce znaną prawdę, ze chcieć
to móc, że nawet w zagubio-
nej wśród lasów małej wios-
ce może zaistnieć coś, o
czym będzie pisać prasa re-
gionalna. Władysław Kata-
rzyński, dziennikarz “Gazety
Olsztyńskiej” napisał obszer-

ny artykuł na temat tablicy,
Drwęcka i pastora Frydery-
ka Mortzfeldta. Obok tekstu
zamieszczono też duże zdję-
cie przedstawiające frag-

ment wioski z kamieniem i
tablicą.

To, może niezbyt wielkie,
wydarzenie zostało zauwa-
żone i miejmy nadzieję, że
wpłynie pozytywnie na
wzrost aktywności mieszkań-
ców Drwęcka. Na ten temat
wypowiadali się radni w ol-
sztyneckim ratuszu, inicjaty-
wę pochwalił burmistrz Mi-
rosław Stegienko, również
przybysze, którzy inwestują
w Drwęcku i okolicach wi-
dzą iskierkę nadziei na lep-
szą współpracę, zrozumie-
nie i wspólne działanie z
miejscowymi.

Wydarzenie to zauważył
nawet prezes Mazurskiego
Towarzystwa Naukowego w
dalekim Ełku i wystosował
obszerne pismo do Stanisła-
wa Silskiego, mocno akcen-
tując potrzebę takich działań
w naszym regionie. “Poch-
walam Wasz pomysł upa-
miętnienia postaci pastora
przez postawienie obelisku

we wsi. Obelisk i pamięć o
tamtych czasach świadczy o
polskich korzeniach zdecy-
dowanej większości Mazu-
rów, którzy wykształcili na

tych ziemiach własną kultu-
rę z polskim językiem i pol-
ską gorliwością wiary w Bo-
ga. Tę historię wspaniale u-
dokumentował Wasz histo-
ryk regionalista Bogumił
Kuźniewski w książce “War-
miacy i Mazurzy”, która po-
winna stać się literaturą ob-
owiązkową dla szkół na
Warmii i Mazurach”.

Idąc za przykładem
Drwęcka, a szczególnie soł-
tysa Stanisława Silskiego,
warto podobne inicjatywy
podjąć w innych wioskach
naszej gminy. Na turystach
odwiedzających Mazury du-
że wrażenie robią informac-
je o ciekawej i zamierzchłej
historii tych ziem, której na-
wet nasi mieszkańcy nie
znają. Początki większości
wiosek sięgają swoimi ko-
rzeniami w czasy średnio-
wiecza i trzeba to koniecznie
zaznaczyć i utrwalić. Wystar-
czy, żeby w każdej wiosce w
centralnym punkcie (obok

kapliczki, szkoły, świetlicy)
postawić odpowiedniej wiel-
kości głaz i wyryć na nim da-
tę założenia tej miejscowoś-
ci. Będzie to ważna infor-
macja dla mieszkańców i o-
czywiście dla turystów. Bę-
dzie to także powód do du-
my a kamień taki stanie się
symbolicznym łącznikiem
pomiędzy teraźniejszością a
czasami przeszłymi.

Wręcz konieczne jest pie-
lęgnowanie nielicznych już

śladów minionych czasów.
Przy odrobinie dobrej woli i
chęci można oczyścić stare
cmentarze, kapliczki, dzwon-
nice, przydrożne krzyże, gro-
by poległych żołnierzy. Bę-
dzie to również dobry przyk-
ład wychowawczy dla na-
szych dzieci, który może po-
zytywnie wpłynąć na kształ-
towanie się nowej obywatel-
skiej społeczności. 

Bogumił Kuźniewski

Tablica pamiątkowa 
w Drwęcku

W pracach badawczych brali u-
dział studenci Uniwersytetu Gdań-
skiego w ramach praktyk zawodo-
wych. Pomocy udzielali też pracow-
nicy skierowani do robót interwen-
cyjnych przez Powiatowy Urząd Pra-
cy. Pracę sfinansował Wojewódzki
Konserwator Zabytków w Olsztynie. 

Zamek krzyżacki w Olsztynku po-
chodzi z połowy XIV wieku, a jego
budowniczy komtur ostródzki Gun-
ther von Hohenstein był również za-
łożycielem naszego miasta. Zamek
zbudowano w miejscu dogodnym
do obrony na niewielkim wzgórzu
nad rzeczką Jemiołówką. Budowla
ta murowana z kamieni i cegieł peł-
niła ważne funkcje administracyjne
oraz militarne. W swojej długiej his-
torii zamek przechodził zmienne ko-
leje losu, wielokrotnie niszczony i

odbudowywany zachował niewiele z
dawnego średniowiecznego wyglą-
du. Nawet nie wiemy dokładnie jak
był rozplanowany i ile posiadał
skrzydeł. Najstarsza zachowana iko-
nografia to miedzioryt z dzieła
Krzysztofa Hartknocha z 1684r. Wi-
doczne na rycinie dwa skrzydła za-
budowy – zachodnie i północne –
prezentują się jako okazałe budynki
wzniesione na wysokość trzech czy
nawet czterech kondygnacji. Należy
przypuszczać ze zamek w Olsztynku
zbudowany na planie czworoboku
składał się z trzech skrzydeł z dzie-
dzińcem zamkniętym murem od
strony południowej. Pomiędzy zam-
kiem a miastem istniało niewielkie
przedzamcze, zabezpieczone mos-
tem zwodzonym i bramą z dość wy-
soką wieżą. Max Toeppen w swojej

książce o Olsztynku wspomina wie-
żę nad bramą wjazdową i dodaje, że
została ona rozebrana “w czasach
pamiętnych”, czyli prawdopodobnie
po wielkim pożarze w 1804r. W bu-
dynku głównym, północnym, znaj-
dowały się kaplica, refektarz, pokój
gościnny i zbrojownia. W zachod-
nim skrzydle mieściły się pomiesz-
czenia gospodarcze: kuchnia, pie-
karnia oraz pokoje dla służby i izba
przełożonego. Skrzydło wschodnie
zbudowano najpóźniej, prawdopo-
dobnie w XVI wieku, w czasach u-
rzędowania starosty książęcego. W
XVII wieku w części pomieszczeń
zamkowych władze pruskie umieści-
ły jeden z ważniejszych w państwie
arsenałów. W drugiej połowie XVIII
wieku następuje dewastacja i częś-
ciowe wyburzenie średniowiecznej
zabudowy. Pozostał jedynie parter
głównego skrzydła, zaadaptowany
na mieszkania dla urzędników oraz
mury skrzydła zachodniego. Likwi-
dacji uległo skrzydło wschodnie i
przedzamcze. Dopiero w latach
1847 – 1849 przeprowadzono kapi-
talny remont zachowanych fragmen-
tów zamku, a na starych fundamen-
tach odbudowano skrzydło wschod-
nie. W wyremontowanych pomiesz-

czeniach znalazła siedzibę szkoła
średnia. 

W trakcie prac archeologicznych,
pierwszych na taką skale prowadzo-
nych na dziedzińcu zamkowym, zlo-
kalizowano studnię o średnicy ok.
3m, z dobrze zachowaną kamienną
cembrowiną. Obok studni odkryto
fundamenty potężnego muru o niez-
nanym przeznaczeniu. Przy skrzydle
głównym odsłonięto wejście do piw-
nicy, które zostało wcześniej zamu-
rowane. W południowej części dzie-
dzińca odkopano fragmenty funda-
mentów i piwnic zachodniego
skrzydła, prawdopodobnie najstar-
szej części olsztyneckiego zamku
rozebranej w końcu XVIII wieku.
Ślady planowej rozbiórki są dosko-
nale czytelne w odsłoniętych relik-
tach architektury. Fakt rozbiórki pot-
wierdza znaleziona w warstwach
ceglanego gruzu moneta Fryderyka
III z 1789 roku.

Znaleziska archeologiczne na te-
renie zamkowego dziedzińca rzucają
nowe światło na wygląd i rozmiary
budowli w średniowieczu. Potwier-
dzają one tezę , że zamek w Olsztyn-
ku był budowlą znacznie większych
rozmiarów niż dotychczas przypusz-
czano. Do tej pory wiedzę o zamku

Archeolodzy na zamku
w Olsztynku

W sierpniu i na początku września 2006 roku ekspedycja
Zakładu Archeologii Uniwersytetu Gdańskiego kierowa-
na przez profesora Witolda Świętosławskiego prowadzi-
ła badania archeologiczne na zamku w Olsztynku oraz w
Jemiołowie na działce rolnej sołtys Marianny Bartkiewicz. 
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czerpano z niewielu zachowanych
źródeł historycznych i ikonograficz-
nych, nie prowadzono też większych
prac archeologicznych, poza penet-
racją piwnic zamkowych w trakcie
ich remontu. W ostatnich latach ol-
sztynecki zamek ulega niesamowitej
przemianie. Najpierw odrestaurowa-
no piwnice odkrywając ich gotyckie
piękno, później przeprowadzono a-
daptacje strychów na pracownie in-
formatyczne, następnie dokonano
renowacji dachu, wszystkich ścian
zewnętrznych oraz stolarki okiennej
i drzwiowej. Przy okazji odnawiania
ścian odkryto pod warstwą tynku,
na którym był umieszczony wizeru-
nek stylizowanego orła, tablicę z
nazwiskami uczniów niemieckiego
seminarium poległych w pierwszej
wojnie światowej. Przeprowadzono
jej rewaloryzację pamiątkowej tabli-
cy, którą po wielu bojach pozosta-
wiono na ścianie szkoły jako świa-
dectwo trudnych i pogmatwanych

dziejów tej mazurskiej ziemi. Przysz-
ła pora na uporządkowanie dzie-
dzińca.

Z braku odpowiednich funduszy
prace na ten rok zostały zakończo-
ne, ale istnieje nadzieja, że w roku
następnym będą kontynuowane ze
względu na ogromne znaczenie do-
konanych odkryć. Fakt ten potwier-
dza kierujący pracami na zamku w
Olsztynku doktor Arkadiusz Koper-
kiewicz. Jest on zaskoczony skalą
odkryć oraz doskonale zachowany-
mi w ziemi fragmentami piwnic
skrzydła zachodniego. Przy okazji
pobytu w Olsztynku zwiedził on mu-
ry miejskie. Uznał, że fortyfikacje te
należą do najciekawszych tego typu
zabytków w całym województwie i
trzeba zrobić wszystko, aby je odres-
taurować i uczynić atrakcją turys-
tyczną.

Idąc wzorem starostwa powiato-
wego władze Olsztynka muszą w
najbliższych latach dołożyć wszel-

kich starań aby rozpocząć wreszcie
proces rewitalizacji starego miasta.
Należy wesprzeć pomysły dyrektora
Zespołu Szkół Ryszarda Lachowicza
w dokończeniu remontu zamku oraz
przystąpić do odnowienia rynku i
zabudowy stylowymi kamieniczkami
wszystkich wolnych placów w obrę-
bie murów miejskich. Będzie to naj-
ważniejsze przedsięwzięcie w powo-
jennej historii Olsztynka. Na te in-
westycje można zdobyć dofinanso-
wanie z funduszy unijnych. Pozyska-
nie kilkudziesięciu inwestorów spo-
woduje napływ kapitału i rozwój bu-
downictwa w samym mieście. Jest
to ogromna szansa dla Olsztynka i
warto jak najszybciej podjąć niez-
będne działania aby godnie powitać
za trzy lata jubileusz 650-lecia zało-
żenia naszego miasta.

Bogumił Kuźniewski

wcześniej przeprowadzić
niezbędne badania archeo-
logiczne. Tym bardziej, że
spodziewaliśmy się istnienia
tam studni i fragmentów
fundamentów. 

Liczyliśmy na możliwość
pozyskanie na ten cel środ-
ków z Ministerstwa Kultury i
Dziedzictwa Narodowego w
zakresie programu operacyj-
nego “Dziedzictwo Kulturo-
we”. Jednak nabór wnios-
ków został przez minister-
stwo na ten rok wstrzymany.
Pani Barbara Zalewska,
Warmińsko-Mazurski Kon-
serwator Zabytków postano-
wiła sfinansować praktyki
studenckie Zakładu Archeo-
logii Uniwersytetu Gdań-
skiego na terenie gminy Ol-

sztynek. Praktyki te, pod kie-
runkiem dr Arkadiusza Ko-
perkiewicza, studenci rozpo-
częli 7 sierpnia 2006r. w Je-
miołowie. Fundacja Uniwer-
sytetu Gdańskiego ze środ-
ków Powiatu Olsztyńskiego
kontynuowała badania we
wrześniu 2006r. na dzie-
dzińcu zamku w Olsztynku.

Pragnę tu podziękować
Burmistrzowi Olsztynka Pa-
nu Mirosławowi Stegienko
za skierowanie pracowni-
ków z grupy interwencyjnej
do prac odkrywkowych i wy-
kopaliskowych. 

W trakcie wykonywanych
prac mających charakter
sondażowy, odsłonięto tuż
pod powierzchnią dziedziń-

ca bardzo dobrze zachowa-
ne pozostałości gotyckiej ar-
chitektury zamkowej. Zloka-
lizowano studnię z dobrze
zachowaną cembrowiną i
fragmentami potężnego mu-
ru. Chyba największym i zas-
kakującym odkryciem są
nigdzie nieudokumentowa-
ne, znajdujące się od strony
południowej na wysokości
skrzydła wschodniego, filary
piwniczne podobne do tych,
które znajdują się w piwni-
cach skrzydła północnego o-
raz bardzo dobrze zachowa-
ne grube, ceglano-kamienne
ściany podziemia trzeciego,
najstarszego skrzydła zam-
ku. Zaraz za nim najprawdo-
podobniej, od strony miasta
przebiegała fosa. 

Uważam, że jest to naj-
większe odkrycie historycz-
ne, dokonane na zamku ol-
sztyneckim. 

-- CCzzyy  mmaacciiee  jjuużż  ppllaann  lluubb
ppoommyyssłł  nnaa  pprreezzeennttaaccjjęę  oodd--
kkrryyćć??  JJaakk  cchhcceecciiee  uuzzyysskkaaćć
nnaa  ttoo  ppiieenniiąąddzzee??

Prace sondażowe w
tym roku zostały zakończo-
ne i na bazie dotychczaso-
wych badań opracowywana
jest po raz pierwszy, doku-
mentacja archeologiczna i
historyczna tych obiektów.
Należy podkreślić, że bada-
nia archeologiczne są niez-
będne przed podjęciem de-
cyzji o planowaniu kolej-
nych inwestycji i zagospoda-
rowania terenu zamku. No-
we odkrycia dokonane na
tym obiekcie stworzyły poja-
wienie się nowych koncepcji
połączonych z wyekspono-
waniem odkrytej architektu-
ry trwałej ruiny, bądź częś-
ciowej adaptacji zachowa-
nych pod ziemią oryginal-
nych, średniowiecznych, no-
wych piwnic zamkowych
pod trzecim skrzydłem zamku.

W latach następnych na-
leżałoby pozyskać środki fi-
nansowe z MKiDN i  z prog-
ramów unijnych na konty-
nuację badań oraz opraco-
wanie koncepcji i dokumen-
tacji konserwatorsko-inwes-
tycyjnej. W nowej koncepcji
zagospodarowania dziedziń-
ca, należy dokonać wyek-
sponowania fundamentów i
murów, które zostaną
wkomponowane w krajob-
raz całego zamku. Dokona-
ne odkrycia doskonale wpi-
sują się w ideę odrestauro-
wania i zagospodarowania
pozostałych budynków
przedzamcza, tj. byłej biblio-
teki i byłego schroniska, z

przeznaczeniem na “Hotelik
Szkolny”, co wiąże się pla-
nem rozwoju szkoły w zakre-
sie turystycznym i hotelarskim.

--        CCzzyy  kkoonniieecczznnee  bbyyłłoo
wwyycciięęcciiee  ddrrzzeeww  zznnaajjdduujjąąccyycchh
ssiięę  nnaa  ddzziieeddzziińńccuu??

- Drzewa uniemożliwiały
prowadzenie dalszych prac
archeologicznych i dotarcie
do kolejnych warstw ziem-
nych i architektonicznych.
Ponadto, niektóre z nich by-
ły w bardzo złym stanie,
wewnątrz pni występowały
znaczne ubytki oraz korozje.
Szczególnie w okresie sil-
nych wichur dochodziło do
odłamywania się dużych ga-
łęzi, opadających na posesję
szkoły i na budynki. Stan
drzew zagrażał bezpieczeń-
stwu uczniów i pracowni-
ków szkoły. Należy też
stwierdzić, że drzewa stano-
wiły nasadzenia wtórne i ich
obecność była niezgodna z
rozplanowaniem i pierwot-
ną funkcją obiektu. W istot-
ny sposób przyczyniały się
do destrukcji murów i orygi-
nalnej substancji zabytkowej
zamku. W związku z tym
służby konserwatorskie pod-
jęły decyzję o usunięciu
drzew z obiektu.

W koncepcji zagospoda-
rowania dziedzińca zamko-
wego, na pewno nie zabrak-
nie zieleni. W tej chwili Za-
mek został w pełni wyekspo-
nowany. Odsłonięta została
w pełnej panoramie kon-
strukcja architektoniczno-
budowlana zabytku.

Na pytania Maćka Hacia
odpowiadał 

Ryszard Lachowicz

Wiadomości prosto z zamku !!!
cd. ze str.1
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“Stop przemocy i narkotykom”
W Olsztynku podjęte zostały działania mające na celu uświadomienie
młodzieży o negatywnych aspektach stosowania przemocy oraz za-
żywania narkotyków. 

W ramach tej akcji zorga-
nizowano happening 25
września na dziedzińcu Gim-
nazjum w Olsztynku. W
spotkaniu uczestniczyli: Bur-
mistrz Miasta i Gminy Ol-
sztynek Mirosław Stegienko,
Przewodnicząca Rady Miej-
skiej w Olsztynku Hanna
Domańska-Kogut, Inspektor
Oświaty Mirosław Obrębski,
przedstawiciel Powiatowego
Centrum Pomocy Rodzinie
w Olsztynie Grażyna Dylew-
ska, Kierownik Miejskiego
Ośrodka Pomocy Społecz-
nej w Olsztynku Ewa Szer-

szeniewska, członkowie Ko-
misji d/s Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych w
Olsztynku oraz radni Rady
Miejskiej w Olsztynku. 

Imprezę objęli patrona-
tem Burmistrz oraz Młodzie-
żowa Rada Miejska 
w Olsztynku. Do organizacji
przyłączyły się także Dusz-
pasterstwo Młodzieżowe
Przy Parafii NSPJ, Miejski
Ośrodek Pomocy Społecz-
nej, Miejsko Gminny Ośro-
dek Kultury, Gimnazjum,
Zespół Szkół, Liceum Ogól-
nokształcące oraz Komisa-

riat Policji. Dla licznie zgro-
madzonej młodzieży z ol-
sztyneckich szkól przygoto-
wano wiele atrakcji, m.in.
międzyszkolny konkurs graf-
f i t i  związany z tematyką
spotkania, pokaz tańca bre-
akdance w wykonaniu miej-
scowej grupy Skład C, wys-
tępy zespołów “Camelleon”
i “Regau”, prezentacja poli-
cyjnego psa. Ciekawym
punktem programu była
rozmowa z ojcem Maciejem
Malickim, misjonarzem pra-
cującym z chorymi na AIDS
w Afryce. Happening pop-

rowadził Robert Lesiński z
Radia Olsztyn.  

Do dyspozycji był punkt
informacyjny, przygotowany
przez Policję oraz MOPS w
Olsztynku. Cieszył się on du-
żym zainteresowaniem mło-
dzieży, która mogła w ten

sposób uzyskać informacje
oraz otrzymać ulotki doty-
czące problemów związa-
nych z przemocą i narkoty-
kami.   

Paweł Rogowski

Ostatnia konferencja miała
miejsce miesiąc temu w
szwedzkim Halmstad, nato-
miast tym razem spotkaliś-
my się na konferencji w Bis-
kupcu. W projekt zaangażo-
wana jest młodzież z Ol-
sztynka reprezentowana
przez Młodzieżową Radę
Miasta i Młodzieżowy Klub
Europejski. 

12 października pojecha-
łyśmy (Daria Malinowska,
Lidia Kałecka i Agnieszka
Ciecierska) wraz z opieku-
nem Katarzyną Waluk do
Biskupca z bojowym zada-
niem – zaprezentować ol-
sztynecką  “Strategię Mło-
dzieży”.

W III etapie projektu waż-
nym punktem naszych kon-
ferencji jest zaprezentowa-
nie strategii młodzieży posz-
czególnych miast, które u-
czestniczą w tym projekcie

(ze strony polskiej: Bisku-
piec, Olsztynek i Dobre
Miasto), a później w gru-
pach międzynarodowych
opracowanie wspólnej stra-
tegii  – czyli  połączenie
wszystkich pomysłów.
Odniosłyśmy duży sukces
prezentując Strategię Ol-
sztynka, wszystkim podobała
się nasza prezentacja, po-
nieważ przedstawiłyśmy
konkretne problemy jakie
mają nasi rówieśnicy, oraz
propozycję ich rozwiązań. 
Podstawą każdej strategii
jest wytyczenie celów, a na-
sze cele strategiczne to:

Stwarzanie szansy dla roz-
woju własnej aktywności
młodzieży poprzez:
· stworzenie miejsc wspól-
nych spotkań
· uaktywnianie zajęć popo-
łudniowych w szkołach 
· przebudową i modernizac-

ją miejsc rekreacyjnych
(park miejski, plaża miejska,
centrum, stadion miejski)
podniesienie świadomości
zdrowego trybu życia (akcje
uświadamiające: happenin-
gi, doradztwo, terapia)

Zorganizowanie dobrego
systemu współpracy
pomiędzy przedstawicielami
młodzieży (Młodzieżowa
Rada) a władzami lokalnymi
poprzez:
· zwiększenie aktywności
członków Młodzieżowej
Rady Miejskiej poprzez
świadome uczestnictwo w
tej radzie, większy kontakt
przedstawicieli rady z grupą
młodzieży z której się
wywodzą
· organizacja debat między
władzami lokalnymi a przed-
stawicielami młodzieży
· uczestnictwo przedstaw-
icieli młodzieży w meryto-
rycznych spotkaniach
Komisji Rady Miejskiej doty-
czących tematów młodzieżo-
wych
· organizacja szkolnych
spotkań młodzieży z radny-

mi RM oraz z MRM
· przeprowadzanie ankiet
wśród młodzieży (jakie prob-
lemy? jakie potrzeby?).

Zbudowanie systemu
informacji młodzieżowej
czyli:
· stworzenie Młodzieżowego
Centrum Informacji
· pozyskiwanie informacji
dotyczących edukacji na
uczelniach wyższych, pracy
· poszerzenie działalności
medialnej (dodatkowe arty-
kuły w gazetach lokalnych)
· ulepszenie istniejącego,
niezależnego Forum Mło-
dego Olsztynka http://fmo.jo.pl 
· zorganizowanie prezen-
tacji Organizacji Pozarządo-
wych podczas corocznych
obchodów święta miasta

Rozwijanie międzynaro-
dowej współpracy (w opar-
ciu o podpisane umowy
partnerskie):
· upowszechnianie nauki
języków obcych
· propagowanie wiedzy o
kulturze europejskiej i
innych kulturach

· szkolenia w zakresie  pro-
gramów europejskich dla
młodzieży
· wymiana młodzieży z gmi-
nami partnerskimi na
płaszczyźnie wspólnych
zainteresowań (możliwość
odbycia praktyk, warsztaty
artystyczne, obozy sporto-
we, obozy językowe)
Nie każdy o tym wie, ale
Młodzieżowa Rada Miejska
w Olsztynku jest jedną z
niewielu, a być może jedyną
działającą radą w naszym
województwie. Tam jest
dopiero opracow ywany
wstępny projekt by powołać
do życia taką Radę.
Zdawałyśmy sobie sprawę z
tego, że poprzeczka przed
nami była wysoko postaw-
iona i wyprzedzamy pod
tym względem pozostałe
miasta, ale tu nie chodzi o
zawody, tylko o dobrą
współpracę.”

Uczestniczka projektu
Agnieszka Ciecierska

“Pozytywnie nakręceni”
W dniach 12 – 15 października 2006r. odbyło
się kolejne spotkanie młodzieży z Polski, Rosji
i Szwecji w ramach projektu “Prawda i kon-
sekwencje”. 

Grupowe zdjecie przed gazetką scienną
w szkole w Biskupcu

Agnieszka, Daria i Lidka podczas prezentacji Strategii
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SZANOWNI PAŃSTWO
Dobiegła końca kadencja Rady Miejskiej w Olsztynku.  W imieniu Rad-

nych Rady Miejskiej w Olsztynku, którzy piastowali tę zaszczytną funkcję w
okresie kadencji 2002 - 2006  składam  wszystkim serdeczne podziękowa-
nia, które kieruję do kierowników jednostek organizacyjnych gminy i ich
pracowników, działaczy społecznych (zrzeszonych w organizacjach poza-
rządowych), kierowników zakładów pracy, przedsiębiorców, probosz-
czów parafii wszystkich wyznań, burmistrza oraz wszystkich osób współ-
pracujących z samorządem gminnym jak również do mieszkańców wspo-
magających działania samorządu za wszystko, co udało nam się wspólnie
osiągnąć  dla rozwoju naszej małej Ojczyzny.

Wszyscy budowaliśmy i budujemy naszą gminę wierząc w lepszą
przyszłość dla następnych pokoleń i ku zadowoleniu całej wspólnoty sa-
morządowej. 

Należą się Państwu słowa wdzięczności i uznania wraz z życzeniami
pomyślności, wytrwałości, zdrowia oraz wielu sukcesów w każdej dziedzi-
nie życia.

Przewodnicząca Rady Miejskiej
Hanna Domańska Kogut

W dniu 23 października br. Pan Uwe Kuschel opiekun Stacji Joanitów
w Olsztynku poinformował, że odchodzi na emeryturę z tej okazji władze
miasta  Olsztynka wręczyły pamiątkową  tabliczkę o treści : 

Jako włodarze Olsztynka  –  grodu św. Piotra w imieniu gminnej
wspólnoty samorządowej oraz własnym składamy Podziękowanie Panu
Uwe Kuschel za wieloletnią współpracę i pomoc humanitarną na rzecz
mieszkańców  Gminy Olsztynek.

Pana życzliwość, poświęcenie i chęć niesienia pomocy cierpiącym,
świadczy o ogromnej wrażliwości na ludzkie nieszczęście i otwartości ser-
ca na sprawy innych. 

Dzięki takim ludziom jak Pan świat staje się piękniejszy,  a życie god-
niejsze.

Życzymy, by fala ludzkiej życzliwości powróciła do Pana ze zwielokrot-
nioną siłą.

Przewodniczący Rady Miejskiej 
Hanna Domańska – Kogut  

Burmistrz Olsztynka 
Mirosław Stegienko  

- w latach 2003-2005 spłacono pożyczki
4.400.490 zł, z czego: 3.247.320 zł to spłata rat,
a 1.153.170 zł to odsetki od pożyczek i emisji ob-
ligacji komunalnych.
- ogółem w latach 2003-2006 na spłaty zostanie
wydane 6.149.829 zł.
W kadencji 2002-2006 pozyskano do budżetu z
różnych źródeł prawie 4 miliony złotych i “zaosz-
czędzono” kolejne 5 milionów! W okresie kaden-
cji Gmina miała pełną płynność finansową, na
bieżąco regulowała wszystkie należności i zobo-
wiązania.
Dzięki danemu mi zaufaniu przez mieszkańców,

za co serdecznie dziękuję, funkcję Burmistrza
przy dużym wsparciu radnych, sołtysów, prze-
wodniczących rad osiedlowych, kierowników zak-
ładów pracy, przedsiębiorców i różnych grup
społecznych, w tym przedstawicieli organizacji
pozarządowych, starałem się sprawować zgodnie
z obowiązującym prawem, a przy podejmowaniu
decyzji zawsze miałem na uwadze rozwój miasta i
gminy i dobro mieszkańców. 

W informacji tej starałem się przedstawić ważniej-
sze zadania zrealizowane w kadencji 2002 –
2006, przedstawiają one dokonania samorządu,
ale wiem doskonale, że wiele potrzeb i oczekiwań
społecznych nie zostało spełnionych, nie wynika
to z zaniechania działań, lecz z uwagi na ograni-
czone możliwości finansowe. Szansą na realizację
zadań w większym zakresie jest składanie wnios-
ków o środki unijne w okresie aplikowania 2007-
2013. Gmina będzie miała możliwości ubiegania
się o te środki w I okresie składania wniosków,
gdyż obecnie posiada dokumentację techniczną
na 3 zadania infrastrukturalne i koncepcję  rewi-
talizacji  terenów  w Centrum Olsztynka. Obecnie
w trakcie realizacji jest budowa Stacji Uzdatnia-
nia Wody w Olsztynku, na to zadanie połączone z
budową wodociągu dla mieszkańców kolonii Je-
miołowo (o wartości ponad 1.700.000 zł) gmina
otrzymała dofinansowanie ze środków Unii Euro-
pejskiej – 75 % wartości zadania (kosztów kwali-
fikowanych) i z budżetu państwa – 10 % wartości
zadania (kosztów kwalifikowanych). 
Kończąc kadencję Burmistrza dziękuję serdecznie

Pani Przewodniczącej i Radnym Rady Miejskiej,
Radnym Powiatu, Przewodniczącym Rad Osied-
lowych, sołtysom, Przewodniczącym Organizacji
Pozarządowych i ich członkom, kierownikom
zakładów pracy, przedsiębiorcom, kierownikom i
pracownikom gminnych jednostek organizacyj-
nych, pracownikom samorządowym i Mieszkań-
com Miasta i Gminy za wspólną pracę  na rzecz
społeczności lokalnej i za współpracę nakierowa-
ną na rozwój i promocję naszej małej Ojczyzny.
Dziękuję za życzliwość, doradztwo, składane su-
gestie i wnioski a przede wszystkim za krytykę,
która była bardzo pomocna w codziennej pracy i
pozwalała na określenie właściwych kierunków
działania. Myślę, że nasz wspólny wysiłek i zreali-
zowane zadania chociaż w części przyczyniły się
do poprawy życia naszej wspólnoty samorządowej.
Dziękując za współpracę życzę wszystkim Pań-
stwu wytrwałości, zdrowia i wszelkiej pomyślności
w życiu zawodowym, osobistym i na niwie dzia-
łalności społecznej .   

Burmistrz Olsztynka  

cd. ze str. 3

GGrrzzeeggoorrzz  GGłłaaggoollsskkii  
urodził się 12 X 1929

r. Do Olsztynka przyje-
chał  na początku lat 60 i
już w 1964 roku wstąpił
w szeregi OSP Olsztynek
rozpoczynając swoją ak-
tywna działalność. Był
czynnym strażakiem, brał
udział w akcjach ratowni-
czo-gaśniczych oraz za-
wodach sportowo-pożar-
niczych. W okresie swej
służby pełnił wiele funkcji
- opiekuna młodzieży, na-
czelnika, członka komisji
rewizyjnej oraz wiceprezesa.

W dniu 15 IX 1974 r. z
okazji oddania nowej re-
mizy zostaje wyróżniony
oraz odznaczony za og-
romny wkład w budowie
strażnicy oraz drogi do-
jazdowej. Otrzymał wiele
odznaczeń w tym złoty,

srebrny i brązowy medal
za zasługi dla pożarnic-
twa. Jego zaangażowa-
nie, nienaganna postawa
i chęć niesienia pomocy
innym zasługują na mia-
no wzorowego strażaka.
Odszedł bezpowrotnie 26
IX 2006 roku, ale na
pewno w pamięci wielu
ludzi a szczególnie dru-
hów pozostanie jako
wzór godny naśladowa-
nia.

Działalność Komisji, po-
nad dwa wieki temu, uczyni-
ła nasz kraj prekursorskim w
dziedzinie reformy oświaty.
Dlatego dzień ten zwraca u-
wagę na doniosłą rolę oś-
wiaty w życiu każdego czło-
wieka, ale również – w dobie
wprowadzania różnych bar-
dziej lub mniej udanych,
prób reform oświaty – przy-
pomina o chlubnej tradycji
KEN-u, które to minister-
stwo należy stawiać za wzór
mądrego działania w zakre-
sie naprawy edukacji i państwa. 

W tym szczególnym dniu
wszystkim pracownikom oś-
wiaty, przedstawicielom spo-
łecznych organów placówek,
a także instytucji wspierają-
cych rozwój edukacji i związ-
kom zawodowym pragnę
wyrazić wyrazy podziękowa-

nia  za przekazywaną wiedzę
i umiejętności, za trud wło-
żony w kształtowanie serc i
umysłów młodych mieszkań-
ców naszej gminy. 

Dziękuję za to, że placów-
ki oświatowe w naszej gmi-
nie, rozwijają się dynamicz-
nie, są zadbane i odnoszą
sukcesy nie tylko na polu e-
dukacji, ale również  w zak-
resie kultury, sportu, ekolo-
gii, organizacji wypoczynku
dla dzieci i młodzieży, reali-
zacji programów profilak-
tycznych, wymiany uczniów
oraz współpracy z wieloma
fundacjami, instytucjami,
partnerami w kraju jak i po-
za jego granicami. Jestem
dumny z działalności na-
szych placówek oświatowych
i ich tradycji wypracowanych
w mozole i pocie czoła. Roz-

umiem, że praca ta przynie-
sie owoce w przyszłości i bę-
dzie procentować rozwojem
naszej gminy. 

Pragnę również poinfor-
mować, że za szczególne
zasługi włożone w pracę dy-
daktyczno-wychowawczą o-
raz organizacyjną i wkład w
rozwój gminnej edukacji wy-
różniłem Nagrodą Burmis-
trza panią Joannę Tuchol-
ską – nauczyciela Gimnaz-
jum w Olsztynku oraz pana
Mariusza Obarka – nauczy-
ciela Szkoły Podstawowej w
Olsztynku.  

Nadmienię również, że na
mój wniosek Nagrodą War-
mińsko-Mazurskiego Kurato-
ra Oświaty została wyróżnio-
na pani Alina Waleryś – zas-
łużony Dyrektor Szkoły Pod-
stawowej w Olsztynku.

Nagrodzonym nauczycie-
lom i pracownikom gratulu-
ję, a wszystkim życzę dużo
zdrowia i satysfakcji z osią-
ganych wyników. 

Burmistrz  Olsztynka
Mirosław Stegienko

Dzień Edukacji Narodowej
W rocznicę powołania Komisji Edukacji Naro-
dowej – pierwszego w Europie takiego minis-
terstwa – obchodzimy w dniu 14 października
święto polskiej nauki. 

OOddsszzeeddłł  oodd  nnaass  ssttrraażżaakk  ......



ALBO  8 (149) listopad 2006  Strona 8

0033//0044..0099..  MMiieerrkkii. Niez-
nani jak dotąd sprawcy, po
wybiciu szyby w oknie gara-
żu w budowie, wynieśli spa-
warkę elektryczną oraz 2
grzejniki o łącznej wartości
1.400 zł, własność Ryszar-
da E. z Nidzicy. 

0044//0055..0099..  uull..  MMiicckkiieewwii--
cczzaa.. Rower górski o wartoś-
ci 600 zł straciła Zuzanna
R. Sprawca kradzieży wła-
mał się do garażu. 

0044//0055..0099..  GGąąssiioorroowwoo..
Łódź o wartości 1.800 zł
skradziono Halinie W. z
Gąsiorowa. 

0099..0099..  PPoolliiccjjaa  zzaattrrzzyymmaa--
łłaa  AAggnniieesszzkkęę  ŁŁ.., która noto-
rycznie pozostawiała bez o-
pieki małoletnie dziecko.
Dziecko trafiło do Domu
Dziecka w Gryźlinach. 

1144//1155..0099..  AAmmeerryykkaa.. Z
terenu byłego PGR-u, po
odcięciu liny energetycznej,
skradziono transformator o

wartości 3.000 z, własność
Zakładu Energetycznego w
Olsztynie. 

1155..0099..  uull ..   KKoolleejjoowwaa..
Wybredni złodzieje! Włama-
li się do 2 mieszkań i nic
nie ukradli.

1155//1166..0099..  WWiittrraammoowwoo,
stacja paliw Shell. Złodziej
włamał się tu do automatu
do gier i zabrał 805 zł na
szkodę firmy Fortuna z Os-
tródy. Fortuna kołem się to-
czy!

1188..0099..  uull..  WWaarrsszzaawwsskkaa,,
kkiioosskk  ““RRuucchhuu””.. Jeden z
klientów, który najpierw ku-
pił papierosy, a następnie
się rozmyślił, okazał się
oszustem, szkoda, że niez-
nanym. Zbyt późno po jego
odejściu właściciel kiosku
Piotr O. zauważył brak 100 zł.  

2200..0099..  uull..  MMrroonnggoowwiiuu--
sszzaa,,  sskklleepp  oobbuuwwnniicczzyy Toma-
sza Z. Tutaj również znalazł
się “spryciarz”, który oszu-
kał sprzedawcę na 90 zł w
trakcie rozmieniania ban-
knotu 100-złotowego. Roz-
poznany jednak i zatrzyma-
ny Jarosław B. z Parwółek
jest w tym procederze zna-
ny policji i, niewykluczone,
że oszukał również Piotra O. 

2200..0099..  uull ..   PPiioonniieerróóww..

ZZaattrrzzyymmaannoo  ttuu  EEmmiillęę  BB.. i
Karinę D., podejrzane o
rozbój wobec Edyty P. z
Platyn. Karina D. trafiła do
aresztu tymczasowego na 3
miesiące.   

2211..0099..  uull..  SSzzkkoollnnaa.. Ciąg-
le nie możemy dać sobie ra-
dy ze zjawiskiem przemocy
wśród nieletnich. Tym ra-
zem młodociane sprawczy-
nie pobiły koleżankę.

2222//2233..0099..  ŁŁuuppeemm  zzłłoo--
ddzziieeii samochodowych padł
Fiat Palio, własność Krzysz-
tofa B. z Olsztynka. Mamy
nadzieje, że auto było ubez-
pieczone. 

2244..0099..  DDąąbb..  RRoobbeerrtt  AA..
został zatrzymany pod za-
rzutem znęcania się nad ro-
dziną.

2288..0099..  uull..  OOssttrróóddzzkkaa.. Ro-
bert J. oraz Jarosław K.
Mieszkańcy Olsztyna , znani
również w innych miastach
z podobnych czynów, usiło-
wali ukraść paliwo ze stacji
PKN Orlen. Zostali zatrzy-
mani i osadzeni w areszcie.
Na razie paliwo przestało
im być potrzebne!

2288//2299..0099..  uull..  ŚŚwwiieerrcczzeeww--
sskkiieeggoo..  Nieznani sprawcy
włamali się do sklepu z uży-
waną odzieżą Cecylii N. Nic

dziwnego, znani ubierają
się u Armani’ego.

0011//0022..1100..  NNoowwaa  WWiieeśś
OOssttrróóddzzkkaa.. Polscy złodzieje
niezmordowanie pracują
nad wizerunkiem Polaków
za granicą. Tym razem poz-
bawili auta ( Audi A4 ) oby-
watela Niemiec. 

0055..1100..  WWiillkkoowwoo..  Zatrzy-
mano Andrzeja B. z Tolejn,
karanego już wcześniej za
kradzieże, podejrzanego o
włamanie się w dniu
23/24.09. do sklepu w Sa-
mogowie. Sąd zastosował
areszt tymczasowy na 3
miesiące.  

0088..1100..  WWaarrnniittyy  MMaałłee..
Doszło tutaj do pobicia
Wiesława M. Sprawcy to:
Cezary W. oraz bracia Łu-
kasz i Damian K. 

1100..1100..  JJeezziioorroo  ŚŚwwiięęttee..
Państwowa Straż Rybacka
zatrzymała Jerzego K. oraz
Stefana U. z Nidzicy, za nie-
legalny połów ryb. Chyba
oprócz kary przewidzianej
prawem powinni też dostać
pokutę! 

0099..0055rr..  ––  1122..1100..0066rr..  OOll--
sszzttyynneekk..  Co najmniej przez
1,5 roku Romuald S. znęcał
się psychicznie i fizycznie
nad żona i córką . Sąd był

chyba zbyt łagodny, zasto-
sował dozór policyjny.  

2211//2222..1100..  uull..  DDaasszzyyńń--
sskkiieeggoo..  Włamanie do sklepu
Ewy W. z Olsztyna. Sprawcy
wynieśli papierosy, słodycze
oraz art. chemiczne o war-
tości 2.600 zł.

2211//2222..1100..  uull..  ZZiieelloonnaa..
Pod osłoną nocy z posesji
Franciszki D. skradziono sa-
mochód Mitsubishi Colt o
wartości 12 tys. zł.  

Oprócz ww. zanotowano
jeszcze kilkanaście zdarzeń
mniejszej wagi, m. in. kra-
dzieży rowerów, włamań do
piwnic, garaży i domków
letniskowych, kradzieży pa-
liw ze stacji paliw, zniszczeń
mienia, itp. 

W omawianym okresie
policja zatrzymała też 8 o-
sób poszukiwanych, 9 niet-
rzeźwych kierowców i 12
rowerzystów oraz dowód
rejestracyjny lub prawo jaz-
dy  24 kierującym.

Opracowano 
na podstawie materiałów

KP w Olsztynku

Bardzo częstym przypadkiem niedogodnoś-
ci, a wręcz obrzydliwości w odczuciu dobrego
smaku ludzkiego jest obraz pijanej osoby spo-
żywającej alkohol nieopodal miejsca zakupu a
nawet załatwiającej tam swoje potrzeby fizjolo-
giczne. Obraz taki kształtuje w społeczeństwie
wizerunek nieudolnych służb odpowiedzialnych
za porządek publiczny. Osoby spożywające al-
kohol w okolicach sklepów pośrednio wpływają
też na poczucie bezpieczeństwa, potęgując sa-
mą swoją obecnością poczucie strachu i zagro-
żenia. Grzywny nakładane na te osoby często
nie są dla nich odpowiednią i wystarczającą
sankcją. Bierna postawa sprzedawców, których
interesuje głównie zysk a nie to, dla kogo sprze-
dają alkohol, gdzie ten alkohol jest spożywany i
co się dzieje wokół sklepu nie przysparza im a-
ni splendoru ani przychylności w oczach zwyk-
łych klientów. Prośby o interwencję policji po-
jawiają się tylko wtedy, gdy występuje negatyw-
ny skutek w postaci bójki pod sklepem czy wy-
bicia w nim szyby. Nie ma właściwego ukierun-
kowania sprzedawców na zapobieganie przy-
czynom, a potem właściwego egzekwowania
od nich, przestrzegania zasad, którymi byli ob-

warowani przy otrzymaniu koncesji na sprze-
daż napojów alkoholowych. Obserwując taką
sytuację nie można oprzeć się wrażeniu, że tyl-
ko podmioty zainteresowane angażują się w
zwalczanie tego procederu, kierując wnioski do
sądu grodzkiego o ukaranie “spożywających”
sprawców tych wykroczeń, podczas gdy właści-
ciele punktów sprzedaży nie ponoszą żadnych
konsekwencji. W związku z powyższym należy
w dobrze pojętym interesie ogółu społeczeń-
stwa  zmobilizować do przeciwdziałania tym
negatywnym zjawiskom społecznym wszystkie
instytucje (również same podmioty zajmujące
się sprzedażą/podawaniem napojów alkoholo-
wych), które ustawowo lub statusowo winny re-
alizować problematykę przeciwdziałania alko-
holizmowi. 

Tym, ze wszech miar zasługującym na uz-
nanie, wstępem Sekcja Prewencji Komendy
Miejskiej Policji w Olsztynie uzasadniła skiero-
wany do Komendanta Miejskiego Policji pro-
jekt zatytułowany “Pierwsza żółta, druga czer-
wona = koncesja stracona”. 

Pod takim hasłem policja w naszym powie-
cie ma zamiar zmusić właścicieli sklepów han-

dlujących alkoholem do przestrzegania ustawy
o wychowaniu w trzeźwości, czyli do niesprze-
dawania napojów alkoholowych nieletnim oraz
przeciwdziałania piciu na terenie sklepu. 

Cel jest chwalebny, ale czy przewidziane w
projekcie środki będą skuteczne?

Zakłada się tam mianowicie zastosowanie
ostrzeżenia, czyli żółtej kartki “w przypadku
dwukrotnego wystąpienia w okresie kolejnych
6 miesięcy stanowiących wykroczenie naruszeń
porządku prawnego określonych w ustawie”.

Następna - czerwona kartka, powodująca
skierowanie do organu administracji wniosku
o cofnięcie koncesji na sprzedaż alkoholu, mo-
że być pokazana “w przypadku ujawnienia i
potwierdzenia jednokrotnego faktu naruszenia
przepisów prawnych, licząc od dnia wysłania
żółtej kartki”. 

Jak zatem wynika z powyższego, żeby uka-
rać ewentualnego winnego sprzedawcę trzeba
go przyłapać aż 3 razy. Dochodzi do tego jesz-
cze sporo, wynikającej z projektu biurokracji.
Osobną kwestią z kolei jest, jak wygląda 2-krot-
ne, było nie było, przymknięcie oka na nieza-
dośćuczynienie ustawie antyalkoholowej.

Należy zatem mieć tylko nadzieję, że projekt
spowoduje jakieś działania w stronę poprawy
opisanego we wstępie negatywnego stanu , bo
- jak do tej pory -  głównie się o problemie  (ta-
kie są społeczne odczucia) mówi. 

Redakcja

“PIERWSZA ŻÓŁTA, DRUGA 
CZERWONA = KONCESJA STRACONA” 

Jednym z najbardziej dokuczliwych i najgorzej odbieranym przez
całe społeczeństwo wykroczeniem jest nieprzestrzeganie zakazu
spożywania alkoholu w miejscach publicznych. 
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W ramach programu Mi-
nisterstwa Pracy i Polityki
Społecznej Klub Integracji
Społecznej w Olsztynku zor-
ganizował kampanię infor-
macyjno – szkoleniową na
terenie  województwa war-
mińsko – mazurskiego. Ak-
cją objęte zostały powiaty:
ełcki, giżycki, gołdapski, i-
ławski oraz nowomiejski. 

Celem przedsięwzięcia
było przeprowadzenie cyklu
spotkań informacyjno-szko-
leniowych w  powiatach,
skierowanych w szczegól-
ności do władz lokalnych,
pracowników samorządu lo-
kalnego, pracowników jed-
nostek organizacyjnych sa-
morządu gminnego, powia-
towego, przedstawicieli or-
ganizacji pozarządowych,
wolontariuszy, przedstawi-
cieli urzędów pracy, chcą-
cych w przyszłości inicjować
tworzenie nowych podmio-
tów zajmujących się reinteg-
racją społeczną i zawodową
osób zagrożonych  wyklu-
czeniem społecznym. Akcja
miała na celu także wzmoc-

nienie procesów integracji
społecznej i zawodowej, a
także przekazanie doświad-
czeń, dobrych wzorców i
praktyk stanowiących wkład
w tworzenie nowych rozwią-
zań dotyczących kwestii zag-
rożeń wynikających z pato-
logii społecznych.

Głównym tematem spot-
kań było wskazanie zasad i
reguł tworzenia i funkcjono-
wania Klubu Integracji Spo-
łecznej, a w szczególności o-
mówienie zagadnień doty-
czących: zatrudnienia socjal-
nego, możliwości wykorzys-
tania Klubu Integracji Spo-
łecznej jako oparcia społecz-
nego,  współpracy lokalnej
na rzecz społeczności, roli
wolontariatu, kontraktu soc-
jalnego, sposobów pracy 
z uczestnikami Klubu Integ-
racji Społecznej, szans i
możliwości finansowania
Klubu, oraz wykorzystania
Klubu przy realizacji gmin-
nych programów.  

W ramach projektu zosta-
ła zorganizowana wizytacja
Klubu Integracji Społecznej 

w Olsztynku, która odbyła
się 11 października 2006
roku. W spotkaniu uczestni-
czyli Burmistrz  Olsztynka
Mirosław Stegienko, Z-ca
Dyrektora Regionalnego
Ośrodka Polityki Społecznej
Urzędu Marszałkowskiego w
Olsztynie Joanna Karpo-
wicz, Dyrektor Centrum E-
dukacji i Pracy Młodzieży
Warmińsko – Mazurskiej
Wojewódzkiej Komendy
OHP w Olsztynie Pan Ma-
rek Obrębski, Dyrektor U-
rzędu Pracy Powiatu Ol-
sztyńskiego w Olsztynie Ja-
nina Migdalewicz, Kierow-
nik Miejskiego Ośrodka Po-
mocy Społecznej Ewa Szer-
szeniewska oraz przedstawi-
ciele stowarzyszeń: “OSTO-
JA” i Demokratyczna Unia
Kobiet Klub w Olsztynku -
partnerów  KIS oraz przed-
stawiciele instytucji z powia-
tów, w których została
przeprowadzona akcja. 

A. Andrzejewska

“Aktywne Formy Przeciwdziałania 
Wykluczeniu Społecznemu” 

Klub Integracji Społecznej – Jak to działa?

Zakończenie starań o

przyznanie certyfikatów

zbiegło się z zakończeniem

projektu modernizacji szpi-

tala. Szpital w Ameryce jest

aktywny w pozyskiwaniu

środków z funduszy europej-

skich na finansowanie niez-

będnych inwestycji. Na prze-

budowę, modernizację i wy-

posażenie ta specjalistyczna

placówka otrzymała 2,1 mln

zł ze środków ZPORR. W lu-

tym 2005 roku zakończył

się pierwszy etap projektu.

Wówczas oddano do użytku

sale rehabilitacyjno-terapeu-

tyczne oraz nową salę gim-

nastyczną. W drugim etapie,

który skończył się 30 wrześ-

nia 2006 roku nadbudowa-

no zachodnie skrzydło szpi-

tala, gdzie umieszczona zos-

tała nowoczesna inhalator-

nia dla dzieci ze schorzenia-

mi dróg oddechowych.  W

ramach drugiego etapu szpi-

tal zakupił niezbędny sprzęt

medyczny i komputerowy.

Modernizacji poddano dział

fizjoterapii, który również ot-

rzymał nowy sprzęt. Cały

projekt trwał ponad 2 lata, a

jego łączny koszt wyniósł 3

162 105, 66 zł.

Poza środkami z Unii Eu-

ropejskiej Wojewódzki Szpi-

tal Rehabilitacyjny dla Dzie-

ci w Ameryce skutecznie po-

zyskuje środki także z krajo-

wych źródeł – m.in. z

PFRON na sprzęt medyczny

oraz z Ekofunduszu na mon-

taż kolektorów słonecznych. 

M.K.

Ameryka z jakością
cd. ze str.1

OKĘCIE KOŁO OLSZTYNKA...?

Gmina Olsztynek otrzymała niezwykłą szansę. Potężna
niemiecka firma NIMMERRICHTER&PARTNERS posta-
nowiła zainwestować w budowę lotniska, którego plany ob-
ejmują teren między miejscowością  Wilkowo a Sudwą. 

Przedstawiciele inwestora - Manfred Bautz (właściciel ho-
telu “Park Hotel” w Ostródzie) i Henryk Tuszyński (właści-
ciel agencji ochrony “Skorpion”) uczestniczyli w posiedze-
niu komisji gospodarki i budżetu, które odbyło się 17 paź-
dziernika 2006r. w Urzędzie Miejskim w Olsztynku. Przed-
stawili oni zarys projektu budowy lotniska. Początkowo były
trudności z wyborem odpowiedniego miejsca na zrealizowa-
nie tak poważnej inwestycji. Z namiarów satelitarnych oka-
zało się, że teren między Wilkowem a Sudwą najbardziej
sprzyja budowie lotniska, dzięki bardzo dobrej rzeźbie tere-
nu i odpowiedniej lokalizacji. Teren przeznaczony pod bu-
dowę wynosi ok. 350 ha, umożliwi to budowę pasa starto-
wego, którego długość przekroczy 3 km. 

Szacowane koszty tego przedsięwzięcia wynoszą 300
mln EURO. Lotnisko ma nosić imię słynnego astronoma
Mikołaja Kopernika (Nicolaus Copernicus Airport). Planem
jest budowa obiektu na wzór istniejącego już i doskonale
funkcjonującego lotniska w Osnabrück w Niemczech (po-
wiat Osnabrück współpracuje z powiatem olsztyńskim).

Jeżeli zaplanowany projekt doszedłby do skutku, to pow-
stanie ok. 1000 miejsc pracy głównie dla mieszkańców
Gminy Olsztynek, dzięki czemu znacznie mniejszy się wskaź-
nik bezrobocia. Lotnisko niewątpliwie wpłynie na rozwój tu-
rystyki naszego regionu oraz rozsławi naszą gminę nie tylko
w Polsce, ale również za granicą. 

Patrycja Kowalczyk

Obecnie cały swój czas i energię poświę-
cają prowadzeniu Hotelu “Tannenberg” i
przyhotelowej restauracji. Nowa nazwa ho-
telu związana jest z tradycją tego miejsca.
Mało kto w Olsztynku wie, że przed II wojną
światową dokładnie na fundamentach zajaz-
du znajdowały się restauracja i hotel “Tan-
nenbergkrug”. Tu zatrzymywali się przyby-
sze zwiedzający pobliskie Mauzoleum Hin-
denburga, ale również ci wędrujący przez
Olsztynek w różnych kierunkach. Nowi właś-
ciciele chcą, żeby to miejsce spełniało po-
dobną rolę dziś. Prace w budynku rozpoczę-
li od remontu tego, co raziło najbardziej po
przekroczeniu progu zajazdu – recepcji, bo
zdarzało się wcześniej, że klienci obracali się
na pięcie po wejściu do holu głównego. W
tym sezonie wyremontowano salę restaura-
cyjną – wymieniono okna, grzejniki, zainsta-
lowano kominek i nowy bar, natomiast na I
piętrze wybudowano nowe toalety i wyre-
montowano salę konferencyjną z barem.
Teraz przyszedł czas na remont pokoi hote-
lowych, już wymieniono grzejniki. W listopa-
dzie planowany jest remont toalet głów-
nych. Pierwszy etap remontowy państwo

Panisko zakończą w marcu 2007, tj. przed
następnym sezonem. Chcą do tego czasu u-
zyskać średni standard hotelowy. 

W przyszłości zamierzają przekształcić
pomieszczenia parterowe budynku hotelo-
wego na apartamenty. Koniecznością bę-
dzie też wymiana dachu, remont elewacji i
przebudowa sali tanecznej.

Dzisiaj właściciele zapraszają mieszkań-
ców Olsztynka na domowe obiady, kawę i
ciasto, a wieczorem na szklaneczkę piwa lub
lampkę wina. Można będzie przy okazji
sprawdzić jak zmienia się Zajazd Mazurski.

opracował MaciekH

Stary – nowy Zajazd Mazurski 
Od roku zajazdem zarządzają nowi jego właściciele - Ryszard Panisko
i Agnieszka Pazdyka – Panisko. Pochodzą z Olsztyna, jednak prze-
nieśli się do Olsztynka na dobre - w budynku hotelowym urządzili
mieszkanie, do naszej podstawówki chodzi ich córka.
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W badaniach wzięło u-
dział  47 osób w tym 31 ko-
biet i 16 mężczyzn. Przewa-
żały osoby z wykształceniem
wyższym (24) i średnim (17),
czworo spośród ankietowa-
nych  posiadało wykształce-
nie zawodowe a dwoje pod-
stawowe. Tylko 8,5% w gru-
pie badanych to mieszkańcy
wsi. 17 ankietowanych to lu-
dzie młodzi od 18 do 30 ro-
ku życia. Największą grupę
stanowiły osoby w przedzia-
le wiekowym 31-50 lat – 22
osoby. Ośmiu badanych to
osoby powyżej 50 roku ży-
cia. Oto wyniki ankiety:

Ankietowani oceniali fun-

kcjonowanie gminy w zakre-
sie bezpieczeństwa, ochrony
zdrowia, pomocy społecz-
nej, promocji turystycznej,
kultury i ochrony środowis-
ka.  Spośród tych dziedzin
najwięcej ocen negatywnych
uzyskały promocja turystycz-
na i bezpieczeństwo. Najle-
piej wypadły ochrona środo-
wiska i kultura. 

Bardzo słabo rysuje się w
ocenach respondentów
wspieranie przedsiębior-
czości w gminie, (wystarcza-
jące – 4 osoby, słabe – 23,
brak wsparcia – 3, trudno

powiedzieć – 17).
Ankietowani określali tak-

że stan infrastruktury tech-
nicznej w gminie – najwię-
cej dobrych i bardzo dob-
rych ocen otrzymała gmina
za jakość zaopatrzenia w e-
nergię elektryczną, najwię-
cej negatywnych ocen za uk-
ład i stan dróg. 

Dość dobrze oceniono
miasto pod względem wyglą-
du, szczególnie jeśli chodzi o
utrzymanie terenów zielo-
nych i czystość miejsc pub-
licznych, nieco  gorzej –
stan chodników i wygląd
centrum.

Dopiero jednak pytania
otwarte: Jakie są według Pa-
ni/a najważniejsze proble-
my w gminie Olsztynek ?,
Jakie działania powinny
według Pani/a podjąć w
pierwszej kolejności nowe
władze? pozwoliły ankieto-
wanym “rozwinąć skrzydła”
– wyrazić  zastrzeżenia, o-
czekiwania, zaproponować
rozwiązania problemów i
przedstawić własne pomysły
zmian.  

Jako największe proble-
my w gminie ankietowani
wskazywali najczęściej bez-
robocie,  brak inwestycji i
słaby klimat dla rozwoju
przedsiębiorczości.

Za najpilniejsze w tym
zakresie działania  uznali:
szukanie inwestorów, za-
pewnienie dobrych warun-
ków dla nowych inwestorów
i wspieranie już działających
przedsiębiorców; lepszą
współpracę z Powiatowym
Urzędem Pracy – organizac-
ja kursów dla bezrobotnych
w zakresie ekonomii, prowa-
dzenia działalności, nauki ję-
zyków, obsługi komputera
oraz przyuczanie do zawo-
dów; promocja działalności
(i odnowienie budynku) in-
kubatora przedsiębiorczości. 

Kolejny ważny problem
w Olsztynku to wg ankieto-
wanych bezpieczeństwo.
Mieszkańcy narzekali na
małą skuteczność policji,
brak pieszych patroli, ocią-
ganie się z przyjazdem na
wezwanie, brak aktywności
dzielnicowych, strach przed
interweniowaniem. Ankieto-
wani skarżyli się na zakłóca-
nie spokoju w godzinach
wieczornych, nocne powro-

ty grup nietrzeźwych ludzi. 
Żeby poprawić stan bez-

pieczeństwa badani propo-
nowali: kontrolę prędkości
na ulicach miasta (Świer-
czewskiego, Mrongowiusza),
kontrolę okejek, nocne pat-
role na osiedlach, uspraw-
nienie i rozbudowanie mo-
nitoringu, oświetlenie miejsc
niebezpiecznych, rozmowy
dzielnicowych z mieszkańcami. 

Bardzo wielu ankietowa-
nych  za ważny problem uz-
nało słabą promocję miasta
oraz niewykorzystanie moż-
liwości w dziedzinie turysty-
ki. Zauważają brak lokali
gastronomicznych, pubów i
dyskotek w mieście, słabe
oznakowanie zabytków i at-
rakcji turystycznych. 

Żeby zaradzić tym proble-
mom mieszkańcy proponu-
ją: rozpocząć kampanię pro-
mującą turystykę i miasto
Olsztynek, wspomagać roz-
wój skansenu, zagospodaro-
wać tereny przy Jeziorze Je-
miołowskim, stworzyć mu-
zeum miejskie (poświęcone
historii miasta, obozowi w
Królikowie, Behringowi, bit-
wie pod Tannenbergiem i
mauzoleum).

Niepokoi mieszkańców
także wygląd centrum mias-
ta. Według ankietowanych
konieczne jest odnowienie
budynków w obrębie stare-
go miasta i przebudowa ryn-
ku, zadbanie o zabytkowe
kamienice. 

Wielu respondentów  za
problematyczną uznało
kwestię miejsc i sposobów
spędzania czasu wolnego
przez ludzi młodych. Według
ankietowanych w Olsztynku
brakuje zajęć dla młodzieży,
zajęć pozalekcyjnych, miejsc
rekreacji i wypoczynku, trud-
ny jest dostęp do obiektów
sportowych. 

Najpilniejsze działania w
tej dziedzinie to według py-
tanych: organizowanie zajęć
pozaszkolnych dla młodzie-
ży, organizacja bazy sporto-
wej z przeznaczeniem na ak-
tywny wypoczynek dla dzieci
i młodzieży, budowa no-
wych obiektów sportowych
(basen, kort), renowacja sta-
dionu Olimpii w Olsztynku
(więcej ławek dla kibiców),
wyznaczenie większej liczby
miejsc, gdzie można spę-

dzać czas wolny z dziećmi
(tereny zielone, parki, place
zabaw), zagospodarowanie
parku przy ul. 22 Lipca. 

Wiele zastrzeżeń mieli an-
kietowani do stanu dróg i
chodników, kanalizacji i sie-
ci wodociągowej we wsiach,
odśnieżania dróg do wiosek,
połączeń komunikacyjnych
między miastem a wsiami.
Pojawiły się ogólne postula-
ty poprawy stanu dróg i re-
montu chodników, budowy
ścieżek rowerowych, dokoń-
czenia budowy sieci wodo-
ciągowej i kanalizacji, budo-
wy obwodnicy, sfinalizowa-
nia umowy dotyczącej budo-
wy lotniska. Padły też kon-
kretne pomysły: zmiana bru-
ku na asfalt  na ul.  Jana
Pawła II (ze względu na ha-
łas przejeżdżających ciężaró-
wek), położenie chodnika
do Mierek (względy bezpie-
czeństwa), zbadanie sprawy
zróżnicowania cen ciepłej i
zimnej wody dla różnych bu-
dynków mieszkalnych. 

Niepokoi ankietowanych
także sytuacja mieszkanio-
wa: niewystarczająca ilość
lokali socjalnych, zły stan
mieszkań komunalnych.
Według pytanych władze
powinny wspierać budow-
nictwo mieszkaniowe oraz
budować infrastrukturę pod
to budownictwo. 

Nie uniknęli krytyki także
urzędnicy miejscy, którym
ankietowani zarzucali: nie-
kompetencję, opieszałość,
nieuprzejmość czy po pros-
tu brak uśmiechu. Kilku an-
kietowanych zgłosiło także
zastrzeżenia odnośnie sto-
sunku pracowników rejes-
tracji w przychodni zdrowia
do pacjentów. 

Pomysły respondentów w
tym zakresie to: przywiązy-
wanie większej wagi do kul-
tury w stosunkach pracow-
nik – petent  w placówkach
publicznych, weryfikacja
kompetencji pracowników
Urzędu Miejskiego, zdobycie
certyfikatu ISO dla Urzędu
Miasta.

Kilka niepokojących
spraw zasygnalizowali ankie-
towani odnośnie ochrony
środowiska: hałas i smród w
okolicach zakładów prze-
mysłowych i dworca (Provi-
mi, OCTIM), wycinanie sta-
rych, pięknych drzew (np.
na ul. Sienkiewicza). Pojawił
się pomysł wprowadzenia
uchwały nakazującej właści-
cielom sprzątanie po swoich
psach.

Kilku ankietowanych zab-
rało głos w sprawie  gmin-
nych finansów, wskazując
na konieczność pisania pro-
jektów i podejmowania sta-

rania o dofinansowanie z U-
nii Europejskiej.

Jako zadania konieczne
do realizacji ankietowani
mieszkańcy Olsztynka wy-
mienili także: poprawę dos-
tępu do opieki medycznej,
lepszy dostęp do stomatolo-
ga, zatrudnienie okulisty i in-
nych specjalistów w ośrodku
zdrowia; pracę na rzecz in-
tegracji z osobami niepeł-
nosprawnymi, zatrudnianie
osób niepełnosprawnych,
znalezienie sposobu na zat-
rzymanie młodzieży, walkę z
alkoholizmem, opracowanie
i wdrożenie zintegrowanego
programu w celu budowy
społeczeństwa obywatelskie-
go, zwiększenie zakup ksią-
żek popularnonaukowych
do biblioteki publicznej,
zmianę nazwy ulicy Świer-
czewskiego, remont kościoła
NSPJ i remont chodników
na osiedlu SM Grunwald.

Z ankiet wyłoniły się naj-
ważniejsze problemy naszej
lokalnej społeczności. Czy
kandydaci do władz wiedzą
jak je rozwiązać? Czy mają
gotowy plan działania i kon-
kretne pomysły? – odpowie-
dzi na te pytania powinniś-
my poznać zanim podejmie-
my decyzję na kogo oddać
głos. 

Pamiętajmy też, że nie
wszystkie trapiące mieszkań-
ców kwestie leżą w gestii
gminy, że niektóre decyzje
podejmowane są na szczeb-
lu powiatu czy wojewó-
dztwa, inne należą do zadań
policji, spółdzielni i wspól-
not mieszkaniowych, Naro-
dowego Funduszu Zdrowia,
czy też parafii, niektóre zaś
wymagają współdziałania
różnych podmiotów. Władze
nie otworzą w Olsztynku res-
tauracji, mogą jednak  przy-
ciągać inwestorów poprzez
prowadzenie przyjaznej poli-
tyki podatkowej. O tym
wszystkim nie możemy za-
pomnieć podejmując wybor-
cze decyzje.

Miejmy też nadzieję, że
wyrażone przez mieszkań-
ców gminy opinie zmotywu-
ją zwycięzców wyborów do
działania, a optymistyczna
sondażowa frekwencja w
głosowaniu sprawdzi się…
chociaż w połowie.

Ankiety opracowały:
Magdalena Kurs, Iwona Pa-
nasiuk-Kowalewska

(Koordynatorzy akcji
“Masz głos, masz wybór” w
Olsztynku: J. Lipska, I. Pa-
nasiuk-Kowalewska, M.
Kurs)

OLSZTYNEK W OCZACH MIESZKAŃCÓW
– WYNIKI ANKIETY

Jakie są najważniejsze problemy w gminie Olsztynek? Czy weźmiemy
udział w wyborach samorządowych? Co powinny zrobić nowe wła-
dze w pierwszej kolejności? – na te i inne pytania odpowiadali miesz-
kańcy Olsztynka, ankietowani w ramach akcji “Masz głos, masz wy-
bór” przeprowadzonej przez Stowarzyszenie Osób Niepełnospraw-
nych i Ich Rodzin.
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Gazeta jakiej nie było
Ostatnio jak grzyby po deszczu

pojawiają się w Olsztynku nowe ty-
tuły prasowe. Najnowszym pismem
o tematyce lokalnej ma być dwuty-
godnik “Na gorącym uczynku”. Jest
to przedsięwzięcie koncernu Mega
Press, który podobne pisma prowa-
dzi już w czterech miasteczkach po-
łudniowej Polski i osiąga tam zaw-
rotne nakłady. Na sukces liczy także
u nas. Na 24 stronach kredowego
papieru będą publikowane najpi-
kantniejsze zdjęcia dotyczące sfery
obyczajowo-rozrywkowej naszej spo-
łeczności. Wydawcą magazynu jest
znany dziennikarz Jarema Dembow-
ski, twórca widowisk z gatunku reali-
ty show. Zespół redakcyjny składać
się będzie m.in. z kilku zawodowych
fotografów. Pierwszy numer jest nie-
mal gotowy i redakcja nie ukrywa,
że już na samym początku liczy na
skandal. - Życie osób publicznych w

Olsztynku toczyło się dotąd pod klo-
szem, a okazuje się, że wystarczyło
kilka dobrych zdjęć i małe śledztwo
by odkryć przed mieszkańcami szo-
kujące fakty – mówi Jarema Dem-
bowski. Wydawca nie będzie także
gardził donosami i nagraniami do-
konywanymi z ukrycia przez osoby
prywatne. Na informatorów będzie
czekała pokaźna sumka pieniędzy –
Kilka osób na pewno z drżeniem
serca otworzy pierwszy numer pis-
ma, a być może niektórzy zdecydują
się na przeprowadzkę z naszego
pięknego miasteczka – śmieje się re-
daktor naczelny.

Niefortunna pomyłka
Już tej zimy w jednym z Olszty-

neckich kościołów miało zostać za-
instalowane nowe ogrzewanie. De-
cyzję o zakupie 16 sztuk nowoczes-
nych grzejników w cenie promocyj-
nej podjął proboszcz parafii. W

związku z tym, że terminy były na-
pięte sprzęt miał kupić jeden z wika-
riuszy. – Niestety zapisane przeze
mnie na liście “grzejniki” odczytał
jako “głośniki” i dokonał niefortun-
nego zakupu. Rzeczywiście charak-
ter mojego pisma nie jest najpięk-
niejszy – przyznaje proboszcz. Jako
że promocyjny zakup nie podlega
zwrotowi, nie pozostało nic innego
jak zainstalować nowe nagłośnienie.
W ścianach straszą tylko dziury
przeznaczone pod niedoszłe grzejniki.

Niektórzy parafianie obawiają
się, że nie przetrwają kolejnej zimy
bez ogrzewania. Z pomyłki zadowo-
lony jest jednak organista – naresz-
cie mój głos dotrze bez zniekształ-
ceń do uszu każdego z parafian –
cieszy się.

Dwa miecze spod 
Grunwaldu odnalezione!

Prawie 600 lat czekały na odkry-
cie dwa nagie miecze, o których pi-
sał już Henryk Sienkiewicz, które
polski król Władysław Jagiełło poda-
rował Ulrykowi von Jungingenowi
przed bitwą pod Grunwaldem. Mie-
cze znalazł drwal, który przygotowy-
wał do wycinki prawie 700 letni dąb
w okolicach Stębarka. – Już po pier-
wszy uderzeniu poczułem, że pień
został celowo wydrążony – mówi Al-
fred Potomek. Pogłębiona przed
wiekami dziupla chroniła skutecznie
skarb. – Początkowo myślałem ze to
jakiś żart, i ktoś podrzucił mi tak
cenne znalezisko – wspomina Poto-
mek. Historycy potwierdzają auten-
tyczność odkrytych przedmiotów.
Miecze okazały się bezcennymi ory-
ginałami i jako takie zostaną wkrót-
ce pokazane w Muzeum Narodo-
wym a potem zaprezentowane zos-
taną podczas inscenizacji grunwal-
dzkiej.

DEZINFORMACJE OLSZTYNECKIE

Pisać każdy może ...   
Bajeczki

Za siedmioma górami,
za siedmioma morzami
Stał gęsty, stary – stuletni las
A w środku łąka usiana kwiatami
Tak czarujący, piękny był to obraz...

Dlaczego jednak każda opowiastka
Zaczyna się od słów takich
Czyż nie można zacząć np. od miasta?
W którym żyć będzie bohater?

Lub od tego że na morzu
Wśród wzburzonych fal kołysze
Mały statek wraz z bosmanem
Który smutne wiersze pisze

Albo że wśród trawy biegnie
Co sił w nogach biedroneczka
Że tam niebo nad nią blednie
Niech się tak zacznie bajeczka!

Można także o człowieku
Co do domu już nie wraca
Dni za krótkie, noce kuse
Aż tak go pochłania praca

O tym może, że wciąż smutek
Gości na tych twarzach szarych,
Które snują się ulicą,
Że wciąż brak tym ludziom wiary.

Każdą bajkę, opowiastkę
Pisze się o ludziach, skrzatach,
Elfach, wróżkach, krasnoludkach,

Misiach, gnomach, żywych kwiatach.

I te wszystkie leśne duszki

Żyją w lasach hen daleko

I nie znajdziesz do nich dróżki

Bo za lasem i za rzeką

Żyją wszystkie te wytwory

I nie pójdziesz, nie pojedziesz

Zbyt daleko owe bory,

Łąki, lasy, gaje, kwiecie...

Ktoś zapyta – o co chodzi?

A ja powiem, co się dzieje!

Smutnym ludziom smutnych bajek

Nie oddaje się do rączek

Nazbyt smutno by tu było

Nazbyt smutne życie płacze.

By do tego pisać prawdę

I pogrążać się w żałobie.

Więc się pisze bajki dobre

By weselej było tobie.

A że prawdy w nich tak mało

To za lasy i za morza,

Chowa się to co zostało,

By nie dotarł nikt – broń Boże!

I nie dowiódł fotografią

Pismem czy filmem video

A te wszystkie piękne rzeczy

Po prostu nie istnieją.

Klaudia Roman

“Śmierdząca sprawa”

“Wybudować dom, spłodzić syna i posadzić drzewo” oto
wzorowe marzenie każdego prawdziwego mężczyzny. Pan
X, syna spłodził i jeszcze dwie córki, na dom (w mieście!)
harował pół swojego życia, a w pięknie zagospodarowanym
ogrodzie posadził drzewo. Wypełnia go uczucie zadowole-
nia, spełnienia i... tu przerywam idyllę. Pan X stawiając dom
nie przypuszczał, że hodowla drobiu i trzody, jaką uprawia
sąsiad za płotem zniszczy jego marzenia i poczucie spełnie-
nia. Wierzcie mi, że nikt, kto nie spotkał się z takim proble-
mem nie jest w stanie zrozumieć dramatu Pana X. Na grilla
przyjaciół nie może zaprosić, bo wieczorem fetor jest nie do
zniesienia, do tego masa much, zwabiona upojnym zapa-
chem, biorąca szturmem uchylone okna i drzwi. Przed zimą
szczury i myszy, które gościnnie odwiedzają dom z racji blis-
kiego sąsiedztwa drobiu i trzody. Dawniej hodowla drobiu
czy świń była w mieście dozwolona, a widok skleconych
“chlewików” na podwórku w centrum miasta nikogo nie
dziwił. Dzisiaj wydawać by się mogło czasy się zmieniły,
dbamy o swoje posesje, cieszy nas widok zadbanych ogród-
ków i balkonów. 

Jestem ciekaw ilu z państwa spotkało się z taką sytuacją,
jaką opisałem powyżej oraz ilu z was podjęło działania w tej
sprawie? Czy naprawdę jest ciche przyzwolenie na to, aby
“śmierdząca sprawa” zatruwała życie nam, naszym sąsia-
dom, przyjaciołom? 

Co zrobić w takiej sytuacji? Oczywiście zgłosić to do od-
powiednich władz, które powinny natychmiast zająć się tą
sprawą. Istnieje bowiem przepis zakazujący hodowli drobiu
czy świń na terenie miasta. 

Mieszkaniec miasta Olsztynek

3-pokojowe mieszkanie w bloku po generalnym
remoncie w Morągu, zamienię na 2 -pokojowe
mieszkanie w Olsztynku (własnościowe)

Izabela Herda, tel. 502 769 286
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2255  IIXX..    SSttoopp  PPrrzzeemmooccyy  NNaarrkkoottyy--
kkoomm.. Pod takim hasłem zorganizo-
wano w Olsztynku na dziedzińcu
Gimnazjum, imprezę, w której wys-
tapiły nasze zespoły (“Skład C”,
“Bananas”) dodatkowo zapewniliś-
my scenę, dach i nagłosnienie.
Szczegóły w numerze!

66  XX..  TTeerrrryy  MMaann  ww  KKiinniiee  ““GGrruunn--
wwaalldd””.. To już czwarty w tym roku
koncert bluesowy z udziałem zagra-
nicznego wykonawcy. Po D. Ellis’ie
(Anglia), R. Tognoni’m (Australia) i
W. Johnson’ie  (USA) wystapił czar-
noskóry bluesman z Nowego Jorku
i, jak zgodnie uznali bywalcy na-
szych imprez było to wydarzenie ar-
tystyczne ostatnich lat.

Terry okazał się znakomitym wo-
kalistą – można śmiało powiedzieć,
że mogłaby się do niego ustawiać
po naukę w kolejce  czołówka pol-
skich śpiewaków – do tego oryginal-
nym gitarzystą i showman’em ( po-
mimo bariery językowej widownia
wiedziała o co chodzi już po paru
minutach występu ). 

99  XX..      VV  MMiieeddzzyyggiimmnnaazzjjaallnnyy  TTuurr--
nniieejj  SSppoorrttoowwoo--RReekkrreeaaccyyjjnnyy  oo  PPuu--
cchhaarr  JJeessiieennii.. Tegoroczna imprezę
zorganizowaliśmy  przy pomocy
Nadleśnictwa Jagiełek, na terenie
którego zawody zostały rozegrane.
7 ekip ze szkól gimnazjalnych w Ol-
sztynie (11-ka), Nidzicy (2-ka), Dywi-
tach, Jonkowie, Dąbrównie, Stawi-
gudzie i Olsztynka zmierzyło się w

biegach przełajowych dziewcząt i
chłopców, sztafeta i biegi indywidu-
alne oraz konkurencjach rekreacyj-
nych m. in. w biegu w płetwach,
chodzeniu na szczudłach.

Dodatkowo Nadleśnictwo Jagie-
łek przygotowało konkurs wiedzy o
lesie, który wygrała drużyna z Dywit.

Puchar Jesieni 2006 zdobyło
Gimnazjum w Jonkowie, II m zajął
Olsztynek, a III Stawiguda. Nagrody
ufundowane przez MGOK i Nadleś-
nictwo Jagiełek, wręczył zwycięz-
com  Inspektor Oświaty , Sportu i
Kultury Urzędu Miejskiego w Ol-
sztynku Mirosław Obrębski. 

Po wakacyjnej przerwie, w której
prowadziliśmy przede wszystkim

działalność na zewnątrz , organizu-
jąc imprezy plenerowe, wznawiają
prace koła zainteresowań.

Przyjmujemy zapisy do kół plas-
tycznych dla dzieci i młodzieży, koła
teatralnego, rzeźbiarskiego, dziecię-
cego zespołu  ludowego “Chochliki”
(tutaj szczególnie zależy nam na
zgłaszaniu się chłopców), klubu tań-
ca towarzyskiego “Fantazja”, dzie-
cięcego zespołu tańca nowoczesne-
go oraz formacji break-dance. 

Szczegółowe informacje można
uzyskać w MGOK przychodząc oso-
biście, można dzwonić na nr 089
519 22 01, prosimy też o zwracanie
ugagi na rozwieszane przez nas sys-
tematycznie plakaty.

KKrroonniikkaa  MMGGOOKK--uu

Iława zdobyta

22 października olsztyneckie pary tańczące w klubie Tańca Towarzyskie-
go “Fantazja” bardzo dobrze zaprezentowały się podczas V Ogólnopolskiego
Turnieju o Puchar Jezioraka w Iławie. Mimo silnej konkurencji ze strony par
z Olsztyna, Bydgoszczy, Pruszkowa nasi młodzi tancerze zdobyli prawie
wszystkie nagrody w swojej klasie. Mianowicie: w kategorii 12-13 lat I miej-
sce i  puchar zdobyła para Mateusz Jastrzębowski – Karolina Szantar,  kate-
gorię 14-15 lat wygrali Rafał Wojda i Amanda Pieniak, II miejsce przypadło
Mateuszowi Sawickiemu i Marcie Kornowskiej, a V wywalczyła debiutująca
na turniejach para Grzegorz Kluczek – Ola Karbownik. Były łzy radości i uś-
miechy widoczne na zdjęciach. Zdolna młodzież!

opracował Maciek H.

Burmistrz Olsztynka Mirosław
Stegienko, w oparciu o uchwałę Nr
XXXIV-320/2006 Rady Miejskiej
w Olsztynku z dnia 27 kwietnia
2006 r. w sprawie przyznawania
nagród i wyróżnień za osiągnięcie
wysokich wyników sportowych we
współzawodnictwie międzynarodo-
wym lub krajowym (Dz. Urz. Woj.
War.-Maz. Nr 77, poz. 1383) oraz
pozytywną opinię Gminnej Rady
Sportu, przyznał nagrody następu-
jącym sportowcom:

- WWoojjcciieecchhoowwii  KKooppeećć  – człon-
kowi kadry narodowej w biegach
długich, objętego przygotowaniem
do Igrzysk Olimpijskich Pe-
kin’2008, za zdobycie Drużynowe-
go Mistrza Europy w Biegu Przeła-
jowym w Tilburgu (6500 m) oraz
zajęcie 5 miejsca na Mistrzostwach
Europy Juniorów w Kownie w bie-
gu na 10000 m, zajęcie 2 i 5 miej-
sca na Mistrzostwach Polski Junio-
rów w Bydgoszczy w biegach na
3000 m i 5000 m, za zajęcie 3
miejsca na Halowych Mistrzos-
twach Polski Juniorów w Spale w
biegu 3000 m i Mistrzostwach Pol-
ski Juniorów w Policach w biegu
przełajowym na dystansie 6000 m; 

- WWaaccłłaawwoowwii  SSzzuukkiieell – człon-
kowi Kadry Narodowej Polskiego
Związku Żeglarskiego w klasie
Finn, za zajęcie 4 miejsca Mis-
trzostw Świata w Moskwie, zdoby-
cia złotych medali Mistrzostw Pol-
ski i podczas Pucharu Świata “Gdy-
nia Sailing Days”,  zajęcie 7 i 5
miejsca w regatach Pucharu Świata
na Majorce oraz w Hyeres. Obec-
nie zawodnik jest sklasyfikowany
na 8 miejscu w rankingu Międzyna-

rodowej Federacji Żeglarskiej ISAF
oraz został zakwalifikowany do
Kadry Olimpijskiej Pekin’2008;

- DDaanniieelloowwii  MMiikkiieellsskkiieemmuu – za
zajęcie 2 miejsca w Mistrzostwach
Polski Juniorów Młodszych w bie-
gu na orientację w Warszawie w
konkurencji bieg sprinterski;

- KKllaauuddiiii  WWaalltteer – za zajęcie 9
miejsca na Mistrzostwach Polski
Młodzików oraz 1 miejsca na Mis-
trzostwach Międzywojewódzkich
Młodzików w biegu na 300 m
przez płotki.

- MMaarrcciinnoowwii  KKaalliicciiee  – za zaję-
cie 3 miejsca na Mistrzostwach Pol-
ski Młodzików w Kielcach w biegu
na dystansie 600 m.

Natomiast dyplomami Burmistrz
uhonorował Monikę Szostek i Ma-
cieja Cieślę – parę taneczną zajmu-
jącą wysokie miejsca na różnego
rodzaju turniejach, m. in. na Mis-
trzostwach Polski w Tańcu Towa-
rzyskim w Ostrołęce. 

Ponadto w szkołach podstawo-
wych i gimnazjum od ubiegłego ro-
ku przyznawane są nagrody sporto-
we w ramach ustawy o systemie oś-
wiaty. 

Wszystkie nagrody fundowane
są ze środków własnych Gminy Ol-
sztynek i mają być zarówno formą
uhonorowania zawodników za do-
tychczasowe osiągnięcia sportowe
jak i wspierać młode talenty sporto-
we, których jak widać w naszej gmi-
nie nie brakuje. 

Nagrodzonym gratulujemy i ży-
czymy dalszych sukcesów sporto-
wych.  Obyśmy już w roku 2008
doczekali się Olimpijczyków ! 

Nagrodzeni sportowcy
W czasie ostatniej XXXVIII sesji Rady Miejskiej pojawił się
akcent sportowy. Okazją było przyznanie nagród pie-
niężnych za osiągnięcie wysokich wyników sportowych
we współzawodnictwie krajowym i międzynarodowym
w roku 2005 wybitnym sportowcom zamieszkałym na te-
renie Gminy Olsztynek. 

Terry Man z zespołem
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Na podstawie art. 109 ust. 5 ustawy z dnia 16
lipca 1998 r. Ordynacja wyborcza do rad gmin,
rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. z
2003 r. Nr 159, poz. 1547, Dz. U. z 2004 r. Nr
25, poz. 219, Nr 102, poz. 1055, Nr 167, poz.
1760 z 2005 r. Nr 175, poz. 1457, z 2006 r.
Nr.17, poz.128, Nr 34. poz. 242, Nr 146, poz.
1055 i Nr 159, poz. 1127) Miejska Komisja
Wyborcza w Olsztynku podaje informację o zare-
jestrowanych listach kandydatów na radnych

Okręg Nr 1
LLiissttaa  nnrr  66  ––  KKKKWW  SSLLDD++SSDDPPLL++PPDD++UUPP  LLeewwiiccaa  ii

DDeemmookkrraaccii  
1. STAJNIAK Paweł Jarosław, lat 53, zam. Olsz-

tynek
LLiissttaa  nnrr  2211  ––  KKWWWW  ““NNaasszzaa  GGmmiinnaa  OOllsszzttyynneekk””
1. FIGIELSKA Wioletta Anna, lat 26, zam.

Sudwa 
2. KUŹNIEWSKI Bogumił, lat 52, zam. Olsz-

tynek 
3. PODLIŃSKI Ryszard Antoni, lat 52, zam.

Olsztynek 
4. STERNICKI Bogdan, lat 41, zam. Olsztynek 
LLiissttaa  nnrr  2222  ––  ““KKWWWW  NNaasszzee  MMiiaassttoo  NNaasszzaa

GGmmiinnaa””
1. JATCZAK-ANDRZEJEWSKA Elżbieta, lat 46,

zam. Olsztynek 
2. OŁTUSZEWSKI Robert Dariusz, lat 37, zam.

Olsztynek
3. PŁOCHARSKI Jan, lat 55, zam. Olsztynek 
4. WOJDA Andrzej, lat 45, zam. Olsztynek 
LLiissttaa  nnrr  2233  ––  KKWWWW  GGOODDNNOOŚŚĆĆ--WWIIAARRYYGGOODD--

NNOOŚŚĆĆ  
1. ARGALSKI Leszek Leon, lat 46, zam. Olsz-

tynek
2. FILIPKOWSKA Wiesława Krystyna, lat 48,

zam. Olsztynek
3. KUBASIK Włodzimierz, lat 52, zam. Olsztynek
4. RESZKA-WIŚNIEWSKA Elżbieta, lat 50, zam.

Olsztynek 
Okręg Nr 2 

LLiissttaa  nnrr  44  ––  KKWW  PPrraawwoo  ii  SSpprraawwiieeddlliiwwoośśćć  
1. MILLER Krzysztof Ryszard, lat 32, zam. Olsz-

tynek
LLiissttaa  nnrr  66  ––  KKKKWW  SSLLDD++SSDDPPLL++PPDD++UUPP  LLeewwiiccaa  ii

DDeemmookkrraaccii
1. GÓRKA-STAJNIAK Marianna Hanna, lat 55,

zam. Olsztynek
LLiissttaa  nnrr  2211  ––  KKWWWW  ““NNaasszzaa  GGmmiinnaa  OOllsszzttyynneekk””  

1. BUDZIŃSKI Jan, lat 55, zam. Olsztynek 

2. GĄSIOROWSKI Kazimierz, lat 53, zam. Olsz-
tynek

3. LACHOWICZ Ryszard, lat 53, zam. Olsztynek 
4. MICHALAK Zbigniew, lat 36, zam. Olsztynek 
LLiissttaa  nnrr  2222  ––  ““KKWWWW  NNaasszzee  MMiiaassttoo  NNaasszzaa

GGmmiinnaa””
1. DOBROWOLSKI Andrzej Bogusław, lat 52,

zam. Olsztynek
2. PISAREWICZ Irena Łucja, lat 46, zam. Olsz-

tynek
3. PŁOSKI Ryszard Jacek, lat 41, zam. Olsztynek 
4. WOŹNICKA Alicja Marianna, lat 60, zam.

Olsztynek 
LLiissttaa  nnrr  2233  ––  KKWWWW  GGOODDNNOOŚŚĆĆ--WWIIAARRYYGGOODD--

NNOOŚŚĆĆ
1. KACPRZAK Krzysztof Robert, lat 39, zam.

Olsztynek 
2. NIEST PSKA Grażyna, lat 38, zam. Sudwa 
3. PRZESŁAW Bożena Dorota, lat 46, zam.

Gibała
4. STASZEWSKI Roman, lat 46, zam. Olsztynek

Okręg Nr 3
LLiissttaa  nnrr  2211  ––  KKWWWW  ““NNaasszzaa  GGmmiinnaa  OOllsszzttyynneekk””  
1. ARCHACKI Henryk, lat 43, zam. Mierki 

LLiissttaa  nnrr  2222  ––  ““KKWWWW  NNaasszzee  MMiiaassttoo  NNaasszzaa
GGmmiinnaa””  

1. WASIECZKO Zbigniew, lat 53, zam. Mierki  
LLiissttaa  nnrr  2233  ––  KKWWWW  GGOODDNNOOŚŚĆĆ--WWIIAARRYYGGOODD--

NNOOŚŚĆĆ
1. TARNOWSKA Krystyna, lat 53, zam. Olsz-

tynek 
Okręg Nr 4

LLiissttaa  nnrr  66  ––  KKKKWW  SSLLDD++SSDDPPLL++PPDD++UUPP  LLeewwiiccaa  ii
DDeemmookkrraaccii

1. STOLARCZYK Stanisław, lat 53, zam.
Elgnówko 

LLiissttaa  nnrr  2211  ––  KKWWWW  ““NNaasszzaa  GGmmiinnaa  OOllsszzttyynneekk””
1. WYR BEK Celina, lat 50, zam. Mańki 
LLiissttaa  nnrr  2233  ––  KKWWWW  GGOODDNNOOŚŚĆĆ--WWIIAARRYYGGOODD--

NNOOŚŚĆĆ  
1. PUCHAŁKO Tomasz Paweł, lat 31, zam.

Mycyny 
Okręg Nr 5

LLiissttaa  nnrr  2211  ––  KKWWWW  ““NNaasszzaa  GGmmiinnaa  OOllsszzttyynneekk””
1. PODLEWSKI Jerzy, lat 52, zam. Platyny 
LLiissttaa  nnrr  2222  ––  ““KKWWWW  NNaasszzee  MMiiaassttoo  NNaasszzaa

GGmmiinnaa””
1. PIEŃKOWSKI Stefan, lat 51, zam. Platyny 
LLiissttaa  nnrr  2233  ––  KKWWWW  GGOODDNNOOŚŚĆĆ--WWIIAARRYYGGOODD--

NNOOŚŚĆĆ

1. CHMIELEWSKI Jan Ryszard, lat 57, zam.
Warglewo

Okręg Nr 6
LLiissttaa  nnrr  2211  ––  KKWWWW  ““NNaasszzaa  GGmmiinnaa  OOllsszzttyynneekk””  
1. KOWALSKI Krzysztof, lat 44, zam. Nadrowo 
LLiissttaa  nnrr  2222  ––  ““KKWWWW  NNaasszzee  MMiiaassttoo  NNaasszzaa

GGmmiinnaa”
1. KOWALSKA Anna Elżbieta, lat 47, zam. Orze-

chowo
LLiissttaa  nnrr  2233  ––  KKWWWW  GGOODDNNOOŚŚĆĆ--WWIIAARRYYGGOODD--

NNOOŚŚĆĆ  
1. KRZYŻANOWSKA Anna, lat 49, zam. Wasze-

ta 
Okręg Nr 7

LLiissttaa  nnrr  2211  ––  KKWWWW  ““NNaasszzaa  GGmmiinnaa  OOllsszzttyynek” 

1. ANDRYSIAK Beata, lat 37, zam. Królikowo 
LLiissttaa  nnrr  2222  ––  ““KKWWWW  NNaasszzee  MMiiaassttoo  NNaasszzaa

GGmmiinnaa””
1. AUGUŚCIŃSKI Jarosław, lat 36, zam. Lichta-

jny 
LLiissttaa  nnrr  2233  ––  KKWWWW  GGOODDNNOOŚŚĆĆ--WWIIAARRYYGGOODD--

NNOOŚŚĆĆ
1. SZCZEPKOWSKA Teresa Halina, lat 58, zam.

Królikowo 
Okręg Nr 8 

LLiissttaa  nnrr  2211  ––  KKWWWW  ““NNaasszzaa  GGmmiinnaa  OOllsszzttyynneekk””  
1. SALWIN Andrzej, lat 48, zam. Olsztynek 

Lista nr 22 – “KWW Nasze Miasto Nasza
Gmina”

1. JANKOWSKA Grażyna Weronika, lat 29,
zam. Kunki

LLiissttaa  nnrr  2233  ––  KKWWWW  GGOODDNNOOŚŚĆĆ--WWIIAARRYYGGOODD--
NNOOŚŚĆĆ

1. PERKOWSKA Krystyna, lat 55, zam.
Łutynówko 

Okręg Nr 9
LLiissttaa  nnrr  2211  ––  KKWWWW  ““NNaasszzaa  GGmmiinnaa  OOllsszzttyynneekk””  
1. DOMŻALSKA Marianna, lat 54, zam. Waple-

wo
LLiissttaa  nnrr  2222  ––  ““KKWWWW  NNaasszzee  MMiiaassttoo  NNaasszzaa

GGmmiinnaa””
1. GŁOWACZ Jerzy Andrzej, lat 47, zam. Maróz 
LLiissttaa  nnrr  2233  ––  KKWWWW  GGOODDNNOOŚŚĆĆ--WWIIAARRYYGGOODD--

NNOOŚŚĆĆ  
1. SZCZYGLAK Mariusz, lat 37, zam. Waplewo

Przewodniczący 
Miejskiej Komisji Wyborczej 

Bohdan Nieciecki 

OBWIESZCZENIE MIEJSKIEJ KOMISJI WYBORCZEJ W OLSZTYNKU
z dnia 24 października 2006 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Miejskiej w
Olsztynku zarządzonych na dzień 12 listopada 2006 r.

Na podstawie art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 20
czerwca 2002 r. o bezpośrednim, wyborze wójta,
burmistrza i prezydenta miasta (Dz. U. Nr 113,
poz. 984, Nr 127, poz. 1089, Nr 214, poz. 1806,
z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 oraz z 2005 r. Nr
175, poz. 1457) Miejska Komisja Wyborcza w
Olsztynku podaje informację o zarejestrowanych
kandydatach:

11..  SSTTEEGGIIEENNKKOO  MMiirroossłłaaww  WWoojjcciieecchh, lat 52,
wykształcenie wyższe, zam. Łutynówko zgłoszony
przez KWW “Nasza Gmina Olsztynek” nie należy
do partii politycznej 

22..  WWAASSIIEECCZZKKOO  ZZbbiiggnniieeww,, lat 53,
wykształcenie wyższe, zam. Mierki zgłoszony przez
“KWW Nasze Miasto Nasza Gmina” nie należy do
partii politycznej 

33..  WWRROOCCHHNNAA  AArrttuurr  ZZeennoonn, lat 43,
wykształcenie wyższe, zam. Olsztynek zgłoszony
przez KWW GODNOŚĆ-WIARYGODNOŚĆ nie
należy do partii politycznej  

Przewodniczący
Miejskiej Komisji Wyborczej

Bohdan Nieciecki

OBWIESZCZENIE Miejskiej Komisji Wyborczej w Olsztynku
z dnia 19 października 2006o zarejestrowanych kandydatach na Burmistrza Olsztynka

w wyborach zarządzonych na dzień 12 listopada 2006
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KRZYŻÓWKA
NR 135

Rozwiązania prosimy nadsyłać do 20 listopada pod adresem redakcji.
Spośród prawidłowych rozwiązań wylosujemy nagrodę w wysokości 30
zł. Prawidłowym rozwiązaniem ostatniej krzyżówki było hasło: “Dwa razy
daje, kto szybko daje”. Nagrodę wylosowała pani A. Szambelańczyk ul.
Świerczewskiego

PPoozziioommoo::  1) co niedziela, 5) lekki, 9) zwyciężył, 10) głośny, 11) zaw-

sze na wierzchu, 12) szybki myśliwski, 13) do obsadzenia, 14) daleko

od Rzymu, 15) stan idealny, 16) zasłania na Wschodzie, 18) dziurawe,

19) na spodnie, 21) po nas, 23) mundurowe, 24) życie na dłoni, 25)

dużo baranów, 26) czepia się, 27) na życie, 

PPiioonnoowwoo:: 1) kocurowa, 2) dekoncentracja swojsko, 3) oddanie k w

piosence, 4) woli monarchię, 6) do uchylania, 7) maltretowany pie-

niądz, 8) po pachy, 16) odbija PiS-owi, 17) podium z ulicą, 19) zielony,

20) upadły owoc, 22) już wynaleziony.
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