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Piotrowi Ku -
pisowi
Mariuszowi Gawędzie

Piotrowi So ko -
łow skiemu



Gmina Olsztynek informuje,
że w ramach priorytetu 3 „Naro-
dowego Programu Rozwoju
Czy tel nictwa” dotacje z budżetu
państwa w wysokości po 12 000
zł otrzymały następujące szkoły:

- Szkoła Podstawowa nr 1 im.
Noblistów Polskich w Olsztynku,
ul. Górna 5 (edycja 2018),

- Szkoła Podstawowa nr 2 im.
rotmistrza Witolda Pileckiego w
Olsztynku, ul. Ostródzka 2 (edy-
cja 2016).

Priorytet 3 pod nazwą „Roz -
wi ja  nie zainteresowań uczniów
przez promowanie i wspieranie

rozwoju czytelnictwa wśród
dzieci i młodzieży, w tym zakup
nowości wydawniczych” został
us ta no wiony uchwałą nr
180/2015 Rady Ministrów z
dnia 6 paź dziernika 2015 r. w
sprawie usta nowienia programu
wieloletniego „Narodowy Pro-
gram Rozwoju Czytelnictwa”.
Program dotyczy wspierania w
latach 2016–2020 organów
prowadzących szkoły oraz bib-
liotek pedagogicznych przez
promocję  czytelnictwa wśród
dzieci i mło dzieży, w tym zakup
nowości wy dawniczych.

15 marca, na sesji rady miej -
skiej, Prezes Gospodarki Ko -
munalnej w Olsztynku Krzysz tof
Wieczorek, w obecności Zastęp-
cy Burmistrza Olsztynka Bo gus -
ława Kowalewskiego, Przewod-
niczącego Rady Nadzorczej
Spół ki Jerzego Laskowskiego,
Komendanta Wojewódzkiego
Policji w Olsztynie inspektora
Tomasza Klimka, Komendanta
Miejskiego Policji w Olsztynie
inspektora Piotra Zabuskiego i
Komendanta Komisariatu Policji

w Olsztynku Janusza Wir cha -
nowicza, podziękował za spraw -
ne działanie funkcjonariuszy
komisariatu policji w Olsztynku:
podkomisarzowi Piotrowi Ku -
pisowi, młodszemu aspirantowi
Mariuszowi Gawędzie i starsze-
mu sierżantowi Piotrowi So ko -
łow skiemu za udaremnianie kra -
dzie ży na szkodę Spółki Komu-
nalnej.

Policjantów uhonorowano
na grodami rzeczowymi ufun-
dowanymi przez prezesa spółki i

komendanta miejskiego policji
w Olsztynie.

Spotkanie było również
okazją do wręczenia listów grat-

ulacyjnych oraz upominków soł-
tysom z terenu gminy, z okazji
niedawno obchodzonego Dnia
Sołtysa.
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Podziękowania dla policjantów

Dotacje na zakup książek 
dla bibliotek szkolnych

Olsztynecki Jarmark Wielkanoc-
ny ma swoją wieloletnią tradycję. W
minioną sobotę po raz ko lej ny
mieszkańcy i przybyli goście w cen-
trum Olsztynka licznie uczes tniczyli
w tym wydarzeniu. Orga nizatorami
byli MBL - Park Etnograficzny w
Olsztynku, Urząd Miejski w Olsz-
tynku oraz Miejski Dom Kultury w
Olsztynku. Uro czystego otwarcia
jarmarku do konał Burmistrz Olsz-
tynka Artur Wrochna.

Jarmark połączony był z kierma -
szem wielkanocnym. Na sto is kach
można było znaleźć regionalne pro-
dukty, świąteczne wypieki, domowe
wędliny, pisanki, pal my, koszyczki
wielkanocne oraz rę kodzieło. 

Na scenie plenerowej w rynku
miasta swoje programy artystyczne

zaprezentowały zespoły muzyczne
oraz inne formy sceniczne z Przed-
szkola Miej skie go, olsztyneckich
szkół podstawowych, Powiatowej
Szkoły Muzycznej, Zespołu Szkolno-
Przed szkolnego w Waplewie, Szko ły
Podstawowej w Elgnówku, Szkół fil-
ialnych w Królikowie i Mier kach
oraz zespoły muzyczne MDK.
Rozstrzygnięto konkurs na naj -
piękniejszą palmę wielkanocną, w
którym zwyciężyły panie z Ko ła
Gospodyń Wiejskich w Mier kach.
Najmłodsi uczestniczyli w grach i
zabawach przygoto wa nych przez
MDK. Zespół Szkół w Olsztynku
zaprezentował wiel ka noc ne warsz-
tat y kulinarne „Hej Mazur!
Mazureczek!”.

Jarmark Wielkanocny 2018

Nie mogło tu zabraknąć Na -
szych przedstawicielek z Koła
Gospodyń Wiejskich z Mierek.
Panie już od kilku dni przygo-
towywały się na tę okazję. Na
ich stoisku można było kupić
własnej roboty babeczki, ciasta,
żurek i to co lubimy najbardziej
chleb ze smalcem i kiszonym
ogórkiem.  Podczas Jarmarku
został rozstrzygnięty konkurs na

najpiękniejszą palmę wielkanoc-
ną. Jako mieszkańcy Mierek
chcielibyśmy Paniom z Koła
Gospodyń bardzo pogratulować
i podziękować za trud i poświę-
cony czas na stworzenie nieza-
pomnianego dzieła, które zajęło
pierwsze miejsce. 

Mieszkańcy Mierek

Koło Gospodyń Wiejskich z Mierek
na Jarmarku Wielkanocnym

Dzieci oraz młodzież były po dzie -
lo ne na trzy grupy wie ko we. Pod-
czas eliminacji 5 kwietnia w sali
olsztyneckiego ratusza z każdej
grupy zostały wyłonione osoby,
które będą reprezento wa ły gminę
Ol sztynek na szczeb lu powiatowym
Turnieju Wiedzy Po żar niczej.

I grupa wiekowa - uczniowie
szkół podstawowych klas I-VI:

MARCIN CENDROWSKI - Zes -
pół Szkolno- Przedszkolny w
Waplewie, EMILIA KOZŁOWSKA -
Szkoła Podstawowa nr 1 im. Nob li s -
t ów Polskich w Olsztynku

II grupa wiekowa - uczniowie
szkół podstawowych klas VII-VIII
oraz gimnazjum klasa II i III:

AGATA CICHOWSKA - Szkoła
Pod stawowa nr 2 im. rotmistrza
Witolda Pileckiego w Olsztynku,
KATARZYNA KOZŁOWSKA -
Szkoła Podstawowa nr 1 im.
Noblistów Polskich w Olsztynku

III grupa wiekowa - uczniowie
szkół ponadpodstawowych i ponad
gimnazjalnych:

MARCIN LEWANDOWSKI - I
Liceum Ogólnokształcące im.
Jacka Kaczmarskiego w Olsztynku

ARKADIUSZ LUBIEJEWSKI - I
Liceum Ogólnokształcące im. Jac -
ka Kaczmarskiego w Olsztynku

Wszystkim uczestnikom gra tu lu -
je my, a laureatom życzymy dalszych
sukcesów podczas kolejnych eta -
pów turnieju.

Gminne eliminacje Turnieju Wiedzy Pożarniczej 
„Młodzież Zapobiega Pożarom”
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Miasta z terenu województwa
warmińsko-mazurskiego, zrzes-
zone w Polskiej Krajowej Sieci
Miast Cittaslow, miały okazję za -
pre zentować się w ramach
wspól nego stoiska.

Stoisko miasteczek spod szyl-
du Cittaslow zaprezentowało się
na gdańskich targach po raz
pierwszy. Materiały opatrzone
pomarańczowym ślimakiem
cieszyły się dużym zaintereso -
waniem zarówno wśród od wie -
dzających, innych wystawców,
jak i mediów.

Nasza gmina zaprezentowała
wszystkim odwiedzającym bo ga -
tą ofertę turystyczną z różnorod-
ną bazą noclegową, bogatym
za pleczem kulinarnym, interesu-
jącymi zabytkami i ciekawymi
miejscami war t ymi odwie -
dzenia, a stoisko naszego mias-
ta cieszyło się dużym zaintere-
sowaniem wśród osób zwiedza-
jących targi turystyczne.

Prawdziwą furorę wśród
odwiedzających olsztyneckie
stoisko zrobiły wędzone i mary -
nowane ryby z Gospodarstwa
Rybackiego Swaderki w

Swaderkach, soki i napoje z
największego zakładu w naszej
gminie Tymbark MWS – Oddzi-
ał Olsztynek, świeże pieczywo i
słodkie bułki z piekarni SHP w
Olsztynku, oraz szeroka gama
produktów Wytwórni Octu i
Musztardy Octim w Olsztynku.

Nie zabrakło oferty skie ro -
wanej do turystów. Pomysły na
różne formy wypoczynku -
weekendowe wypady, kilkud-
niowe wycieczki i rodzinne wa -
kac je - zaprezentowały naj pięk -
niejsze regiony i miasta Polski,
w tym również gmina Olsztynek
w ramach stoiska Cittaslow oraz
Środkowa Frankonia, Branden-
burgia, Saksonia, Grodno, Wil -
no.

Mamy nadzieję, że promocja
pod czas targów przyniesie na -
szej gminie oraz podmiotom
działa jącym na jej terenie wiele
ko rzyści i pozwoli dotrzeć ze
swo ją ofertą w coraz dalsze re -
gio ny Polski oraz za granicę.

Serdecznie dziękujemy za
współpracę i przekazane pro-
dukty na degustację przedsię -
biorstwom z Gminy Olsztynek.

Olsztynek na Free Time Festiwal 2018

7 kwietnia gmina Olsztynek uczestniczyła w targach Free Time Festiwal 2018, które odbyły się w gdańskich halach
targowych AmberExpo.

Spółdzielnia Mieszkaniowa
„Grunwald” w Olsztynku

11-015 Olsztynek, ul. Kolejowa 13/1
tel./fax. 089 519 25 47, tel. 089 519 32 47

ogłasza przetarg ustny nieograniczony na: 

Zawarcie umowy na ustanowienie i przeniesienie
prawa odrębnej własności lokalu mieszkalnego Nr 39
w budynku przy ul. Kolejowej 1 w Olsztynku.

Lokal o pow. użytkowej 50,66 m˛ składa się z 2
pokoi, kuchni, łazienki, przedpokoju oraz przynależnej
piwnicy o pow. 3,07 m. Cena wywoławcza 106 200,00 zł.

Przetarg odbędzie się 18.05.2018 r. o godz. 10:00 w
biurze Spółdzielni przy ul. Kolejowej 13/1 w Olsz-
tynku.

Spółdzielnia może odstąpić od przetargu lub
unieważnić przetarg bez podania przyczyn.

Bliższe informacje można uzyskać w biurze
Spółdzielni lub tel. 89 519 25 47.

Ryszard Podliński
Prezes Zarządu
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Śladami Noblistów Polskich – Władysław
Stanisław Reymont

21 marca 2018 roku w Szkole Podstawowej nr 1 im. Noblistów
Polskich w Olsztynku po raz kolejny odbyło się podsumowanie projektu
edukacyjnego Śladami Noblistów Polskich, który w roku szkolnym
2017/2018 był poświęcony Władysławowi Stanisławowi
Reymontowi.

Projekt realizowany jest od
kilku lat. Działania są tak zorga -
nizo wane, aby włączyć w jego
realizację całą szkołę. Pomagają
także różne instytucje, sponsorzy
i  rodzice, udostępniając sprzęt,
stroje lub angażując się w inny
sposób. Realizacja projektu zo bo -
wią zuje do twórczego działania,
do pielęgnowania i rozwijania tal-
entów, do  emocjonalnego zaan-
gażowania we wszystkie przed-
sięwzięcia. 

Efektem tego były następujące
konkursy:   na najciekawszą ga zet -
kę klasową, Konkurs Recytatorski
Poezji i Prozy Laureatów Nagrody
Nobla Poetycka Przystań,
Konkurs Szlakiem Wiedzy - W. S.
Reymont, Corrida Ortograficzna
oraz konkurs plastyczny na naj-

ciekawszą kompozycję artysty -
czną inspirowaną wycinanką
ludową.

W tej, ważnej dla całej spo łecz -
ności szkolnej uroczystości uczest-
niczyli przedstawiciele Kuratorium
Oświaty w Olsztynie, władz miejs-
kich Olsztynka, lokalnych organi-
zacji i zakładów, rodziny uczniów i
uczniowie.

Imprezę rozpoczął uczeń klasy
IIa, przybliżając zebranym syl-
wetkę Władysława Reymonta, a
warmiński taniec szot w wykona-
niu uczniów kl I wzbudził aplauz
publiczności.

Jednak najważniejszym ele -
men tem uroczystości był spektakl
oparty na  powieści Chłopi. W
ludowy klimat życia wiejskiego
przenieśli społeczność szkolną

aktorzy należący do Szkolnego
Koła Teatralnego Pro Arte. Przed-
stawienie przygotowano w ra -
mach obchodów Roku dla Nie -
podległej oraz projektu Śladami
Noblistów Polskich-Władysław
Stanisław Reymont.Widzowie stali
się na moment uczestnikami-gość-
mi wesela. Można było poznać
tradycje związane z przygotowani-
ami do ślubu oraz organizacją
wesela. Od  rodzinnych rozmów,
kogo z kim warto byłoby wy sw -
atać, odwiedzin domu upatrzonej
pan ny, przez uczestnictwo
w orszaku pana młodego, po
hucz  ne wesele z przyśpiewkami
i  tańcami. Niezwykłą atmosferę

podkreśliła muzyka i ludowe tań -
ce. Ogromne brawa otrzymała
grupa taneczna w barwnych stro-
jach ludowych, którą opiekowała
się uczennica klasy 3a- Zuzanna
Lewandowska. Zuzanna od po wie -
dzialna była za całą choreografię. 

Warto podkreślić, że uczniowie
ponownie wystąpili na scenie - dla
rodziców, mieszkańców Olsztyn-
ka, uczniów Szkoły Podstawowej
nr 2 im. rotmistrza Witolda Pileck-
iego w Olsztynku oraz szkół pod-
stawowych w Elgnówku, Mierkach
i Królikowie.

Agnieszka Bartków

Akcja polegała na zgromadzeniu przyborów
szkolnych, gier dydaktycznych, książek i słodkich
upominków oraz dostarczeniu ich do polskich
szkół przed świętami wielkanocnymi. Patronat
nad akcją objął Wojewoda War miń sko-Mazurski
Artur Chojecki.

Od początku lutego nauczyciele Szkoły Pod-
stawowej nr 2 im. rtm. Witolda Pileckiego w Ol -
sztynku podejmowali wiele akcji nie tylko w
Olsztynku, by zebrać jak najwięcej prezentów.
Dzięki zaangażowaniu społeczności szkolnej i
lokalnej zebrano ogromną ilość darów: ponad
1000 książek literatury klasycznej,  55 gier edu -
ka cyjnych, artykuły szkolne, sprzęt sportowy,
zabawki, papier ksero, odzież, produkty firm:
Octim, Tymbark, Chemikol.  Do dat kowo przy-
gotowano 389 paczek dla uczniów polskich
szkół.

W dniach  21-23 marca grupa uczniów i
rodziców odwiedziła polskie szkoły na Litwie.
Ich uczniowie przygotowali dla gości z Polski
program  artystyczny na bardzo wysokim po zio -

mie, m.in. polskie tańce narodowe. Nasi
uczniowie zaśpiewali hymn naszej szkoły „Pieśń
o Rotmistrzu Pileckim”. Był też czas, aby poroz-
mawiać ze swoimi rówieśnikami w języku
ojczystym. Gospodarze szkół gorąco podz-
iękowali za ofiarowaną pomoc. Do dat kową
atrakcją  było zwiedzanie Wilna, m.in.  wizyta na
Rossie i złożenie wieńca w Mauzoleum Matki i
Serca Syna, Ostra Brama, Pałac Prezydencki,
kościół Piotra i Pawła, Bazylika Archikatedralna
św. Stanisława Biskupa i św. Władysława, Uniw-
ersytet Wileński.  W drodze powrotnej zwiedzil-
iśmy Zamek Wielkich Książąt Litewskich w
Trokach.

Dyrektor szkoły i organizatorzy akcji ser -
decznie dziękują: Wojewodzie Warmińsko-
Mazurskiemu Arturowi Chojeckiemu, nauczy-
cielom, uczniom, rodzicom, pracownikom
administracji i obsługi, Samorządowi Ucz -
niowskiemu, Radzie Rodziców Szkoły Podsta-
wowej nr 2 im. rtm.  Witolda Pileckiego w Olsz-
tynku, Księdzu Dziekanowi Stanisławowi Piet -

kiewiczowi, Księdzu Proboszczowi Sławomirowi
Piniaha, PP Zofii Pileckiej-Optułowicz,  Andrze-
jowi Wojdzie,  Jerzemu Wit kow skie mu,  Dawid-
owi Miszczakowi, Annie Bukowskiej – Strulak,
Annie Golonka, Ewie Mączka,  Izabeli
Danilewicz,  Waldemarowi Młod kowskiemu,
mieszkańcom Olsztynka, Olsztyna i  Biskupca.

Dziękujemy Fundacji Pomoc Patrioty, Patrio-
tycznemu Olsztynkowi i  Stowarzyszeniu Aktyw-
na Gmina Olsztynek. Dziękujemy na szym
lokalnym firmom: Geo-Ekspres, Che mi kol,
Octim, Tymbark, piekarni Magdalenka,  kwia-
ciarni Kwiatowa Przystań, Stacji Paliw Kaz-
imierza Gąsiorowskiego. Dziękujemy Mu ze um
Budownictwa Ludowego Park Etnograficzny w
Olsztynku.

Serdecznie dziękujemy Panom Robertowi
Dumce i Kazimierzowi Gąsiorowskiemu za dofi-
nansowanie naszego wyjazdu. To dzięki wspar-
ciu Panów mogliśmy odwiedzić  naszych
rodaków na Litwie.

Pragniemy, aby nasza akcja wpisała się na
stałe w kalendarz szkolnych działań  i była
okazją do nawiązania bliższej współpracy
między szkołami. Kolejny wyjazd planujemy
przed świętami Bożego Narodzenia.

Organizatorzy akcji 
Katarzyna i Maciej Hacia

Dwójka Polakom na Kresach

W ramach projektu „Dwójka dla Niepodległej” Szkoła Podstawowa nr 2 im. Rotmistrza
Witolda Pileckiego w Olsztynku podjęła działanie „Dwójka dla Polaków na Kresach”, któ-
rego celem była pomoc polskim szkołom na Litwie: Gimnazjum im. ks. Józefa Obrembskie-
go w Mejszagole i Gimnazjum im. Henryka Sienkiewicza w Landwarowie.

Serdecznie dziękujemy 
Pani Jolancie Wilkaniec i Państwu

Katarzynie i Sławomirowi Jastrzębowskim
za sfinansowanie wyjazdów na spotkania
uczniów Szkoły Podstawowej  nr 2 im. rtm.
Witolda Pileckiego w Olsztynku  z olsztyński-
mi bezdomnymi.

Katarzyna 
i Maciej Hacia



Dogodne położenie na szlaku
handlowym i napływ osadników
wpłynęły na dalszy rozwój w XIV
wieku. Wojny z Polską hamowały
ten szybki rozwój i dopiero po
1466 roku, kiedy ziemie te stały się
lennem państwa polskiego, nas tą -
pił okres względnego spokoju i
dobrobytu. 

W państwie zakonnym w Pru -
sach do roku 1410 założono 93
miasta, z tego 86 na prawie cheł -
mińskim i 7 na znacznie ko rzyst -
niejszym prawie lubeckim. Miasta
te miały liczne obowiązki i przywile-
je, zawarte w dokumencie loka-
cyjnym. Posiadały też własny sa -
morząd. Życie wewnętrzne spo łecz -
ności miejskiej regulowały spec-
jalne akty prawne zwane wilkierza-
mi. Słowo to pochodzi z języka
niemieckiego i dosłownie oznacza
"wybór woli", czyli były to prawa
uchwalone z woli samych miesz -
kańców. Wilkierze uchwalała rada
miasta, a zatwierdzała władza
zwierzchnia. Istniały wilkierze
miejskie i cechowe, odrębne dla
każdego rzemiosła. Tekst wilkierzy
miejskich odczytywano publicznie.
Raz do roku mieszkańców zwoły-
wano biciem w dzwony ratuszowe.
Do naszych czasów nie zachowały
się wilkierze miejskie Olsztynka, ale
znane  są z opisów oraz możemy
porównać ich treść z podobnymi
wilkierzami dla miasta Olsztyna.

Treść artykułów obejmowała
całokształt życia codziennego w
mieście i regulowała relacje między
grupami społecznymi. Ciasna
zabudowa i niewielka liczba miesz -
kańców umożliwiały wzajemną
obserwacje i kontrolę sąsiedzką.
Ludzie obserwowali się nieustannie
i o każdym naruszeniu prawa infor-
mowali władze miejskie. W mieście
istniały podziały społeczne wyznac-
zone przez posiadany majątek i
związane z tym przywileje. Naj waż -
niejszą grupę w Olsztynku stanow-
iło 59 rodzin patrycjuszowskich.
Byli to kupcy i najbogatsi rzemieśl-
nicy. Ich domy stały przy samym
rynku i zajmowały całe parcele.
Ogółem posiadali około 80 łanów
ziemi. Na każdą rodzinę przy-
padało ponad 22 ha ziemi po ło -
żonej w pobliżu Olsztynka. Z tej
grupy wybierano burmistrzów,
rajców miejskich i urzędników.
Tylko z rodzin patrycjuszowskich
chowano zmarłych na przykościel-
nym cmentarzu w obrębie murów
miejskich. Liczniejszą grupę sta -
nowili mniej zamożni obywatele
miasta, posiadający półparcele,
ćwierć parcele czy niewielki domek

przy murach miejskich zwany
"budą". Ludzie ci trudnili się rze -
miosłem i też posiadali niewielkie
gospodarstwa rolne, płacili mniej -
sze podatki i korzystali z mniej -
szych praw. Najniższą warstwę
tworzyli mieszkańcy pozbawieni
nieruchomości w postaci domu i
ziemi, a utrzymujący się z pracy
najemnej u bogatszych mieszczan.

Każdy nowoprzybyły musiał zab-
iegać o uzyskanie obywatelstwa
miejskiego. Po przedstawieniu
radzie miejskiej świadectwa, że jest
wolny i godnie urodzony, składał
przysięgę obywatelską, w której
deklarował wierność i posłuszeńst-
wo władzy miejskiej oraz przestrze-
ganie praw obowiązujących w
danym mieście. W Olsztynku, za
przyznanie praw miejskich obcy
musieli płacić w XVI wieku nawet
100 grzywien, pod koniec XVII
wieku opłata ta spadła do 32 grzy-
wien. Obywatelom miasta przys -
ługiwało prawo wa rze nia piwa na
własne potrzeby i na sprzedaż. W
średniowieczu piwo stanowiło pod-
stawowy codzienny napój,
ważniejszy nawet od wody, która
mogła spowodować różne choro-
by, jeżeli nie pochodziła ze sprawd-
zonego i zdrowego źródła.
Zdawano sobie z tego sprawę i
chętnie i spożywano piwo, mimo
że trzeba było za nie zapłacić. W
Olsztynku, podobnie jak w innych
miastach, produkcja piwa była
bardzo duża, Max Toeppen podaję
informację, że w 1610 roku
mieszczanie przeznaczyli na pro-
dukcję piwa ponad 105 łasztów
(około 200 ton) słodu, z czego
powstało około 350 tysięcy litrów
złocistego napoju. Piwo spoży-
wano codziennie i to w dużych iloś-
ciach, dlatego wilkierze miejskie i
cechowe zakazywały nadmiernego
picia. Sprzedaż trunków była
zakazana w niedziele i święta przed
mszą, w Niedzielę Palmową, Wielki
Tydzień i przez święta Wielkanoc-
ne. Lecz każdemu głodnemu
człowiekowi zezwalano zamówić
piwo do domu za zapłatą, na jego
własne potrzeby. Ostro zwalczano
konkurencję, zakazując wwozu do
miasta i sprzedaży obcego piwa.

Ogromne zagrożenie dla śred -
nio wiecznych miast stanowiły po -
ża ry. Ciasna, często drewniana
zabudowa, korzystanie z otwartego
og nia, nieostrożność – wszystko to
powodowało częste pożary, które
obracały w popiół całe miasta. W
wilkierzach zamieszczono przepisy
przeciwpożarowe i surowo karano
za ich łamanie. Wszyscy obywatele

miasta musieli posiadać sprzęt do
gaszenia pożarów – wiadra, haki,
drabiny, widły i wodę. Każdy był
zmuszony do brania udziału w
gaszeniu ognia, dbaniu o za cho -
wanie czystości, usuwaniu śmieci i
materiałów łatwopalnych, trzeba
było zachowywać szczególną
ostrożność przy używaniu świec i
łuczywa. Wilkierz piętnował kra -
dzieże i szkody czynione sąsiadom
na łąkach w ogrodach i na polach,
zakazywał kopania gliny i piasku
na ulicach i drogach, włamywania
się, wyłamywania płotów i kra -
dzieży drewna z lasu miejskiego.
Nie wolno było wyrzucać gruzu,
śmieci i popiołu na ulicę i place
miejskie, wybierać cegieł i kamieni
z murów miejskich. Przed domami
nie wolno było gromadzić resztek
drewna, chmielu lub nawozu kro -
wiego lub innego. Zakazywano gier
hazardowych, pozwalano na gry
plan szowe, zezwalano na trzyma -
nie bydła w stajniach, ale w
ograniczonych ilościach. W całych
par celach - 8 sztuk, półparcelach -
4 sztuki, w ćwierćparcelach i bu -
dach - 2 sztuki. Wiosną należało
obciąć bydłu rogi. Istniał zakaz ho -
dowli gęsi, kur, kaczek i kóz w
obrębie murów miejskich. Każdy
obywatel musiał uczestniczyć w
pracach szarwarkowych na rzecz
miasta: zwózka cegieł, kamieni,
wapna, drewna, gliny, opału, itp.
Do pełnienia straży dziennej i noc-
nej zobowiązani byli właściciele
wszystkich nieruchomości w obrę-
bie murów miejskich. Straże kon-
trolowały cały teren miasta, wraz z
murami, bramami i mostami. 

Za łamanie przepisów za war -
tych w wilkierzu przewidywano
różnorodne kary, nakładane przez
władze miasta. Najczęściej sto so -
wano kary pieniężne, rzadziej kary
w naturze, kary chłosty pod prę gie -
rzem. Najwyższe kary to więzienie
lub wypędzenie z miasta i utrata
prawa miejskiego. Najstarszy za -
cho wany wilkierz cechowy z Olsz-
tynka pochodzi z 1414 roku. Kom-
tur ostródzki Johann von Bichau,
po zasięgnięciu opinii i uzyskaniu
zgody rady miejskiej, wydał od -
powiednie statuty dla cechu kraw-
ców. Regulowały one zasady
funkcjonowania członków cechu
na terenie miasta. Aby zostać mis-
trzem trzeba było odbyć odpowied-
ni staż jako czeladnik, wykonać zle-
coną pracę mistrzowską, uzyskać
pozytywną opinię od władz miasta
oraz zgodę starszych cechu.
Uzyskanie tytułu mistrza kosz-
towało pół beczułki piwa, 2 funty

wosku na świece i opłatę pieniężną
na rzecz cechu. Człowiek z nie pra -
wego łoża miał zamkniętą drogę
do pozycji mistrza. Kiedy uczeń za -
koń czył terminowanie, musiał
ufun dować pół beczki piwa, przy
którym uroczyście świętowano ten
moment. Istniał zakaz odbierania
klientów, uczniów i czeladników in -
nym majstrom. Zwalczano nieucz-
ciwą konkurencję w mieście i na
wsi. Nie było wolno pracować w
niedzielę, święta i w sobotę wiec-
zorem. Każdy musiał zachowywać
się przykładnie, nie upijać się, nie
ubliżać, nie prowokować swoim
strojem i ciałem. To ostatnie doty-
czyło kobiet.

Z okazji świąt Bożego Narodze -
nia, na Sylwestra, Zielone Świątki i
w święto patrona cechu (świętego
Burcharda) wszyscy członkowie
cechu spotykali się w sali reprezen-
tacyjnej cechu, przy piwie. Dwaj
najmłodsi z zebranych musieli
usługiwać przy suto zastawionym
stole.  

Max Toeppen widział na włas ne
oczy wilkierze cechu rze mieślników
z Olsztynka. Jeden z 1551 roku,
potwierdzony przez wielkiego
marszałka Fryderyka von der
Oelschnitza -  starosty olsztyneck-
iego, drugi z 1612 roku, zatwierd-
zony przez samego elektora Jana
Zygmunta. Ten drugi wilkierz,
wydany dla cechu kuś nie rzy, ostrze-
gał przed konkurencją ze strony
Mazurów z polskiego Mazowsza,
Szkotów, którzy ku po wali futra dla
zysku podbijając później ceny.

W skrzyniach cechowych za cho -
wa ły się do połowy XIX wieku -
przywilej generalny i  artykuły
cechowe dla krawców z Olsztynka.
Król pruski Fryderyk I ogłosił w
1733 r. generalną ordynacje dla
rzemiosł, na której opierały się
generalne uprawnienia poszczegól-
nych cechów. W Olsztynku takie
przywileje dotyczyły cechu kraw-
ców, szewców, kowali, płatnerzy,
garncarzy, stolarzy, cieśli. Celem tej
ordynacji było zapobieżenie nad u -
ży ciom ze strony mistrzów ce cho -
wych wobec czeladników oraz
zniesienie przestarzałych "nie do -
rzecznych ceremonii i pochlebstw"
utrwalonych w tradycji od dzie -
siątków lat.

(opracowano na podst. Max
Toeppen - Historia okręgu i miasta
Olsztynka, Dąbrówno 2004)

Bogumił Kuźniewski
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Wilkierze w Olsztynku

W okresie średniowiecza początek miasta wiązał się z uzyskaniem praw miejskich nadanych przez
władzę zwierzchnią. Olsztynek takie prawa uzyskał w 1359 roku w dokumencie lokacyjnym wydanym
przez wielkiego mistrza krzyżackiego zakonu Winrycha von Kniprode. Miasto rozwinęło się z osady
rzemieślniczej, powstałej obok budującego się zamku krzyżackiego.
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PCHLI TARG W DWÓJCE
23 maja 2018 roku w godz. 15.00-17.0, w Szkole

Podstawowej nr 2 im. rotmistrza Witolda Pileckiego w Olsztynku
organizujemy pchli targ.

Pchli targ to forma wyprzedaży, na której będą mogli
Państwo kupić: książki, zabawki, gry, puzzle, sprzęt
sportowy, ubrania i buty.

Serdecznie zapraszamy mieszkańców Olsztynka i okolic.
Organizatorzy: Katarzyna Hacia, Jolanta Witkowska i
Danuta Wyszyńska

Po zawarciu of icjalnych układów z
dowództwem III Frontu Białoruskiego na stę -
puje, dnia 23 maja w sali teatru im. St. Ja ra cza
w Olsztynie uroczyste przekazanie przez
władze radzieckie administracji cywilnej i za -
rządu wszelkim majątkiem ruchomym i nieru-
chomym w Okręgu Mazurskim płk Jakubowi
Prawinowi mianowanemu mocą uchwały
Rady Ministrów z dnia 14 marca 1945r.
Pełnomocnikiem Rządu na Okręg Mazurski.

„26 maja 1945r. Rejonowy Komendant
Wojenny płk Konstantinow przekazuje wła dzę
cywilną pierwszemu staroście – Stefa no wi
Cendrowskiemu. Zniknęły ostatnie ele men ty
stanu wojennego. Rozpoczęło się organi-
zowanie administracji.” (XV lat władzy lu dowej
w powiecie ostródzkim, 1960 r.)

Starosta mianując członka zarządu gminy
wiejskiej lub miejskiej wydawał nominację, w
której określano charakter ich władzy.

Zobowiązywano ich do:
a) zorganizowania biurowości
b) wykonywania poleceń w terminie
c) zabezpieczenia majątku państwowego.
I to można właściwie uznać za instrukcję

działalności zarządu gminnego w pierwszych
miesiącach niepodległości. Zgodnie z art. 31
dekretu PKWN z dnia 23 listopada 1944r. o

organizacji i zakresie działania samorządu
terytorialnego, wójta powinna wybierać gmin-
na rada narodowa a zatwierdzać starosta. W
1945 r. nie było organów wybieralnych, tzn.
tego najwyższego, naczelnego or ga nu danej
jednostki samorządowej. W związku z tym,
starosta mianuje wójtów i bur mistrzów. Pier-
wszym komisarycznym, tzn. mianowanym
tymczasowo, burmistrzem miasta Olsztynka
był Stanisław Stanisławski. Brak jest w tej
chwili dokumentu, który by stwierdzał, kiedy
nastąpiło przekazanie mu władzy, jako
pełnomocnikowi władz polskich, przez przed-
stawicieli Armii Radzieckiej.

Wydaje się, że Stanisławski mógł przejąć
władzę cywilną dopiero po 26 maja, kiedy to
St. Cendrowski staje się kierownikiem ad mi ni -
stracji powiatu. Przekazanie władzy cy wil nej
musiało odbyć się najpierw na szczeblu wyż -
szym, a potem kolejno na niższych szcze b lach
administracji. 

W październiku burmistrzem zostaje mia -
nowany Teodor Banasiak. Wiceburmistrzem
był Wacław Sieklicki, sekretarzem – Julian
Ziółkowski. Do tych informacji dodać należy,
że na czele zarządu miejskiego stali wy łą cz nie
osiedleńcy. Polacy miejscowego pochodzenia
nie przejawiali żadnej aktyw noś ci. Przyjęli oni

postawę wyczekującą. Zresztą wówczas
osiedleńcy nie zawsze odróżniali Mazurów od
Niemców. Wynika to z relacji wielu osób, a
między innymi Olgi Draby zamieszkałej w
Łęcinach (6 km od Olsztynka).

Oto jej wspomnienia:
„Sołtys ogłosił, że kto się czuje Mazurem

może zostać i przyjąć poddaństwo polskie, a
kto Niemcem, ma wyjechać. Poszliśmy do
Olsztynka podpisywać. Niektórzy wahali się.
Kiedy przyszliśmy, było dużo ludzi. Jedni
chcieli na wyjazd, inni – zostać. Kiedy przyszła
na mnie kolej, urzędnik spytał mnie: „Imię
matki? – Fryderyka, imię ojca? – Wilhelm. O,
to niemieckie imię – Niemiec! – Na wyjazd!”

Przykład ten wydaje się być anegdotą.
Mimo pozorów jest faktem i świadczy o braku
rozeznania w bardzo ważnym wtedy problemie
zdobycia zaufania ludności mazurskiej do ksz-
tałtującej się władzy ludowej. A było to zadanie
bardzo trudne i nie wolno było popełniać
takich rażących błędów. Co prawda i teraz, w
roku 1967, niektórzy starzy Mazurzy niezbyt
entuzjastycznie popierają zaszłe zmiany w
Polsce, wyrażając się w ten mniej więcej
sposób: 

„My starzy nie bardzo cieszymy się z tych
nowości, lepiej gdyby była tamta Polska”, ale
młodzi są pełni uznania dla osiągnięć Polski
Ludowej.

Akta Wojewódzkiego Archiwum 
w Olsztynie, 1969r.

Lucjan Hodyra

Kształtowanie się administracji i powstanie
rady narodowej w Olsztynku po wojnie.

Na wyzwolonych terenach Prus Wschodnich obejmowali władzę radzieccy komendanci
wojskowi. Były to jednak warunki przejściowe. Władze polskie przegotowywały się do
objęcia administracji na ziemiach przyznanych Polsce na wniosek delegata radzieckiego
na konferencji w Jałcie, która zebrała się 6 lutego 1945r.
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Z dr hab. Mariolą Wołk rozmawiałyśmy m.in.
o semantyce, językoznawstwie, dziwności oraz o
współczesnej polszczyźnie. W tym wywiadzie
chciałybyśmy przybliżyć ich znaczenie, pracę
nauczyciela akademickiego oraz to, dlaczego
język ojczysty jest tak ważny w życiu każdego
czło wieka.

Dagmara Michalak, Ula Wieczorek: Skąd się
wzięło u pani zainteresowanie językiem oj czys -
tym?

Mariola Wołk: Zawsze lubiłam język polski,
lubiłam czytać książki. Można powiedzieć, że
żyje się wtedy  podwójnie, bo kiedy czytamy
książ kę, możemy wejść w rolę bohatera, żyć
jego życiem. Na początku była to miłość do lite -
ra tury, a dopiero kiedy poszłam na studia,
okazało się, że znacznie bardziej niż literaturę
lubię gramatykę, rzeczy dotyczące budowy,
struktury, opisu języka. Tak się zaczęła moja
przygoda z językoznawstwem.

D.M., U.W.: W jakiej dziedzinie językoznawst-
wa się pani specjalizuje?

M.W.: Moje zainteresowania dotyczącą se -
man tyki. Jest to taka dyscyplina językoznawst-
wa, która zajmuje się opisem znaczenia słów –
tego, co dane słowo znaczy, czym różni się zna -
cze nie wyrażeń do siebie bardzo podobnych.
Tym zajmuję się zawodowo już od wielu lat.

D.M., U.W.: Jakie warunki trzeba spełnić,
aby zostać nauczycielem akademickim?

M.W.: Oczywiście najpierw trzeba skończyć
studia magisterskie, a później najczęściej tzw.
studia doktoranckie, w trakcie których pisze się
rozprawę doktorską. Po jej obronie trzeba
chcieć dalej pracować i rozwijać się naukowo.
Jeżeli różne czynniki układają się pomyślnie,
można znaleźć zatrudnienie na uniwersytecie
czy w jakiejś innej szkole wyższej i pracować
jako nauczyciel akademicki.

D.M., U.W.: Jaki jest najbardziej fascynujący
aspekt nauczania?

M.W.: Najbardziej fascynujące jest chyba to,
że można zafascynować innych tym, co nas
interesuje. To jest najbardziej ciekawe. Mimo że
studentom nie zawsze podobają się przedmioty
i treści, które muszą opanować na studiach, by -
wa też tak, że pod wpływem dyskusji na zaję -
ciach rodzi się w nich zainteresowanie fe no me -
nem języka.

D.M., U.W.: Jak wiele pracy musiała  pani
włożyć i jak dużo czasu poświęcić, aby uzyskać
stopień doktora habilitowanego?

M.W.: Pracy było wiele, ale to jest moja
pasja, więc nie wyglądało to tak, że była to
droga przez mękę. Prowadziłam badania, które
mnie interesowały. Takie badania trwają co
najmniej kilka lat, w moim wypadku było to
około dziewięciu, ale zdarza się, że ludzie kilka-
naście lat, a nawet dłużej pracują nad uzys ka -
niem tego stopnia.

D.M., U.W.: Prowadzi pani zajęcia m.in. z
językoznawstwa ogólnego, metodologii badań
ję zykoznawczych oraz kultury języka i wy po -
wiedzi. Prowadzenie których z nich sprawia
pani największą przyjemność?

M.W.: Tych zajęć prowadzę rzeczywiście
bardzo dużo; te, które wymieniłyście, to jedynie
zajęcia przykładowe. One są całkiem inne, bo
me to dologia badań językoznawczych
i ję zy koznawstwo ogólne to przedmioty teorety-
czne i takich przedmiotów najczęściej nie lubią
stu denci. Z kolei kultura języka i wypowiedzi to
przedmiot bardzo praktyczny. Na nim uczymy
się tego, jak poprawnie mówić, pisać, jak unikać
błędów – studenci lubią takie przedmioty. Nato-
miast ja najbardziej lubię językoznawstwo
ogólne i tak jest od początku. Chociaż to sympa-
tia tylko jednostronna, bo studenci za przedmio-
tami czysto teoretycznymi nie przepadają, wolą
te  praktyczne.

D.M., U.W.: Właśnie. Jakie ma pani relacje
ze studentami?

M.W.: To się pewnie różnie układa, najwięcej
prawdziwych rzeczy na ten temat powiedzieliby
moi studenci. Ja studentów lubię, lubię swoją
pracę, więc mam nadzieję, że oni oceniają te
relacje podobnie jak ja, czyli właśnie jako dobre.

D.M. , U.W.:  Wydała pani ki lkadziesiąt
artykułów oraz kilka publikacji m.in. ,,Nonsens i
zjawiska pokrewne”. Czy te pozycje wy ko rzy sty -
wa ne są do pracy ze studentami?

M.W.: Zasadniczo nie każę studentom czytać
swoich tekstów. To są rzeczy bardzo specjalisty-
czne, więc niekoniecznie pasowałyby do treści
przedmiotów, których nauczam. Nie, nie pole-
cam tych prac. Poza tym musiałabym z nimi te
teksty omawiać, a to byłoby dla mnie podwójnie
trudne. To tak samo jak czytać swój tekst –
szczególny rodzaj trudności. Polecam prace
innych autorów.

D.M., U.W.: A nad jakim zagadnieniem
pracuje pani obecnie?

M.W.: Obecnie ciągle są to zagadnienia
związane z semantyką. Tym razem zaintere-
sowałam się tym, co to znaczy, że coś jest dzi-
wne, czyli na czym polega dziwność czegoś.
Czym się różni to, że coś jest dziwne, od tego, że
coś jest nietypowe, specyficzne, osobliwe. To są
słowa, które mają zbliżone znaczenie, a jednak
występują między nimi drobne różnice. To mnie
interesuje. Ale również to, czym jest zdziwienie i
czym się to zdziwienie różni od zadziwienia czy
zdumienia. Ostatnio pisałam też o tzw. pozyty-
wnym szoku, czyli o tym, co ktoś ma na myśli,
jeśli mówi, że jest tak szczęśliwy, że jest w szoku.

D.M., U.W.: W jaki sposób przystępuje pani
do pracy nad danym problemem? Jak wybiera
pani temat pracy, czy zbiera pani jakieś materi-
ały? Czy zawsze jest to praca indywidualna?

M.W.: Najłatwiej odpowiedzieć na to ostatnie
pytanie: zawsze jest to praca indywidualna,
chyba niezbyt dobrze potrafię pracować w
grupie. Jest kilka etapów pracy badawczej.
Z tematem pracy nie ma wielkiego problemu,
bo jest dużo ciekawych rzeczy w języku. Najczęś-
ciej wybieram coś, co akurat zwróciło moją
uwagę, co wydało mi się najbardziej interesu-
jące. Następnie zaczyna się bardzo uważne
obserwowanie języka – tego, jak ludzie mówią.
Trzeba się dokładnie wsłuchiwać w to, jak

słowo, które mnie interesuje, jest używane, w
jakich kontekstach występuje. Jak już się
człowiek zainteresuje jakimś słowem, to jest tak,
że kiedy bierze do ręki jakikolwiek tekst – czy to
będzie literatura piękna, czy coś innego – to czy-
tając go, wychwytuje właśnie to badane słowo.
To jest jeden z początkowych etapów pracy.
Później pojawiają się już pierwsze refleksje,
ustalenia, które za każdym razem trzeba pod-
dawać różnym procedurom sprawdzającym ich
słuszność. Tak postępuje się aż do ostatniego
etapu, w którym spisuje się swoje myśli w
postaci całego tekstu, który jest artykułem, czyli
takim dość krótkim studium naukowym, albo
całą książką. 

D.M., U.W.: Jest pani pomysłodawcą i koor-
dynatorem Pogotowia Językowego, które działa
przy Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w
Olsztynie. Jak narodził się pomysł na jego
stworzenie  i czy mogłaby pani opowiedzieć o
nim?

M.W.: Pogotowie to jest bardzo świeża spra -
wa, ale sam pomysł był już wcześniej. Korciło
mnie, żeby stworzyć coś takiego, co umożliwiło-
by wszystkim ludziom z naszego regionu za spo -
kojenie swojej ciekawości językowej. Często
zdarzało się, że znajomi albo znajomi zna-
jomych pytali mnie, ale nie tylko mnie – także
inne osoby, które zajmują się opisem języka –
co jest poprawne, na przykład jak poprawnie
odmienić określone nazwisko. Do sz łam do
wniosku, że jest potrzeba mówienia o tym, co
jest poprawne, że dobrze byłoby dać ludziom
możliwość rozwiązania ich problemów
językowych. Tak zrodził się ten pomysł, w który
zaangażowała się grupa językoznawców z Insty-
tutu Polonistyki i Logopedii  (w którym pracuję).
Powstał zespół pogotowia i po wielu przygo-
towaniach w listopadzie 2017 roku ruszyliśmy
już pełną parą. Na pytania staramy się od po -
wiadać w sposób dosyć prosty, ale i wyczerpują-
cy, aby za pośrednictwem naszej strony interne-
towej można było również wzbogacić swoją
wiedzę o języku. Wszystkie pytania internautów
za mieszczane są na stronie pogotowia -
https://polonistyka-uwm.wixsite.com/pogo-
towie-jezykowe.

D.M., U.W.: A jak szybko można otrzymać
odpowiedź?

W naszej rubryce kontynuujemy prezentację wywiadów z niezwykłymi osobami. Hasło Ciekawi ludzie, niezwykłe pasje zainspirowało
Dagmarę i Ulę do przeprowadzenia rozmowy z panią doktor habilitowaną Mariolą Wołk – pracownikiem naukowym Uniwersytetu War-
mińsko-Mazurskiego. Z radością i nutką nostalgii przyjęłam ten pomysł. Przypomniałam sobie bowiem własne zajęcia z kultury języka czy
językoznawstwa ogólnego oraz ogrom wiedzy, który przykazywała nam pani Mariola. Serdecznie zapraszam do zapoznania się z szero-
kim wachlarzem polonistycznych zainteresowań naszej bohaterki. 

Małgorzata ZapadkaNa tropie języka polskiego

M.W.: 

D.M., U.W.: 

M.W.: 
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Ludzi, którzy zajmują się mal-
owaniem obrazów, bądź wykony-
waniem różnego rodzaju rę ko -
dzieła, zarówno zawodowo jak i
amatorsko. Poprzez wystawy
mogą się oni dzielić pasjami i hob -
by z innymi. Prezentowane doty-
chczas prace wykonane były
różnymi technikami, jak haft
krzyżykowy i płaski, aplikacje z
materiału i włóczki, tempera,
akryl, pastel, olej.

Autorami ekspozycji są najczęś-
ciej mieszkańcy Olsztynka. Wys-
tawiane były piękne serwety i
obrusy  Danuty Przywoźnej, obra -
zy (wyk. haftem krzyżykowym)
Wandy Michalskiej czy grafiki
(wyk. tuszem i ołówkiem) Piotra
Raginiaka. Dzięki uprzejmości P.
Krystyny Długowskiej zaprezen-
towane zostały obrazy i rysunki
nieżyjącego już Cezarego Dłu-
gowskiego - cenionego olsztyneck-
iego artysty.. W cyklu „Ludzie z
pasją” znalazła się też twórczość z
olsztyneckich instytucji i kół zain-
teresowań. Były to prace miesz -
kańców Domu Pomocy Spo łecz -
nej „Zacisze” w Olsztynku, uczest-
ników Warsztatów Terapii Zaję-
ciowej w Olsztynku i sekcji plasty-
cznej Uniwersytetu Trzeciego
Wieku w Olsztynku. Oprócz
lokalnych twórców chęć wystaw-
ienia swoich prac zgłaszają
również autorzy z okolicy. Wystaw-
iane były obrazy malarki z Iławy -
Iwony Rygalskiej-Koper oraz
dwukrotnie Koła Malarskiego przy
GOK-u w Stawigudzie.

Wystawy cieszą się zaintere-
sowaniem osób odwiedzających
bibliotekę. Często dopytują one o
autorów  oraz możliwość kupienia

prac. Czasami okazuje się, że zna -
ją twórcę osobiście, ale nie mieli
pojęcia o jego pasji. Biblioteka
zachęca do dzielenia się swoim tal-
entem i jest jak najbardziej otwar -
ta na współpracę. 

W marcu zaprezentowała swoje
prace malarskie mieszkanka Olsz-
tynka, pani Krystyna Tarnowska.
Na pytania: jak odkryła w sobie
zainteresowania malarstwem i jak
to przerodziło się w pasję malowa-
nia oraz co ją skłoniło do za pre -
zentowania się.  - odpowiedziała: 

"Jest mi niezmiernie miło, że
mo gę zaprezentować swoje prace.
Pragnę serdecznie podziękować
pani Alinie Wołodkiewicz -dyrek-
tor MBP w Olsztynku oraz pra-
cownikom tejże biblioteki za życzli-
wą inspirację.

Zainteresowanie malowaniem
dojrzewało we mnie bardzo długo.
Już w dzieciństwie lubiłam ry so -
wać i dobrze mi to wychodzi ło, na
świadectwach miałam z rysunku
bardzo dobre oceny. A to, że
urodziłam się w wielodzietnej ro -
dzinie i w czasach powojennych,
czyli w biedzie, powodowało, że
trzeba było walczyć o byt material-
ny i nikt za bardzo nie przejmował
się takimi zagadnieniami jak mal-
owanie. Trzeba było zdobyć
zawód i móc zarabiać na siebie,
ponieważ rodzicom było trudno
utrzymać wieloosobową rodzinę.
Od zawsze lubiłam coś tworzyć,
ale pracując zawodowo nie
miałam czasu na spełnianie ma -
rzeń. Jednym z nich były podróże
i to marzenie częściowo się
spełniło. Jeżdżąc po świecie zwie -
dziłam wiele muzeów sztuki. Po
Syberii w 1992 r. bardzo zapadły

mi w pamięci obrazy rosyjskich
malarzy. Lubię malarstwo polskie -
Chełmońskiego, Kossaka, Gierym-
skiego. Gdy przeszłam na emery-
turę, zaczęłam poszukiwać spo -
sobu na życie. Zaczęłam od robi-
enia firanek na szydełku, które
wiszą w salonie i cieszą moje oko.
Zrobiłam też tzw. zazdrostki na
okno do kuchni. Jestem bardzo
zadowolona, że samodzielnie
nauczyłam się dziergać na szy-
dełku. Jak skończyłam z szy-
dełkiem, zaczęłam poszukiwać
czegoś innego i tak zrodził się
pomysł - a może by zacząć mal-
ować?  Najpierw zaczęłam kredka-
mi i w mojej ocenie nawet dobrze
mi to wychodziło. Później mal-
owałam farbami plakatowymi i też
byłam zadowolona z siebie. W
domu wisiały dwa obrazy w bard-
zo ładnych ramach, tylko że

wyblakły - były to zdjęcia nakle-
jone na dyktę. Wtedy to zrodził się
pomysł, żeby namalować swoje
obrazy do tych ram. Kupiłam far -
by, płótno i zaczęła się moja przy-
goda z malarstwem. Mój mąż,
rodzina i znajomi, którzy widzieli
moje prace, zachęcali do kontyn-
uowania i rozwijania „ praktyk”
ma larskich. Moja przygoda z mal-
owaniem dojrzewała bardzo długo
i mam nadzieję, że będzie się roz -
wijać. Życzę, wszystkim czytel-
nikom odkrywania w sobie talen-
tów i spełniania marzeń, bo ma -
rze nia spełniają się”.

Przyłączam się do życzeń speł-
niania marzeń, a piękna wiosna
niech nam wszystkim to ułatwi.

Stanisława Ziątek

 .)(!*+'-,#.$*+.' &)(. .%-",-

„Ludzie z pasją”

Odwiedzając Miejską Bibliotekę Publiczną w Olsztynku można również poznać prace artystycz-
ne mieszkańców Olsztynka, a także i z innych miejscowości, w cyklicznych wystawach pt. „ LUDZIE
Z PASJĄ” „Miejska Biblioteka Publiczna w Olsztynku rozpoczęła cykl wystaw pn. „Ludzie z pasją”
kilka lat temu. Myślą przewodnią była promocja lokalnych twórców.

M.W.: Dosyć szybko moim zdaniem, bo
zwykle odpowiadamy na pytanie w ciągu jed-
nego dnia. Czasami, jeśli jakieś pytanie jest trud-
niejsze, konsultujemy się ze sobą, sięgamy do
specjalistycznych opracowań, wtedy na
odpowiedź trzeba poczekać trochę dłużej. Ale
jeżeli nie jest to jakaś bardzo skomplikowana
sprawa, a osoba dyżurująca w pogotowiu nie
ma  w tym czasie zajęć ze studentami ani innych
pilnych obowiązków, to przy odrobinie szczęścia
można otrzymać odpowiedź nawet w ciągu kilku
godzin. Jednak stawiamy przede wszystkim na
jakość udzielanych porad. Czas jest czynnikiem
drugorzędnym.

D.M., U.W.: Jakie jest pani zdanie na temat
współczesnej polszczyzny? Czy zasób leksykalny,
struktury gramatyczne  i językowe przeciętnego
Polaka są uboższe niż kiedyś?

M.W.: Polszczyzna jest inna niż dawniej i na
jej temat słyszy się dużo krytycznych uwag.

Przede wszystkim mówi się, że jest zaśmiecana
zapożyczeniami z języka angielskiego, że za
dużo jest ich w języku polskim, że w zasadzie
moglibyśmy nie używać na przykład słów ,,cast-
ing” czy ,,weekend”. Moim zdaniem nie jest z
językiem polskim aż tak źle, po prostu mówimy
trochę inaczej niż kiedyś. Język jest odbiciem
tego, co dzieje się w świecie, jaka jest nasza oby-
czajowość, kultura. Świat ciągle się zmienia,
więc język też. Nie widzę również zagrożenia w
slangu młodzieżowym, na przykład w sto so wa -
nych przez młodzież skrótach będących prze-
jawem m.in. dążenia do ekonomiczności wy po -
wiedzi.  Zawsze było tak, że młodzież mówiła
trochę inaczej po to, żeby odróżniać się od
starszego pokolenia, żeby mieć swój odrębny
kod – trochę zabawny, trochę tajny. Niepokoi
mnie co innego: największym zagrożeniem dla
języka są słowa, którymi działamy na ludzi w zły
sposób, słowa obelżywe, słowa, którymi ob ra ża -

my drugiego człowieka. Tym, czego nie toleruję
w przestrzeni publicznej, są słowa wulgarne,
które jednak słyszy się w przeróżnych miejscach
i sytuacjach, a powinniśmy unikać używania
wulgaryzmów w sytuacjach nieprywatnych, czyli
na przykład w szkole, na ulicy, na przystanku.
Gdybym miała podsumować moją diagnozę
stanu współczesnej polszczyzny, to powiedzi-
ałabym, że jest trochę inna niż dawniej, bo
współczesna właśnie, ale nie bałabym się tak
bardzo tych anglicyzmów. W języku polskim był
już czas na przykład na wpływy z języka fran-
cuskiego czy łaciny. Mimo wszystko polszczyzna
przetrwała i ma się według mnie całkiem
dobrze. A to, jaka jest i jaka będzie, zależy od
nas samych.

Dagmara Michalak, Urszula Wieczorek
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Jest nam miło poinformować, że
Uczniowski Klub Sportowy Perły Olsz-
tynek uczestniczy jako jedna z 12 –stu
organizacji z całej Polski, w programie
pilotażowym  Fair Play.

Fair Play to program edukacyjno-
spo łeczny skierowany do organizacji
pracujących z młodzieżą. Wykorzystuje
moc piłki nożnej (football3) oraz rywal-
izacji do rozwijania wśród uczestników
postawy FAIR PLAY na boisku i życiu.
Wzmacnia więzi, zaufanie, kompetencje
społeczne oraz umożliwia tworzenia
relacji w lo kal nej społeczności. Nasze

dzieci i młodzież rywalizować będą z
pozostałymi drużynami , biorącymi
udział w programie. Każde działanie
będzie punktowane,  a 3 najlepsze
drużyny pojadą na turniej finałowy do
Mrągowa. O szczegółach będziemy
informować na bieżąco.

Młodzieżowe Stowarzyszenie Inic-
jatyw Sportowych – organizator pro-
gramuUniwersytet Warszawski, Cen-
trum Wyzwań Społecznych – part-
nerzy,Program Erasmus Plus – spon-
sor.

11 marca 2018r. w Zespole
Szkolno – Przedszkolnym w
Waplewie rozegrano już IX Gmin-
ny Turniej Piłki Siatkowej o
Puchar Niepodległej.  Rywalizacja
sportowa jest doskonałą formą
uczczenia setnej rocznicy odzyska-
nia niepodległości. 

Organizatorami tej sportowej
imprezy byli: Gmina Olsztynek
oraz Uczniowski Klub Sportowy
"AS Waplewo". Turniej od
początku, tj. od roku 2010 cieszy
się dużą popularnością  w śro do -
wisku. W tym roku w rozgrywkach
wzięło udział  6 drużyn: „Czempi-
oni”, „Zamek”, „OSP Waplewo",
„Wap lewo”, "Nauczyciele", oraz
„UKS Olimpijczyk”. 

Po sześciu godzinach gry wyło-
niono zwycięzcę turnieju. Była to
drużyna  – „ Nauczyciele”. Drugie
miej sce zajęl i  reprezentanci
„Zamku”,  a trzecie -  „Czempi-
oni”, którzy stoczyli bój o podium

z „OSP Waplewo”. Zwy   cięska
drużyna otrzymała Puchar  Bur-
mistrza Olsztynka, II  Puchar
Przewodniczącego  Rady Miej -
skiej, zaś  III  Puchar Prezesa OSP
Waplewo.  Przyznano również
nagrodę indywidualną – Kamilowi
Wojdzie z drużyny „Nauczycieli”,

najlepszemu zawodnikowi tur nie -
ju. Dekoracji dokonali: Przewod-
niczący Rady Miejskiej Andrzej
Wojda, Mirosław Szostek Wice -
przewodniczący Rady Powiatu,
Wicedyrektor ZS-P w Waplewie
Danuta Wieczorek oraz Andrzej
Kuźniewski  Sołtys Waplewa. 

Głównym sędzią turnieju był
pan Marcin Pszczółkowski, które-

mu pomagali uczniowie: Zuzanna
Kolek, Julia Kowalska oraz Mar -
cin Cendrowski. 

Skład zwycięskiej drużyny:
Piotr Podhajny, Michał

Grzeszczak, Kamil Wojda, Rafał
Kowalski,  Adrian Podhajny,
Andrzej Duda.

Andrzej Duda

Bardzo dobrze zaprezentowały
się dziewczęta UKS Perły Olsz-
t ynek w Finale Wojewódzkim
XVIII edycji Turnieju Piłki Nożnej
„Z Podwórka na Stadion o
Puchar Tymbarku”. Finałowe

zma gania regionu warmińsko-
mazurskiego odbyły się 20 kwiet-
nia na 12 boiskach Stadionu
Miejskiego w Iławie. Dla najzdol-
niejszych młodych piłkarek i
piłkarzy z regionu rozgrywki były

kontynuacją drogi z podwórka na
stadion, która rozpoczęła się
jeszcze we wrześniu ubiegłego
roku. Na uczestników zawodów
czekały nagrody oraz zabawa w
najlepszym sportowym wydaniu.
Wspaniała atmosfera piłkarskiego
święta udzieli ła się nie t ylko
zawodniczkom i zawodnikom, ale
także ich rodzicom, którzy gorą-
cym dopingiem zagrzewali swoje
pociechy do gry. Rozgrzewkę
poprowadził słynny już Kubuś.

Perły wśród 12 najlepszych
drużyn województwa zajęły III
miejsce.  Najlepszą strzelczynią
turnieju została zawodnicz – Alek-
sandra Pacuszka (30 goli) .
„Zieloną Kartę Fair Play” zdobyła
również nasza Perełka – Marika
Słodownik. To był fantastyczny

dzień, w czasie którego można
było zobaczyć mnóstwo dziecię-
cych uśmiechów. I to jest właśnie
w tym turnieju najważniejsze –
aby najmłodsi nauczyli się czerpać
radość z uprawiania sportu.  Na -
szym dziewczętom należą się wiel -
kie słowa uznania oraz ogrom ne
gratulacje! Pokazały klasę!

Skład drużyny: Marika Sło -
downik, Julia Nachaj, Aleksandra
Mierzejewska, Wiktoria Komuda,
Agnieszka Łapińska, Zofia Mojsik,
Iga Ososińska, Aleksandra
Pacuszka, Oliwia Rabij, Lena
Staniszewska. Trenerzy drużyny:
Zbigniew Serowiński, Marcin
Nachaj

UKS Perły Olsztynek w  Programie Fair Play !!!

Perły z Olsztynka na podium!

IX Gminny Turniej Piłki Siatkowej o Puchar Niepodległej
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Dobrze zaprezentowały się drużyny
chłopców Szkoły Podstawowej nr 2 im. rtm.
Witolda Pileckiego podczas XIII Wojew-
ódzkiego Turnieju Halowej Piłki Nożnej
rocznik 2005 i młodsi oraz 2007 i młodsi o
Puchar Burmistrza Olsztynka, który odbył się
03.03.2018 r. w hali Szkoły Podstawowej nr 1.
Zarówno drużyna prowadzona przez Pawła
Puczka ( rocznik 2005), jak i drużyna prowad-
zona przez Adama Wyszyńskiego( rocznik
2007) zakończyły rywalizację na III miejscu!.  

Turniej,  dostarczył wielu emocji i
sportowych wrażeń. Każda z uczestniczących
drużyn otrzymała puchar, dyplom, a ekipy z
miejsc I-III medale. Organizatorzy przewidzieli

również nagrody indywidualne( dla najlep-
szego bramkarza, zawodnika, strzelca turnieju
oraz nagrody dla najlepszego zawodnika
każdej drużyny). Najlepszym strzelcem turnieju
w roczniku 2005 został Kuba Flisikowski, a
bramkarzem Kacper Kopeć – zawodnicy SP
nr 2 w Olsztynku!! 

Organizatorzy serdecznie dziękują za

pomoc w organizacji turnieju: Burmistrzowi

Olsztynka, Radzie Rodziców przy SP nr2, Fir-

mie Tymbark, pani Katarzynie Krygier-Bud-

nickiej, Bankowi Spółdzielczemu w Olsztynku

oraz panu Waldemarowi Młodkowskiemu oraz

rodzicom.

Olsztyneckie drużyny wystąpiły w następują-
cych składach:

1. Drużyna rocznik 2005: Kacper Kopeć,
Konrad Kania, Konrad Mackiewicz, Michał
Frąckiewicz , Patryk Winiarczyk , Kuba
Flisikowski, Kuba Pechta, Michał Stańczak,
Szymon Bucholski.

2. Drużyna rocznik 2007: Konrad Budzińs-
ki, Kacper Derus, Wiktor Jagielski, Kuba
Kowalski, Paweł Krawczyk, Arkadiusz Kowa-
lik, Mateusz Oprzędek, Antek Pietrus, Niko-
dem Rymkiewicz , Oliwier Rafael, Kamil
Zdziechowski, Bartek Mierzejewski.

                      
Organizatorzy:

Adam Wyszyński, Paweł Puczek

17 marca 2018 r. w hali sportowej Szkoły
Podstawowej nr 1 im. Noblistów Polskich w
Olsztynku odbył  się już po raz 12 Wiosenny
Ogólnopolski Turnieju Halowej Piłki Nożnej
Dziewcząt o Puchar Burmistrza Olsztynka.
Organizatorem Turnieju był Uczniowski Klub
Sportowy Perły Olsztynek oraz  Gmina Olsz-
tynek. W rozgrywkach wzięło udział 18 drużyn
z całej Polski. Ponad 200 młodych piłkarek
rywalizowało w dwóch kategoriach wie ko -
wych: orliczki U-11  i  młodziczki U-13 . 

Patronat medialny nad imprezą objęły TVP
3 Olsztyn, Gazeta Olsztyńska oraz WMZPN .
Na turniej przybyli zaproszeni goście: przedsta -
wiciele władz miejskich i oświatowych, spon-
sorzy, rodzice zawodniczek oraz liczna rzesza
kibiców i sympatyków piłki nożnej, a uroczys-
tego otwarcia turnieju dokonał  Przewodniczą-
cy Rady Miejskiej w Olsztynku – Andrzej
Wojda.

Aby wyłonić zwycięzców rozegrano ponad
40 meczów, w których strzelono 83 gole. At -
mos fera podczas zawodów była jednocześnie
wspaniałą zabawą. Przerwy wypełniły występy
perkusistek Zbyszka Chrzanowskiego „Padacz-
ki” oraz par tańca towarzyskiego z Miejskiego
Domu Kultury w Olsztynku.

Perły Olsztynek – kategoria orliczki  U-11,
wystąpiły w składzie : Marika Słodownik, Zosia
Mojsik, Agnieszka Łapińska, Oliwia Rabij,
Karolina Draszek, Wiktoria Komuda, Iga
Ososińska, Julia Nachaj, Lena Staniszewska,
Aleksandra Pacuszka, Nikola Józefowicz,
Paulina Archacka, Emilia Syska, Dominika
Gburczyk, Aleksandra Szustkiewicz, Lena
Łojewska, Nadia Słodownik, Ania Kalbarczyk

Perły Olsztynek – kategoria młodziczki U-
13: Daria Gutkowska, Aleksandra Gala, Maja
Jaroszewska, Kinga Sawczuk, Kornelia
Danilewicz, Agnieszka Mierzejewska, Aleksan-
dra Pacuszka, Karolina Draszek, Dominika
Kalbarczyk, Kinga Kowalska.

W klasyfikacji końcowej Perły Olsztynek
zarówno w kat. starszej, jak i  młodszej zajęły
IV miejsce, zwyciężyły zaś: w kat. U-13 (młodz-
iczki), Export Pantery Skierniewice, w kat.
U11(orliczki) AMP Tygrysiątka.    

W przygotowanie i realizację imprezy zaan-
gażowani byli :  Małgorzata Śliżewska,
Radosław Juszczyk, Jerzy Gołaszewski, Szy-
mon Pieczywek,  Ewa Ososińska, Justyna
Komuda, Aneta Słodownik, Natalia Mojsik,
Kamil Serowiński, Marcin Nachaj, Krzysztof
Sokal, Katarzyna Waluk, Zbigniew Chrzanows-
ki, Jolanta Ponczkowska, Zbigniew Serowiński
oraz rodzice zawodniczek grających na co
dzień w UKS Perły Olsztynek.

Szczególne podziękowania kierujemy ku,
jak zwykle niezawodnym i hojnym sponsorom:
burmistrzowi naszego miasta  - Panu Arturowi
Wrochnie, dyrektor MOPS w Olsztynku – Pani
Ewie Szerszeniewskiej, Pani Małgorzacie
Śliżewskiej– GLOBI Śliżewscy Spółka Jawna
w Olsztynku, Firmie R-GOL, Panu Andrzejowi
Szałkowskiemu – Baza Zaplecza Technicznego
w Olsztynku, Top- Market  - Państwu Irenie i
Stanisławowi Słodownik, Geo- Ekspres – Panu
Robertowi Dumka, Firmie Tymbark, Panu
Waldemarowi Młodkowskiemu, Bankowi
Spółdzielczemu w Olsztynku oraz gospodar-
zom: dyrektor SP nr 1im. Noblistów Polskich
w Olsztynku Pani Irenie Jędruszewskiej i
wicedyrektorowi Markowi Bartkowskiemu 

Projekt dofinansowany był ze środków
Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązy-
wania Problemów Alkoholowych Gminy Olsz-
tynek.

Prezes UKS Perły Olsztynek
Zbigniew Serowiński

Młodzi piłkarze z SP nr 2 na podium turnieju piłki nożnej

XII Wiosenny Ogólnopolski Turniej Halowej Piłki Nożnej Dziewcząt
o Puchar Burmistrza Olsztynka
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Poniżej przedstawiamy(w porządku alfabetycznym)
zestawienie rabatów i ulg oferowanych przez poszcze-
gólne firmy: 
Firma Usługowo - Handlowa  Marcin Gosik  
   - 30% rabatu na wszystko z wyjątkiem alkoholi w
każdy wtorek
FHU MAX GRZEGORZ POKRZYWNICKI

ul. Jana Pawła II 8/2 - 10 % rabatu na cały asorty-
ment,
FRYZJER DAMSKO-MĘSKI "JOWITA" MAREK
MAŚLANIK

ul. Świerczewskiego 13/1 - 5 % rabatu na strzyżenie
w poniedziałek,
"GOLIBRODA" RAFAŁ BRYL FRYZJER MĘSKI

ul. Wąska 15 - 20 % rabatu na wszystkie usługi,
„TO P - M A R K E T ”  H U R T  D E TA L  A R T Y K U ŁY
SPOŻY WCZO-PRZEMYSŁOWE STANISŁAW
SŁODOWNIK

ul. Warszawska 6 - 5 % rabatu na wszystkie artykuły.
z wyłączeniem artykułów alkoholowych, objętych promo-
cjami i niskomarżowych,

"KUŹNIA FORMY "RAFAŁ KUŹNIEWSKI
ul. Świerczewskiego 37 - 10 złotych rabatu na każdy

wybrany zabieg we wtorki i czwartki ,
KWIACIARNIA "KAMELIA" GENOFEWA CICHOCKA

ul. Zamkowa 3 - 5 % rabatu na wszystko, 
"OKULARNIA" SALON OPTYCZNY MAGDALENA
BORZEWSKA

ul. Mrongowiusza 24 - 15 % rabatu na wykonanie
okularów (oprawa + szkła),
SERWIS OGUMIENIA "DOMINIK" AGNIESZKA
KOWALCZYK

ul. Mrongowiusza 41- 5 % rabatu na usługi świadczo-
ne przez serwis ,
SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA "NEGOCJATOR"  -
PIJALNIA ZIÓŁ 

ul. Leśna 23 (skansen W Olsztynku - chata Litewska) -
20 % rabatu na cały asortyment,
SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA "TRADYCJA SMA-
KÓW"

ul. Sienkiewicza 26 - 5 % rabatu na usługi gastrono-
miczne,
STACJA PALIW KAZIMIERZ GĄSIOROWSKI

ul. Jagiełły 5B
- 1  % rabatu na zakup paliwa
- 5 % rabatu na zakup oleju
- 10 % rabatu na części,

STUDIO KOSMETYCZNE "URODA" - AGATA WIL-
CZEK

ul. Szkolna 16/36 - 10 % rabatu na zabiegi we środę,
ZAKŁAD CUKIERNICZY "JAGODZIANKA" EMILIA
WITOWICZ

ul. Mrongowiusza 4 - 10 % rabatu na wszystkie wybo-
ry cukiernicze we wtorki,
ZAKŁAD USŁUGOWO - HANDLOWY WALDEMAR
MIKITIUK

ul. Krótka 2 - 3-5 % rabatu na sprzęt RTV-AGD
10 % rabatu na usługi RTV i IT.
Wszelkie pytania i uwagi dotyczące działania progra-

mu Karta Seniora można kierować do głównego organi-
zatora programu radnego Jerzego Głowacza tel. 660
477 108

Zapraszamy też bardzo serdecznie do
współpracy inne podmioty gospodarcze z tere-
nu naszej gminy zainteresowane udziałem w
programie Karta Seniora.

Artykuł sponsorowany 
przez Zarząd-Miejsko Gminny PSL

Karta Seniora Gminy Olsztynek

Serdecznie zapraszamy seniorów do korzystania z Karty Seniora Gminy Olsztynek. Co trzeba zrobić
aby ją otrzymać? To bardzo proste!!! Masz ukończony 65 rok życia? Weź swój dowód osobisty i udaj
się do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Olsztynku. 

Na miejscu wypełnisz prosty wniosek i od ręki otrzymasz

Kartę Seniora. Z Kartą w wybranych placówkach hand-

lowych i usługowych otrzymasz rabat przy zakupie towarów

i usług. To takie PROSTE!!! ZAPRASZAMY! !!!

Jak oceniono II edycję OBO?

Internet rządzi

Głosowałem bo…

Propozycje zmian OBO
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Wśród propozycji zgłoszonych do kolejnej edycji OBO wskazano
m.in. potrzebę określania dokładnej lokalizacji projektów, zwiększenia
puli środków, a także rozwiązanie problemu ochrony danych
osobowych, której nie zapewniają przezroczyste urn.

Przypomnę: w ramach II edycji OBO mieszkańcy Olsztynka mogli
decydować o przeznaczeniu kwoty 250 tys. złotych. W głosowaniu na
projekty OBO stwierdzono 1291 głosów (kart) ważnych, w tym 293
głosy zostały oddane przez osoby niepełnoletnie. Spośród 6 projektów
wybrane zostały trzy:

Kolorado – place zabaw dla dzieci o wartości 100 000,00 zł,
Plaża staromiejska – teren wypoczynkowy i piknikowy nad nowym

stawem w centrum Olsztynka o wartości 100 000,00 zł,
Organizacja parku sportowo-rekreacyjnego przy Szkole Podsta-

wowej w Olsztynku o wartości 51 200,00 zł.
Jak oceniono II edycję OBO?
Drugą edycję OBO pozytywnie oceniło blisko 68% ankietowanych.

Około 17% oceniło ją negatywnie. W uzasadnieniu wskazywano na
dobrą organizację OBO oraz fakt, że dzięki tej inicjatywie mieszkańcy
mają wiedzę o przeznaczeniu środków publicznych oraz mogą współde-
cydować o rozwoju miasta.Blisko 72% ankietowanych oceniło pozyty-
wnie działania promocyjne i informacyjne. Według ankietowanych
materiały i informacje były powszechnie dostępne, głównie w internecie
oraz w postaci ulotek i plakatów. Zwrócono uwagę, że brakowało w
nich dokładnych lokalizacji zgłoszonych projektów. W jednej z
odpowiedzi wskazano, że prawdziwą promocją budżetu obywatelskiego
są wykonane projekty z poprzednich edycji, a takich na razie
brak.Pojawiły się też głosy krytyczne. Uznano, że „tereny przy szkole
podstawowej są wystarczająco zagospodarowane”, a „wyniki OBO nie
odzwierciedlają faktycznych potrzeb społeczeństwa, a jedynie to, kto był
skuteczniejszy przy pozyskiwaniu głosów”.

Internet rządzi
Najskuteczniejszym środkiem przekazu okazał się internet. Łącznie

66,1% ankietowanych dowiedziało się o działaniach w ramach OBO za
pośrednictwem stron internetowych: www.obo.olsztynek.pl, www.olsz-
tynek.pl oraz z Facebooka. W następnej kolejności wskazywano plakaty
i ulotki – 17,4%, rodzinę i znajomych – 11,3% oraz pozostałe media –
2,6%. 75% ankietowanych uznało, że informacje na temat projektów
zgłoszonych do OBO były dostępne, głównie w internecie oraz w
lokalnych instytucjach, szczególnie w placówkach oświatowych. Zwró-
cono także uwagę na potrzebę zwiększenia działań w zakresie dociera-
nia do mieszkańców w wieku 60+, którzy mogli mieć problem z
pozyskaniem informacji.

Głosowałem bo…
Najczęściej decyzję o udziale w głosowaniu uzasadniano ciekawymi

projektami, potrzebą wsparcia konkretnego projektu lub „dla dobra
dzieci” (zapewne ze względu na charakter zgłoszonych projektów).
Istotne dla ankietowanych była również możliwość współdecydowania
o środkach publicznych, losie gminy, a także chęć polepszenia lub zmi-
any Olsztynka. Ważnym czynnikiem było spełnienie obywatelskiego
obowiązku, postawa obywatelska, dobro miasta oraz nadzieja, że jakiś
projekt w końcu zwycięży i będzie realizowany. Wpływ na decyzje mieli
również przyjaciele i znajomi. Zwrócono także uwagę, że zgłoszono
świetne pomysły na zagospodarowanie wolnej przestrzeni. Motywacją
do zaangażowania okazała się również „chęć zwalczenia projektu z
Martyniukiem”.Jeden z ankietowanych nie brał udziału w głosowaniu,
ponieważ nie znalazł odpowiedniego projektu wartego poparcia. 

Propozycje zmian OBO
Wśród propozycji zmian do kolejnej edycji OBO wskazywano:
określenie dokładnej lokalizacji projektów np. w ulotkach i na stronie

internetowej,

zwiększenie puli środków,
zwiększenie limitu środków na jeden projekt,
podzielenie OBO na budżety osiedlowe,
zaostrzenie kryteriów proponowanych projektów – głównie w celu

ograniczenia „miękkich” inicjatyw,
potrzebę rozwiązania problemu przezroczystych urn, które nie

zapewniają dostatecznej ochrony danych osobowych,
podjęcie współpracy z kościołami w zakresie promocji OBO,
wprowadzenie wymogu realizowania wybranych przez mieszkańców

projektów.
Ankietowani mieli również możliwość podzielenia się ogólną opinią

na temat OBO. Odpowiedzi dotyczyły przeważnie problemu z realizacją
projektu z pierwszej edycji i wynikających z tego konsekwencji. Wskazy-
wano na kompromitację i brak wiarygodności OBO oraz niepoważne
traktowanie głosujących. Kilka odpowiedzi miało charakter postulatów,
aby w końcu zrealizować jakiś projekt. Pojawiły się nawet głosy, żeby w
ogóle zrezygnować z OBO, do czasu zrealizowania zwycięskich projek-
tów z poprzednich edycji. Zwrócono również uwagę na problem z pro-
jektami przyszkolnymi i przedszkolnymi. Stwierdzono, że mają one
przewagę nad innymi, a dodatkowo placówki te mogą wpływać na
rodziców i dzieci. Przykłady było widać w ostatniej edycji, chociażby
poprzez rozdawanie wypełnionych kart w przedszkolu. Według jednego
z ankietowanych, wypacza to ideę budżetu obywatelskiego. Ankie -
towani obawiają się także, że place zabaw przy przedszkolu/żłobku oraz
szkole podstawowej nie będą ogólnodostępne, szczególnie po zamknię-
ciu tychże placówek. Ponadto pojawiły się obawy, że późny termin real-
izacji (listopad 2018r.) jednego z tegorocznych projektów może sug-
erować, że lokalne władze po raz kolejny nie zrealizują zatwierdzonego
zadania.

W mojej ocenie budżet obywatelski w Olsztynku, mimo fiaska pier-
wszej edycji, ma sens. Warto o niego walczyć, żeby mieszkańcy mieli
narzędzie do współdecydowania o przeznaczeniu środków z gminnego
budżetu. Największym wyzwaniem będzie przywrócenie OBO wiary-
godności, a to może nastąpić tylko i wyłącznie poprzez zrealizowanie
wybranych przez mieszkańców projektów. W przypadku pierwszej edy-
cji – przynajmniej ścieżki do jeziora, w przypadku drugiej – wszystkich
bez wyjątku.

Robert Waraksa

Druga edycja Olsztyneckiego Budżetu Obywatelskiego oceniona

Drugą edycję Olsztyneckiego Budżetu Obywatelskiego (dalej OBO) pozytywnie oceniło blisko 68% ankietowanych, których do udziału
w głosowaniu zachęcały ciekawe lub konkretne projekty, a także „dobro dzieci”. Najskuteczniejszym narzędziem docierania z informacja-
mi okazał się internet. Nie brakowało również głosów krytycznych, które dotyczyły w szczególności fiaska pierwszej edycji. 
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Niedziela 22 kwietnia godz. 9.00
Piękna słoneczna pogoda. Rzeka Marózka w Swaderkach przy

moście na drodze nr. 58, miejsce znane kajakarzom i wędkarzom.
Szybki nurt, krystalicznie czysta woda i…..dziesiątki, setki pustych
butelek i puszek po piwie, plastikowych opakowań po napojach
,pudełek po przynętach wędkarskich, słoików, mokrych szmat oraz
części garderoby itp. Tak, niestety, wygląda jedna z najpiękniejszych
rzek w naszym regionie. Są to ślady po tzw. turystyce wędkarskiej i
kajakowej. Ponad 20 osób wzięło udział w sprzątaniu 7 km. odcin-
ka Marózki, miedzy Swaderkami a Kurkami. Wspólnie przepracow-
ano ponad 6 godzin. W przedsięwzięciu uczestniczyli:

Leśniczówka Jednorożec, Gospodarstwo Rybackie Swaderki,
Hufiec Harcerski z Olsztynka, Miejski Dom Kultury w Olsztynku
oraz firma „Kajaki” Andrzej Grochowalski. 

Zebraliśmy ponad 60 worków śmieci wszelakiego pochodzenia.
Podczas sprzątania często padało pytanie DLACZEGO??? Po
zakończeniu sezonu przeprowadzimy podobną akcję, by można
było cieszyć się czystą rzeką!

Dziękujemy wszystkim zaangażowanym.
Zbigniew Chrzanowski - MDK

„Gdzie nie ma śmiecących, tam nie potrzeba sprzątających”

„Niech sprząta mały i duży, 
a Ziemia będzie nam służyć”

    Pod takim hasłem uczniowie kl. IIa, ich rodzice, członkowie Sto-
warzyszenia Aktywna Gmina Olsztynek i Seniorzy z DDP w Olsztynku
świętowali Dzień Ziemi. Pozytywnie zmotywowani i zaopatrzeni w worki
na śmieci i jednorazowe rękawce, wyruszyli sprzątać teren wokół jeziora
Jemiołowskiego. Dzięki słonecznej pogodzie akcja przebiegała szybko i
sprawnie. Zebrali 30 worków śmieci z najbliższej okolicy jeziora. Były to
głównie butelki plastikowe i szklane, torebki foliowe, słoiki, puszki alumin-
iowe. Spotkanie zakończyło się ogniskiem i wspólnym śpiewaniem przy
akompaniamencie gitary (Jerzy Tytz) i akordeonu (Maciek Hacia). 

Serdecznie dziękuję Krzysztofowi Zalewskiemu i Jackowi Le wan dows -
kiemu za wywiezienie worków ze śmieciami znad jeziora.

Pewnie upłynie jeszcze wiele czasu nim ludzie zrozumieją, jak ważne
jest dbanie o czystość otoczenia. Wierzymy, że swoją proekologiczną
postawą wpłyniemy na zmianę nawyków mieszkańców naszego miasta, bo
wydaje nam się, że liczba śmieci w tym rejonie jest coraz większa. 

Dziękuję wszystkim za udział w sprzątaniu i do zobaczenia za rok!
                      

Katarzyna Hacia
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Jak to wygląda w praktyce? 
Spadkodawca, czyli osoba sporządzająca

testament, ma 2 dzieci (A i B). Cały swój
majątek na wypadek śmierci przekazuje A. B
zostaje pominięty w testamencie. B może
żądać od A zapłaty tzw. zachowku, czyli części
wartości spadku, która należałaby mu się,
gdyby spadkodawca nie sporządził testamen-
tu i nastąpiłoby dziedziczenie ustawowe. Aby
pozbawić B roszczeń z tytułu zachowku
można zastosować wydziedziczenie. 

Należy jednak pamiętać, że wydziedziczyć
można tylko w szczególnych sytuacjach.
Zgodnie z obowiązującymi przepisami, spad-
kodawca może w testamencie pozbawić
zstępnych (dzieci, wnuki), małżonka i rodzi -
ców zachowku, jeżeli  uprawniony do
zachowku:

1. wbrew woli spadkodawcy postępuje
uporczywie w sposób sprzeczny z zasadami
współżycia społecznego (np. nałogowy alko-
holik, narkoman);

2. dopuścił się względem spadkodawcy
albo jednej z najbliższych mu osób umyślnego
przestępstwa przeciwko życiu, zdrowiu lub
wolności, albo rażącej obrazy czci;

3. uporczywie nie dopełnia względem
spadkodawcy obowiązków rodzinnych.

Każdy przypadek należy ocenić indywidu-
alnie. W pierwszym punkcie istotne jest, aby
zachowanie uprawnionego naruszało zasady

uznawane przez spadkodawcę, w drugim
warto przy jrzeć się zachowaniu
uprawnionego z punktu widzenia prawa
karnego. 

W ostatniej, najbardziej popularnej pod-
stawie wydziedziczenia, niedopełnienie obow-
iązków rodzinnych odnosić się musi do
samego spadkodawcy, nie zaś osób mu
najbliższych. Do najbardziej t ypowych
przykładów niedopełniania obowiązków
rodzinnych należy trwałe zerwanie relacji
rodzinnych, brak osobistej troski czy opieki
nad spadkodawcą, niedopełnianie obowiązku
alimentacyjnego. Zachowanie uprawnionego
musi mieć charakter uporczywy, czyli charak-
teryzujący się wielokrotnością, długotrwałoś-
cią i nieustannością. Nastawienie psychiczne
wydziedziczonego powinno wskazywać na
upór, złą wolę.

Przy sporządzaniu wydziedziczenia należy
pamiętać, że przyczyna wydziedziczenia
powinna wynikać z treści testamentu.

Prawo do wydziedziczenia wygasa, jeśli
spadkodawca przebaczył uprawnionemu.
Przez przebaczenie rozumie się zachowanie
spadkodawcy, które świadczy o tym, że nie
żywi już urazy do uprawnionego. W liter-
aturze prawniczej przeważa pogląd, że prze-
baczenie dokonane przed spisaniem testa-
mentu z wydziedziczeniem jest skuteczne. W
związku z przebaczeniem nie ma już podstaw

do wydziedziczenia. Natomiast w sytuacji, gdy
spadkodawca w pierwszej kolejności wy dzie -
dziczył, a następnie przebaczył, po winien spo -
rządzić nowy testament.

W związku z powyższym należy pamiętać o
trzech warunkach, aby dokonać skutecznego
wydziedziczenia:

- wydziedziczenia można dokonać tylko w
testamencie,

- wydziedziczenie musi być uzasadnione ( 3
przypadki opisane powyżej),

- przyczyna wydziedziczenia musi być
wskazana w testamencie. 

Jeśli jednak wydziedziczenie ma być tylko
sposobem na zabezpieczenie majątku spad-
kobiercy, to pamiętaj, że dzieciom wydziedzic-
zonego należy się zachowek! A zatem, jeśli
wydziedziczony syn lub córka mają potomst-
wo, to im należy się zachowek. Aby wydziedz-
iczyć wnuki także trzeba mieć uzasadnione
powody, o których była mowa wyżej. Prawo
cywilne zna inne, lepsze metody zabez-
pieczenia majątku przyszłego spadkobiercy.
Jeśli  jesteś zainteresowany tematem,
zapraszam do kontaktu z kancelarią.

adwokat Aleksandra Kwiatkowska-Grajek
www.adwokat-olsztynek.pl
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JAK WYDZIEDZICZYĆ NAJBLIŻSZĄ RODZINĘ?

Pozostając w temacie prawa spadkowego, warto przybliżyć instytucje wydziedziczenia.
Jest to, najprościej rzecz ujmując pozbawienie, prawa do zachowku osoby uprawnionej,
którego możemy dokonać tylko w testamencie. 

W ostatnim czasie w mediach
bardzo często możemy usłyszeć o
RODO - rewolucji w ochronie da -
nych osobowych, nowych i uciążli-
wych obowiązkach dla przedsię -
bior ców oraz milionowych ka rach
za niedostosowanie się do zmienia-
jącej się rzeczywistości. W zderze-
niu z takim przekazem wiele osób
wpada w panikę. Są jednak i tacy,
którzy nie mają jeszcze pojęcia o
tematyce RODO, mimo że nowe
przepisy wchodzą w życie już 25
maja 2018 r. Jest i grupa pozosta-
jąca w przekonaniu, że nowy prob-
lem ich nie dotyczy. Czy słusznie?

Czym jest RODO – słowo wstępu
dla zupełnie „zielonych”
RODO, czyli Rozporządzenie Ogól -
ne o Ochronie Danych Osobowych
to akt prawny, przyjęty przez Parla-
ment Europejski i Radę w kwietniu
2016 roku. Ma ujednolicić system

ochrony danych osobowych osób
fizycznych w krajach UE. Nie jest
to temat zupełnie nowy – w Polsce
już od 1997 r. obowiązuje ustawa
o ochronie danych osobowych.
Jednak RODO wprowadza nowe i
jednolite zasady tej ochrony dla
wszystkich obywateli UE, nieza-
leżnie od miejsca ich przetwarza-
nia. Ochrona danych osobowych
jest bowiem podstawowym pra -
wem każdej osoby fizycznej – ma -
my prawo wymagać, aby nasze
dane,  takie jak imię, nazwisko,
PESEL, adres zamieszkania, infor-
macje o stanie zdrowia i wiele in -
nych, mniej lub bardziej wrażliwych
danych, nie były wykorzystywane w
celach, których sobie po prostu nie
życzymy.

Kogo dotyczą obowiązki  prze -
widziane w RODO? 
Już sama logika wskazuje, że skoro

każda osoba fizyczna ma prawo do
ochro ny danych osobowych, to ko -
goś innego obciąża obowiązek
przestrzegania tego prawa. RODO
stanowi, że odpowiedzialnym za
prze strzeganie i wdrożenie w swo-
jej organizacji  zasad ochrony
danych osobowych jest administra-
tor danych osobowych - w przypad-
ku osób prawnych, np. spółka (de
facto jej organ zarządzający), a w
przypadku osób fizycznych pro -
wadzących działalność gospodar-
czą – ta osoba. Tak naprawdę,
RODO znajduje zastosowanie do
każ  dego, kto przetwarza dane oso -
bowe osób fizycznych w celach in -
nych niż czysto osobiste lub do mo -
we. Jeśli więc w swojej działalności
masz do czynienia z osobami fizy-
cznymi - pracownikami, klientami,
którym oferujesz towary, usługi, z
którymi zawierasz umowy i wystaw-
iasz im rachunki, czy faktury
(nawet gdy tak jak Ty są przedsię -
bior cami) – jesteś administratorem
danych osobowych i masz obow-
iązek stosowania i wdrożenia zasad
przewidzianych RODO.

Co grozi za zignorowanie RODO?
Cóż, nieprzestrzeganie nowych
przepisów o ochronie danych oso -
bowych może doprowadzić Cię,
Drogi Przedsiębiorco, do bardzo
przyk rych konsekwencji. RODO
prze widuje bowiem możliwość na -
łożenia kar pieniężnych w wysokoś-
ci nawet do 20 mln euro lub do 4%
całkowitego obrotu przedsię bior -
stwa z roku poprzedniego. Co
istotne, wdrożenie odpowiednich
zasad i środków ochrony danych
osobowych nie wystarczy, by z uś -
mie chem na twarzy pożegnać kon-
trolera. Dlaczego? Zgodnie bo -
wiem z RODO, musisz być do dat -
kowo w stanie wykazać przes trze -
ganie przewidzianych w roz-
porządzeniu zasad przetwarzania
danych osobowych twoich klien-
tów, kontrahentów, czy pracown-
ików. Co to oznacza? Że musisz dy -
spo nować stosowną dokumen-
tacją. Jednak więcej o tym, jak
wdrożyć RODO i jak wykazać ten
fakt w trakcie ewentualnej kontroli,
w następnym numerze ALBO.

adw. Magdalena Staszewska 

RODO
– hasło, które mrozi krew w żyłach przedsiębiorców.

Czy rzeczywiście jest się czego bać? 
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„Tydzień z Internetem” 
Jak ocenić wiarygodność infor-

macji znalezionej w internecie? Jak
rozpoznać informację fałszywą (tzw.
fake news?) Co zrobić, by spojrzeć
na to samo wydarzenie z innej per-
spektywy? Odpowiedzi na te pytania
można było znaleźć podczas zorga-
nizowanych przez Miejską Bib-
liotekę Publiczną w Olsztynku warsz-
tatów „Wiadomości ze świata”. Spot -
kanie odbyło się w ramach og ólno -
 europejskiej kampanii „Ty dzień z
internetem”.

Scenariusz warsztatu został przy-
gotowany przez Fundację Rozwoju
Społeczeństwa i Polską Akcję Hu -
ma nitarną. Olsztynecka biblioteka
do udziału w zajęciach zaprosiła
ucz niów ze Szkoły Podstawowej nr
1 im. Noblistów Polskich w Olsz-
tynku. Na uczestników czekała…
gra. Musieli oni wcielić się w rolę
reporterów i reporterek od po wie -
dzialnych za rubrykę popularnego
serwisu internetowego „Wiadomości
ze świata”. 

Tydzień z internetem to dorocz-
na, ogólnoeuropejska kampania,
której celem jest zachęcenie jak naj -
większej liczby osób do poznania
możliwości, jakie daje internet. W
Polsce odbywa się już po raz ósmy.
W dotychczasowych edycjach wzięło
udział ponad 2.000 instytucji i
blisko 75.000 osób. Koordynatorem
akcji jest organizacja pozarządowa
All Digital, w Polsce koordynuje ją
Fundacja Rozwoju Społeczeństwa
Informacyjnego we współpracy z
partnerami.

Noc z Andersenem
Noc z Andersenem jest między-

narodowym przedsięwzięciem, w
którym biorą udział biblioteki orga-
nizując w tym samym czasie ca ło -
nocne imprezy dla dzieci. Po raz
kolejny w akcję włączyła się Bibliote-
ka w Olsztynku.

Nazwa imprezy przypomina o
święcie książki dziecięcej, które
obchodzone jest na całym świecie 2
kwietnia, dla upamiętnienia dnia
urodzin duńskiego baśniopisarza
Hansa Christiana Andresena. W
olsztyneckiej bibliotece zabawę
rozpoczęliśmy w piątek wieczorem
(13.04). Dzieci przywitał sam Ander-
sen, który opowiedział o swoim
życiu i twórczości. Później były już
gry i zabawy, czytanie baśni oraz …
szukanie skarbu, ponieważ całą im -
prezę przygotowaliśmy w stylu
pirackim. Harce trwały do późnej
nocy, po czym wszyscy usnęli wśród
regałów z książkami. 

Zdjęcia i relacje z imprez dostęp-
ne są na naszej stronie internetowej
oraz  na facebook’u.

Finanse bez tajemnic 
w olsztyneckiej bibliotece

Miejska Biblioteka Publiczna w
Olsztynku zaprasza osoby powyżej
50. roku życia na kurs bankowości
elektronicznej i zarządzania do mo -
wym budżetem. Liczba miejsc jest
ograniczona.

Szkolenie będzie się składać z
pięciu spotkań, podczas których
uczestnicy dowiedzą się jak za rzą -
dzać domowymi finansami i racjon-
alnie planować wydatki, jak bez-
piecznie robić zakupy przez internet,
jak założyć i w jaki sposób posługi-
wać się bankowym e-kontem, na co
zwrócić uwagę biorąc kredyt lub
decydując się na założenie lokaty.

Kurs jest elementem piątej edycji
projektu „O finansach w bibliotece”,
prowadzonej przez Fundację Roz-
woju Społeczeństwa Informa-
cyjnego. Projekt jest realizowany z
Narodowym Bankiem Polskim w
ramach Programu Edukacji Eko-
nomicznej. Biblioteka w Olsztynku
zakwalifikowała się do niego jako
jedna ze 89 placówek z całej Polski.

Według badań przeprowadzo -
nych przez Narodowy Bank Polski
(„Postawy i zachowania finansowe
osób powyżej 55. roku życia z
uwzględnieniem płatności bez-
gotówkowych”, NBP, 2012), tylko
co czwarty mieszkaniec Polski po -
wyżej 55. roku życia korzysta z
bankowości elektronicznej, a jedynie
17% osób z tej grupy wiekowej płaci
przez internet rachunki.

Osoby zainteresowane mogą
zgłosić się do 10 maja do Biblioteki
w Olsztynku - ul. Ratusz 1, tel. 89
519 27 12. Liczba miejsc jest
ograniczona. 

Informacji na temat kursu
udzielają: Jolanta Ponczkowska i

Paweł Rogowski

Spotkanie autorskie 
z Joanną Żamejć

Spotkanie połączone było z pro-
mocją książki „Perkunowe wyroki.
Powieść magiczno-historyczna”.

Autorkę mieliśmy już okazję goś-
cić w Olsztynku podczas promocji
pierwszej książki („Nawrócenie
wiedźmy…”) z tego cyklu.

Książka „Perkunowe wyroki …”
dostępna jest do wypożyczenia w
bibliotece. Można będzie ją również
nabyć podczas spotkania.

Mie j  s ka B ib  l io  t e  ka 
Pub l i cz  na  w Ol  sz t yn  ku

NIE TYLKO LEKTURA
17.03 – Nasze zespoły perkusyjne

21.03 – Dzień Wiosny.

22-23.03 – Ostatnia (być może!) odsłona „Igraszek z diabłem”

24.03 – Olsztynecki Jarmark Wielkanocny
14.04 Koncert w kinie.

15.04 I Olsztyneckie Konfrontacje Gitarowe „Ma Gitarra”. 

15.04. „Wercia, Jasia i Hela w sanatorium”

21.04 Podopieczne p. Patrycji Szustkiewicz, „Streetflow Dance
Crew”

22.04. W Sali domu kultury gościliśmy warsztaty „Las w słoiku” 

22.04 – Na pochwały zasłużyła

28.04 „Streetflow Dance Crew”

24.04 Dobrze wypadły też olsztyneckie wokalistki

26.04 – Przeprowadziliśmy miejskie i gminne

27.04 Kolejny udany koncert na scenie naszego kina.

1-5 Majówka.

Wkrótce:

„STREETFLOW DANCE CREW” 

„Mr Pollack”
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17.03 – Nasze zespoły perkusyjne są chętnie zapraszane na
wszelkiego rodzaju turnieje – taneczne, sportowe, itp. swego czasu
„Mali Bębniarze grali nawet podczas meczów siatkówki AZS-u w
Uranii. Tym razem „eksportowe” aktualnie  „Padaczki” były ozdobą
XII Wiosennego Ogólnopolskiego Turnieju Halowej Piłki Nożnej
Dziewcząt o Puchar Burmistrza Olsztynka.

21.03 – Dzień Wiosny. „Sprawcami zamieszania” z tej okazji na
rynku były dzieci klas I-III 2-ki i perkusistki z MDK-u Po tradycyjnej
paradzie z marzannami, wszyscy udali się do kina na zasłużoną bajkę.

22-23.03 – Ostatnia (być może!) odsłona „Igraszek z diabłem” w
wykonaniu olsztyneckiego „Teatru za dychę” to dobra zabawa i dobre
emocje. Aktorzy, docenieni przez liczną publiczność, już pracują nad
kolejną sztuką!

24.03 – Olsztynecki Jarmark Wielkanocny – więcej na str. 3.
14.04 Koncert w kinie. Wystąpiły młode zespoły z MDK-u  -

prowadzone przez Z. Chrzanowskiego perkusyjne „Padaczki”, „Whis-
plash” A. Waluka i, jako gwiazda, starzy wyżeracze spod znaku death-
meatalu – reaktywowany niedawno „My Hate”. Każda ekipa miała
swoich fanów, ale okazało się, że muzyka  jest jedna!

15.04 I Olsztyneckie Konfrontacje Gitarowe „Ma Gitarra”. Tym
razem konkurs zdominowali gitarzyści klasyczni szkół muzycznych,
zresztą na wysokim poziomie, mamy jednak nadzieję, że w następnej
imprezie nie zabraknie młodych mistrzów  gitary elektrycznej, czy
akustycznej. W kategorii powyżej 14 lat wygrała rewelacyjna Justyna
Dębowska, a w młodszej równie utalentowany Tomasz Dębowski, oby-
dwoje z Olsztyna.

15.04. „Wercia, Jasia i Hela w sanatorium” – spektakl teatralny pod
takim tytułem przedstawiło na bardzo teatralnej scenie kina „Grun-
wald” stowarzyszenie Kresowiaków z Dobrego Miasta. Była pełna sala
i salwy śmiechu. Wraca moda na teatr lokalny?

21.04 Podopieczne p. Patrycji Szustkiewicz, „Streetflow Dance
Crew”, wywalczyły srebro na renomowanym, Ogólnopolskim Turnieju
Tańca Nowoczesnego w Bydgoszczy. Powód do dumy jest niewątpli-
wy!

22.04. W Sali domu kultury gościliśmy warsztaty „Las w słoiku” zor-
ganizowane przez studio „Uroda”. Można było własnoręcznie wykon-
ać miniaturowe lasy i parki zamknięte w słojach.

22.04 – Na pochwały zasłużyła młoda para taneczna –Lena Droz-
ińska i Stanisław Ilinicz. Na turnieju tańca towarzyskiego Okręgowej
Ligi Tanecznej w Olsztynie zajęła I miejsce w kat. 8-9 lat.

28.04 „Streetflow Dance Crew” już w nowej kategorii -12-15 lat,
doskonale poradził sobie na Europejskich Dniach Tańca w Malborku,
zajmując II miejsce.

24.04 Dobrze wypadły też olsztyneckie wokalistki w konkursie
piosenki „Kamerton” w Stawigudzie. Kornelia Zych wygrała kat. klas
IV-VI, III miejsce zajęła tu Emilia Kozłowska, zaś w kat. gimnazjum
Ola Obrębska zdobyła  II miejsce, a Kasia Kozłowska wyróżnienie.

26.04 – Przeprowadziliśmy miejskie i gminne eliminacje XXXVI
Ogólnopolskiego Konkursu Poezji. 

27.04 Kolejny udany koncert na scenie naszego kina. Gościliśmy
znakomite trio „Mr Pollack”, którego gitarzysta już w latach 90-tych
zasłyną z brawurowego wykonania arcytrudnego „Lotu trzmiela” Rim-
skiego Korsakowa. Zespół zaserwował dynamiczną wiązankę utworów
własnych, coverów rockowych i utworów klasycznych w rockowej
aranżacji. Wyrobiona olsztynecka publiczność zaaprobowała
powtórzenie koncertu jesienią.

1-5 Majówka. W naszym programie znalazły się m.in. widowiskowe
pokazy modeli latających i pływających na plaży miejskiej, festyn
rekreacyjny z atrakcjami nie tylko dla dzieci, panorama nowości fil-
mowych w kinie „Grunwald” i  majówkowa zabawa taneczna w rynku.
Koncert zespołów MDK-u i film plenerowy, ze względu na niską tem-
peraturę, zostały przełożone na  w sobotę 12.05.

Wkrótce:
Wojewódzki Przegląd Teatrów Szkolnych „Arlekin”

)'&%#$" ! ) (

„STREETFLOW DANCE CREW” 

„Mr Pollack”



Strona 18                                                                                                                                                                                Nr 3 (255) Maj 2018 r.

Biuletyn redaguje zespół w składzie: Wydawca - MDK, redaktor wydania - Katarzyna Waluk, redaktorzy: Wiesław Gąsiorowski, Tomasz Kurs,
Bogumił Kuźniewski, Andrzej Waluk (skład komputerowy), Marta Żebrowska, Ewa Okołowicz-Łagowska, Robert Waraksa, Magdalena Rudnicka,
Stanisława Ziątek, Piotr Raginiak (rysunki). Adres redakcji: 11-015 Olsztynek, ul. Chopina 29, MDK, tel. 89 519-22-01, woj. warmińsko-
mazurskie. Zgłoszenia reklam w siedzibie redakcji. Redakcja zastrzega sobie prawo skracania i adiustacji tekstów i listów oraz nie odpowiada
za treść reklam, ogłoszeń i artykułów sponsorowanych. Miesięcznik zrzeszony jest w Polskim Stowarzyszeniu Prasy Lokalnej z siedzibą w
Krakowie. e-mail: alboolsztynek@wp.pl. Materiałów nie zamawianych redakcja nie zwraca.

Roz wią za nia pro si my nad sy łać na kartkach pocztowych do 10 czerwca pod ad re sem re dak cji. Spoś ród pra wid ło wych roz wią zań wy lo su je my nagro-

dę - obiad dla 2 osób w Restauracji Ratuszowa . Prawidłowym rozwiązaniem krzyżówki nr 240 było hasło: "Wiosna, cieplejszy wieje wiatr”, nagrodę

wylosowała Teresa R.  Olsztyn, ul. Wileńskiej Brygady AK14”B”

Krzyżówka sponsorowana 
przez restaurację:

KRZYŻÓWKA NR 241
Poziomo: 1) chłonna, 5) rze -

czy wistość wśród marketów, 9) cel -

nik, 10) królewskie kazanie, 11) re -

mis, 12) kłótnia w teatrze, 13) Ringo,

14) alternatywa dla cery, 15) groźny

wyraz twarzy,  16) problemy w

deskach, 18) była tu piła, 19) i

wszystko jasne, 21) pochodzi z

Torunia, 23) Tomasz Adamek,

24) półkownik, 25) wybrany do

wyboru, 26) część drabiny, 27) z

aparatu

Pionowo: 1) dłuższy niż most,

2) nauka od zaraz, 3) utwór na

głosy, 4) działa nasennie 6) nauka o

zasadach, 7) sen handlarza, 8) w

wielkim mieście, 16) wydają ban-

knoty, 17) pokój na wojnie, 19) ko -

niec nadziei, 20) droga mleczna,

22) gwiazda z trasy

Będą nazwy ulic w języku
ukraińskim

W związku z nowymi inwestycja-
mi w Olsztynku zatrudnionych ma
zostać tutaj ponad 690 obywateli
Ukrainy. W hurtowni oraz zakładzie
spedycyjnym przy obwodnicy. Oso -
by te będą mieszkały w hotelach
robotniczych oraz specjalnych inter-
natach. Władze Olsztynka przyznają
jednak, że te sukcesy inwestycyjne
będą wiązały się z pewnymi zmiana-
mi. Okazuje się bowiem, że w
gminie liczącej 14 tys. osób ponad
10 proc. będą stanowili  obco -
krajow cy. - W tej sytuacji prze pisy
nakazują, by wprowadzić język

ukraiński jako urzędowy. Także
nazwy ulic, sklepów i urzędów
zostaną opatrzone tablicami w tym
języku – mówi Aldona Paluch,
rzeczniczka burmistrza Ol sztynka.

Co ciekawe, także w sklepach i

ratuszu powstaną kasy oraz sta no -

wiska obsługi dla osób niebędących

obywatelami Polski. 

Na tym nie koniec, bo swój przy-

jazd do jednej z fabryk i plantacji

zapowiedziało ok 1000 obywateli

Chińskiej Republiki Ludowej. W

związku z tym miasto zamówiło ko -

lej ne tablice – tym razem w języku

mandaryńskim.

Termofory 
dla wybranych

Poważny konflikt miał miejsce w
olsztyneckiej parafi i .  Poszło o
ogrzewanie, na które rada parafial-
na zbiera pieniądze już od kilkunas-
tu lat. 

Wszystko zaczęło się, kiedy
pewna z parafianek zobaczyła pod-
czas mszy termofor ukryty pod
spódnicą jednej z radnych miejs-
kich. - Przyznała mi się, że jest to
system ogrzewania rozprowadzany
przez radę parafialną. Byłam zbul -
wer sowana, że ja nie otrzymałam
tego urządzenia, choć wielokrotnie
wpłacałam pieniądze na ten cel –
opowiada pani Jadwiga Zimniak.

Ostatecznie okazało się, że rada
parafialna zdecydowała, że lepszym
sposobem od montażu grzejników

w kościele będzie zakup termofo -

rów służących ogrzaniu wiernych.

Funduszy wystarczyło jednak tylko

na kilkadziesiąt sztuk, które rozdys-

ponowane zostały wśród naj bar -

dziej zaufanych i zasłużonych pa ra -

fian oraz hierarchów kościelnych.

Dzięki termoforom mogli oni w

kom fortowych warunkach przeby-

wać w kościele nawet podczas naj -

większych mrozów. - To skandal, że

zwykli parafianie muszą mar z nąć, a

nieliczna grupka opływa w luksusy.

W tej sytuacji postanowiłam prze -

pisać się do parafii, w której po trze -

by wiernych będą lepiej rozumiane

– denerwuje się tymczasem pani

Jadwiga.
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