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“Mafia” w Olsztynku

Przewidziane s¹ takie
atrakcje jak: Parada Tañca
(towarzyski, nowoczesny,
break dance), weso³e mia-
steczko (zje¿d¿alnia, euro-
bungie, batuta do skakania,
automaty si³owe i strzel-
nica), zawody rekreacyjno-
sprawnoœciowe (wyœcigi
rowerowe, puszczanie lataw-
ców), wystêpy lokalnych ze-
spo³ów, dyskoteka, Turniej
Siatkówki o Puchar Starosty
Olsztyñskiego, turniej pi³ki
no¿nej dru¿yn podwór-
kowych. Gwiazdy imprezy
to folkowy zespó³ “Shan-
non” i rock’owa "Mafia".

FOTORADAR w dyspozycji Stra¿y Miejskiej  w Olsztynku
W 2007 roku, zgodnie z

sugestiami mieszkañców
dotycz¹cymi poprawy
bezpieczeñstwa na uli-
cach w mieœcie i drogach
gminnych,  oprócz sa-
mochodu osobowego
Stra¿ Miejska w Olsz-
tynku otrzyma³a foto-
radar. Teraz akcje stra¿y
miejskiej, we wspó³pra-
cy z policj¹, s¹ jedn¹ z
form walki z piratami
drogowymi.     

Zwracam siê do Pañ-
stwa - Mieszkañców i

Goœci o zg³aszanie do
so³tysów lub Stra¿y
Miejskiej w Olsztynku
zapotrzebowania na
ustawienie fotoradaru w
miejscach (miejscowo-
œciach), gdzie zdaniem
Pañstwa zachodzi taka
potrzeba. 

Zachêcam do wspó³pra-
cy!

Miros³aw Stegienko
Burmistrz Olsztynka
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• 5 lutego br. w
Urzêdzie Miejskim w
Olsztynku, na spotkaniu z
udzia³em przedstawicieli
Starostwa Powiatowego w
Olsztynie i  biura projek-
towego, omówiono sprawy
zwi¹zane z opracowaniem
miejscowego planu za-
gospodarowania prze-
strzennego dla terenów
po³o¿onych w rejonie
Wilkowa, gmina Olsz-
tynek -pod k¹tem lokaliza-
cji lotniska. Na kolejnym
spotkaniu z przedsta-
wicielami zarz¹du powiatu
omówiono zasady do-
finansowania przez powiat
tego opracowania oraz
opracowania miejscowego
planu zagospodarowania
przestrzennego dla obsza-
ru oœrodka wypoczyn-
kowego Kormoran w
Mierkach, który stanowi
w³asnoœæ samorz¹du po-
wiatowego.
•12 lutego br. odby³o

siê spotkanie z przedsta-
wicielem projektanta w
sprawie opracowania
miejscowego planu za-
gospodarowania przestrze-
nnego dla obszaru gruntu
w Platynach. 
• Na spotkaniach z

przedstawicielami Biura
Adviser z Olsztyna, które
przygotowuje materia³y
aplikacyjne do wniosku o
œrodki unijne na  zadanie
"Budowa sieci kanaliza-
cyjnej na trasie Olsztynek
- Nadrowo -  Kurki i Olsz-
tynek - Waplewo" oma-
wiano sprawy zwi¹zane ze
zgromadzeniem niezbê-
dnych materia³ów wyjœ-
ciowych. Analizowano
dokumenty dotycz¹ce
wykonalnoœci tej inwesty-
cji oraz harmonogram
rzeczowo - finansowy.
• Na spotkaniu Bur-

mistrza z Andrzejem
Majchrzakiem, w³aœci-
cielem gruntów w
Ameryce, omówiono za-
sady opracowania miejco-
wego planu zagospo-
darowania przestrzennego
dla obszarów po³o¿onych
w miejscowoœci Ameryka. 
•Przeprowadzono prze-

targi: - na budowê sieci
wodno - kanalizacyjnej na
osiedlu przy ulicy Jemio-

³owskiej w Olsztynku
(wp³ynê³o 12 ofert w kwo-
tach brutto od  262.614,73
z³, do 574.010,78 z³).
Komisja przetargowa po
dokonaniu analizy z³o-
¿onych ofert przedstawi
propozycjê firmy do
wykonania tego zadania,
którego termin realizacji
wyznaczono na 30 czerw-
ca br., - na udzielenie
kredytu bankowego na
realizacjê termomoder-
nizacji budynku Przed-
szkola Miejskiego w Olsz-
tynku, - na dostawê mate-
ria³ów budowlanych do
remontu nawierzchni cho-
dników  na terenie miasta i
gminy (wp³ynê³o 5 ofert,
najkorzystniejsz¹ przed³o-
¿y³a firma KAMAL z Bar-
czewa na kwotê 55.299
z³), - og³oszony zosta³
przetarg na opracowanie
projektu technicznego
kanalizacji sanitarnej
Olsztynek - Samagowo -
Mañki - Makruty (nie
zosta³ rozstrzygniêty, gdy¿
w wyznaczonym terminie
nie wp³ynê³a ¿adna ofer-
ta).     
•Podpisano umowê z

Fundacj¹ Regionalnej
Agencji Promocji Zatrud-
nienia z D¹browy Gór-
niczej na realizacjê proje-
ktu "Wioska internetowa -
kszta³cenie na odleg³oœæ
na terenach wiejskich". W
marcu br. Fundacja wybu-
dowa³a sieæ komputerow¹
z dostêpem do internetu w
obiekcie OSP w Waplewie,
a w kwietniu zainstaluje
10 komputerów wraz ze
sprzêtem i programami
u¿ytkowymi. Pracownia
bêdzie udostêpniana zain-
teresowanym nieodp³atnie
przez 7 dni w tygodniu.
•Burmistrz uczestni-

czy³ w spotkaniu dotycz¹-
cym organizacji Gminnych
Dni Rodziny. Ustalono, i¿
w roku 2008 koordyna-
torem zadania bêdzie Klub
Integracji Spo³ecznej przy
wspó³pracy z MOPS i
Forum Prorodzinnym.  
•Na spotkaniu z przed-

stawicielami Stowarzy-
szenia Francusko-Pol-
skiego we Francji omó-
wiono wstêpnie realizacjê
na terenie Warmii i  Mazur

konferencji na temat
"Drzewo a cz³owiek".
Przedstawiciele Francji
zaproponowali organizacjê
konferencji w roku 2009.
Podobna konferencja
mia³a miejsce we Francji
w roku 2007, oprócz
reprezentantów nad-
leœnictw uczestniczyli w
niej przedstawiciele samo-
rz¹dów. Koordynacjê kon-
ferencji maj¹ zaj¹æ siê
powiaty olsztyñski i lidz-
barski.
•Na spotkaniu zorga-

nizowanym przez  Bur-
mistrza z radnymi powiatu
olsztyñskiego z terenu
Gminy Olsztynek omó-
wiono priorytety Gminy
Olsztynek w roku bie¿¹-
cym i zasady wspó³pracy
radnych powiatu z samo-
rz¹dem gminnym.
•W dniu 7 marca br., z

okazji Dnia Kobiet Bur-
mistrz zorganizowa³ dla
Pañ z Gminy Olsztynek
imprezê w wyremon-
towanej, starej sali gim-
nastycznej Gimnazjum. W
spotkaniu uczestniczy³o
ponad 300 Pañ.   
• Na zaproszenie

Muzeum Budownictwa
Ludowego Burmistrz
uczestniczy³ w zorgani-
zowanej w Salonie Wysta-
wowym w Olsztynku
imprezie pn. "Wielkanoc
na Warmii i Mazurach".
•Burmistrz jako prze-

wodnicz¹cy Komisji Re-
wizyjnej Zwi¹zku Gmin
Warmiñsko - Mazurskich
uczestniczy³ w posiedze-
niu tej komisji, na którym
miêdzy innymi przeana-
lizowano sprawozdanie
zarz¹du zwi¹zku z wyko-
nania bud¿etu za rok 2007.
•Burmistrz uczestniczy³

w Zgromadzeniu Zwi¹zku
Gmin I³awsko - Ostródz-
kich  "Czyste Œrodowisko"
w Ostródzie, na którym
uchwalono bud¿et
Zwi¹zku na rok 2008, pod-
jêto uchwa³y o przyjêciu
nowych cz³on-ków i pod-
jêto uchwa³ê o utworzeniu
spó³ki z o.o., która bêdzie
eksploatowaæ wysypiska
w Rudnie.    
•Burmistrz uczestniczy³

w spotkaniu wielkanoc-
nym zorganizowanym

przez Klub Seniora przy
MOPS w Olsztynku. 
•Na spotkaniu z przed-

stawicielami organizacji
Joannitów z Niemiec -
ostatecznie ustalono za-
sady funkcjonowania Sta-
cji Socjalnej w Olsztynku
od roku 2008. Gmina prze-
jê³a od Joannitów nieod-
p³atnie wyposa¿enie stacji
(w tym samochód i
sprzêt), a koszty zatrud-
nienia pielêgniarki bêdzie
pokrywaæ z w³asnego
bud¿etu. Joannici zadekla-
rowali te¿ udzielanie do-
raŸnej pomocy poprzez
dostarczanie sprzêtu (³ó-
¿ek, materaców, wózków
inwalidzkich itp.) oraz
leków, które stacja bêdzie
udostêpnia³a pacjentom
nieodp³atnie.  
•Burmistrz oraz prze-

wodnicz¹cy rady miejskiej
uczestniczyli w sesji rady
m³odzie¿owej, na której 3
radnych wybranych w
wyborach uzupe³niaj¹cych
w Zespole Szkó³ i w Gim-
nazjum w Olsztynku
z³o¿y³o œlubowanie, omó-
wiono projekty "Bez-
pieczne wakacje" oraz
"M³odzi w przejrzystej
Polsce. Aktywny samo-
rz¹d", które bêd¹ reali-
zowane we wspó³pracy ze
szko³ami i samorz¹dem
gminnym. 
•19 marca br. Burmistrz

uczestniczy³ w posiedze-
niu Konwentu Wójtów i
Burmistrzów Powiatu
Olsztyñskiego. Na
posiedzeniu zosta³y
wypracowane stanowiska
w sprawach: Programu
Rozwoju Obszarów Wiejs-
kich na lata 2007-2013;
œrodków pozabud¿eto-
wych na modernizacje i
remonty dróg gminnych;
œrodków pozabud¿eto-
wych na modernizacjê
infrastruktury wodno-
kanalizacyjnej w gminach. 
•Burmistrz uczestniczy³

w sesji Rady Powiatu
Olsztyñskiego, na której
omawiano zmiany w
bud¿ecie na rok 2008
(uwzglêdniono dofinan-
sowanie dla Gminy Olsz-
tynek na opracowanie
miejscowych planów za-
gospodarowania przestrze-

nnego wyznaczonych ob-

szarów - w Wilkowie i

Mierkach).  

W minionym okresie

komisje rady miejskiej

analizowa³y nastêpuj¹ce

zagadnienia: 

- komisja rewizyjna -

kontrola rozdysponowania

w roku 2007 œrodków

finansowych z gminnych

funduszy (profilaktyki i

rozwi¹zywania problemów

alkoholowych, ochrony

œrodowiska i gospodarki

wodnej) i dotacji na rea-

lizacjê zadañ publicznych

przez organizacje pozarz¹-

dowe) 

- komisja gospodarki i

bud¿etu - sprawozdanie z

dzia³alnoœci Zak³adu Go-

spodarki Komunalnej i

Zak³adu Gospodarki

Mieszkaniowej za rok

2007

- Komisja Spraw

Spo³ecznych - ocena stanu

bezrobocia w Gminie

Olsztynek za rok 2007 i

perspektywy jego zmniej-

szenia, sprawozdanie z

dzia³alnoœci Miejskiego

Oœrodka Pomocy Spo³e-

cznej za rok 2007, pomoc

spo³eczna w gminie.

Obecnie komisje doko-

nuj¹ analizy sprawozdania

Burmistrza Olsztynka z

wykonania bud¿etu Gminy

Olsztynek za rok 2007 i

wypracowuj¹ wnioski

dotycz¹ce absolutorium.

Na sesji rady miejskiej 29

kwietnia br. zostanie oce-

nione sprawozdanie Bur-

mistrza Olsztynka z wyko-

nania bud¿etu za rok 2007

i podjêta uchwa³a w

sprawie absolutorium, w

formie uchwa³ zostan¹

przedstawione do za-

twierdzenia bilanse zys-

ków i strat Gminnego

Centrum Zespo³u Pub-

licznych Zak³adów Opieki

Zdrowotnej w Olsztynku

oraz Miejsko-Gminnego

Oœrodka Kultury w Olsz-

tynku za rok 2007.

Z PRAC BURMISTRZA I RADY MIEJSKIEJ
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Plan dochodów Gminy po zmia-
nach - 31 505 751,70 z³, wykona-
nie w 101,11% - 31 854 675, 72 z³.
Plan wydatków Gminy po zmia-
nach w kwocie - 31 126 471,70 z³,
wykonanie w 93,63% - 29 144
312,15 z³, nadwy¿ka œrodków
zosta³a rozdysponowana w bud¿e-
cie na rok 2008.
Wydatki na inwestycje stanowi³y
kwotê - 4 986 464,22 z³. Reali-
zowano nastêpuj¹ce zadania:
- zakoñczono opracowanie projek-
tu na rozwi¹zanie gospodarki
wodno-œciekowej w Nowej Wsi
Ostródzkiej, 
- rozpoczêto opracowanie PT na
budowê kanalizacji sanitarnej dla
miejscowoœci Sudwa (zakoñcze-
nie IV 2008), 
- rozpoczêto opracowanie PT na
rewitalizacjê rynku, na zagospo-
darowanie przyzamcza na park
sportu, kultury i rozrywki, wyko-
nanie trybun na stadionie
miejskim (rozpoczêcie prac mo-
dernizacyjnych w roku 2008),
- zakoñczono budowê Stacji
Uzdatniania Wody w Olsztynku i
wodoci¹gu Olsztynek - kolonia
Jemio³owo ( ³¹czna wartoœæ zada-
nia - 1 764 685,83 z³, pozyskane
œrodki - 75 % kosztów kwalifiko-
wanych z UE i 10% z bud¿etu
pañstwa),
- wybudowano sieæ kanalizacyjn¹
wraz z przepompowniami na
trasie Olsztynek - Jemio³owo, 
- wybudowano nawierzchniê ulicy
Wiœniowej (w roku 2008 realiza-
cja II etapu - ul. Agrestowa i
Morelowa),
- kupiono dzia³kê pod budowê
budynku socjalnego, realizacja w
roku 2008 i 2009,
- rozpoczêto adaptacjê budynku
po inkubatorze przedsiêbiorczoœci
na lokale mieszkalne,
- opracowano PT na wymianê sto-
larki okiennej i drzwiowej oraz
remont elewacji budynku ratusza,

na termomodernizacjê obiektu
przedszkola i starej czêœci gim-
nazjum -  realizacja zadañ dot.
ratusza i przedszkola ujêta jest w
bud¿ecie na rok 2008 (w styczniu
br. zosta³ z³o¿ony wniosek o do-
finansowanie do remontu ratusza
do Ministra Kultury a na termo-
modernizacjê przedszkola zo-
stanie zaci¹gniêty kredyt  prefe-
rencyjny),
- opracowano PT na zniesienie
barier architektonicznych w
Szkole Podstawowej w Olsztynku
(realizacja rok 2008, zosta³
z³o¿ony wniosek o dofinan-
sowanie do PEFRON),
- opracowano PT na budowê sieci
wodno-kanalizacyjnej osiedla
mieszkaniowego przy ul. Jemio-
³owskiej w Olsztynku (dzia³ki
sprzedawa³a Gmina), realizacja  w
roku 2008,
- zakoñczono budowê sieci
wodno-kanalizacyjnej na osiedlu
przy ul. Pionierów w Olsztynku,
- wniesiono udzia³ gminy w wys.
511.000 z³ do budowy Zak³adu
Utylizacji Odpadów Komunal-
nych w Rudnie,
- dokoñczono budowê oœwietlenia
ulicznego ul. Brzozowej i
Leszczynowej,
- rozpoczêto opracowanie PT i
budowê sieci wodoci¹gowej
kolonii w Warlitach Ma³ych,
Elgnówku i Lichtajnach (realizac-
ja do VI 2008),
- rozpoczêto opracowanie PT na
budowê wodoci¹gu Ameryka -
Mañki (wyk. IV 2008),
- wybudowano studniê przy
budynku gminnym w Zezutach,
-  rozpoczêto opracowanie PT i
budowê sieci wodoci¹gowej od ul.
22 Lipca do Królikowa (realizacja
do VI 2008),
- kupiono samochód osobowy i
fotoradar dla Stra¿y Miejskiej w
Olsztynku,
- kupiono kserokopiarkê i zestawy

komputerów wraz z programami
u¿ytkowymi dla Rady i Urzêdu
Miejskiego,
- dofinansowano Starostwo
Powiatowe w Olsztynie do opra-
cowania PT na modernizacjê 
ul. Leœnej w Olsztynku,
- dofinansowano Gminne Centrum
Zdrowia (zakup centrali telefo-
nicznej),
- zakoñczono adaptacjê budynku
remizy stra¿ackiej w Królikowie
na œwietlicê terapeutyczn¹,
- dofinansowano ZGK na
sporz¹dzenie koncepcji rozbu-
dowy kaplicy na cmentarzu komu-
nalnym przy ul. Wilczej w Olsz-
tynku
- rozpoczêto budowê centrum
rehabilitacyjno-bibliotecznego
przy Szkole Podstawowej w Olsz-
tynku,
- dofinansowano ZGM na remont
lokalu komunalnego w Olsztynku
oraz  lokalu w Olsztynku i bu-
dynku w Warlitach (dostosowanie
do potrzeb osoby niepe³no-
sprawnej)
- udzielono dotacji ZGM na
remont elewacji budynku przy 
ul. Rynek 2-9 i udzielono z bud¿e-
tu po¿yczki Wspólnocie Mieszka-
niowej Rynek 2 w Olsztynku,
- opracowano PT na konserwacjê i
odrestaurowanie œredniowieczne-
go muru obronnego na dzia³ce
gminnej przy zamku (zadanie
ujêto na rok 2008, w styczniu br.
zosta³ z³o¿ony wniosek o dofinan-
sowanie do Ministra Kultury),
- doposa¿ono œwietlicê profilakty-
czn¹ w Platynach  (na ten cel
gmina otrzyma³a dofinansowanie
z UE), 
- wykonano nawierzchniê ulic
Klikowicza i Szkolnej (odcinek od
ul. Œwierczewskiego do ul. Koœ-
ciuszki), modernizowano oœwie-
tlenie uliczne poprzez monta¿
lamp energooszczêdnych, remon-
towano salê gimnastyczn¹ w starej

czêœci Gimnazjum (remont
zakoñczono w lutym 2008), 
-ustawiono 3 wiaty przystankowe.
-sp³acono raty po¿yczek,
kredytów i wykupiono akcje w
kwocie - 1.410 630 z³ oraz op³a-
cono odsetki z tego tytu³u w
kwocie - 316.603 z³. 

Gmina zaci¹gnê³a po¿yczki w
Wojewódzkim Funduszu Ochrony
Œrodowiska i Gospodarki Wodnej
w Olsztynie na realizacjê zadañ
inwestycyjnych w kwocie - 813
411 z³. oraz korzysta³a z po¿yczki
w Banku Gospodarstwa Krajo-
wego w Warszawie na prefinan-
sowanie zadania realizowanego z
udzia³em œrodków UE.  
Zad³u¿enie na koniec 2007 z
tytu³u kredytów, po¿yczek i emisji
obligacji wynios³o 6 214 240 z³
(bez po¿yczki na prefinan-
sowanie) natomiast na koniec
2006 r. wynosi³o 6 811 459 z³.
(zmniejszy³o siê o kwotê 597 219
z³). 
W trakcie roku na zadania w³asne
gminy pozyskiwano œrodki finan-
sowe z ró¿nych Ÿróde³, tj. z UE na
zadania opisane powy¿ej oraz ze
œrodków Urzêdu Marsza³ko-
wskiego - 120.000 z³, z Fundacji
Kronenberga - 9.500 z³, z  Fun-
dacji Polsko - Niemieckiej -
14.400 z³, z bud¿etu pañstwa -
537 999,31 z³ (w tym 86.800 z³ na
remont obiektów oœwiatowych)
oraz ze Starostwa - 15.000 z³.  
Z bud¿etu udzielono dotacji na
zadania publiczne realizowane
przez organizacje pozarz¹dowe w
kwocie - 114 920 z³ oraz przyz-
nano nagrody za wybitne osi¹g-
niêcia sportowe w wys. 4.500 z³.
Szczegó³owe sprawozdanie z
wykonania bud¿etu Gminy Olsz-
tynek za rok 2007 zosta³o
zamieszczone na stronie BIP,
mo¿e byæ równie¿ udostêpniane
zainteresowanym w biurze rady
miejskiej (UM w Olsztynku p. 3)

Miros³aw Stegienko
Burmistrz Olsztynka 

Realizacja bud¿etu Gminy Olsztynek w roku 2007

W dniu 4 maja obchodzone jest corocznie 

Œwiêto Stra¿aka 
z tej okazji Druhom Ochotniczych Stra¿y Po¿arnych

dzia³aj¹cych na terenie Miasta i Gminy Olsztynek

sk³adamy najserdeczniejsze ¿yczenia - du¿o zdrowia 

a nade wszystko szczêœcia w trudnej s³u¿bie 

ratowania mienia, zdrowia a czêsto i ¿ycia.  

W imieniu spo³ecznoœci lokalnej dziêkujemy 

za ca³oroczny trud s³u¿by na rzecz bezpieczeñstwa 

mieszkañców naszej Gminy i Miasta i nie tylko. 

Jan Budziñski                     Miros³aw Stegienko 

Przewodnicz¹cy Rady Miejskiej     Burmistrz Olsztynka

Uprzejmie informujê, i¿ wychodz¹c naprzeciw ³atwiejszemu konta-
ktowi Pañstwa z pracownikami Urzêdu Miejskiego w Olsztynku od dnia
20 lutego br.  oprócz po³¹czeñ za poœrednictwem centrali telefonicznej
(zachowane dotychczasowe numery) istnieje mo¿liwoœæ bezpoœredniego
po³¹czenia siê z poszczególnymi stanowiskami pracy w Urzêdzie. Wykaz
numerów telefonów do UM w Olsztynku i gminnych jednostek organiza-
cyjnych dostêpny jest na stronie internetowej 
- www.olsztynek.pl/index4.html

Burmistrz Olsztynka
Miros³aw Stegienko

Szanowni Pañstwo
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Obóz ten przeznaczony dla
¿o³nierzy i podoficerów powsta³
na polach w pobli¿u wioski Kró-
likowo i wielkiego mauzoleum
Tannenbergu. By³ to najwiêkszy
obóz jeniecki na terenie obec-
nego woj. warmiñsko - mazur-
skiego. Oblicza siê, ¿e przez
okres wojny (1939 - 1945) wiê-
ziono tutaj ok. 400 tysiêcy osób
ro¿nych narodowoœci (Polaków,
Francuzów, Belgów, Holendrów,
Rosjan, W³ochów). Do obozu
pod Olsztynkiem trafi³y te¿ du¿e
grupy cywilów z³apanych przez
Niemców podczas przekraczania
granicy oraz polskie rodziny
wysiedlone przez w³adze lite-
wskie z Wileñszczyzny. ¯yj¹cy-
mi œwiadkami tych wydarzeñ s¹
m.in. Stanis³aw Czy¿ i rodzeñ-
stwo Afteków. Stanis³aw Czy¿
mia³ 9 lat kiedy wraz z ojcem,
matk¹ i siedmioletnim bratem
Paw³em zosta³ przywieziony do
obozu jenieckiego w Królikowie
po wysiedleniu z Wilna. Pamiêta,
ze pêdzono ich pieszo ze stacji
(prawdopodobnie z GryŸlin)
przez wiele godzin, polnymi
drogami pod os³on¹ nocy. W
obozie by³y setki podobnych im
cywilów osadzonych w barakach

z numerami 6,7 i 8. Wraz z rodzi-
n¹ spêdzi³ tutaj kilka miesiêcy, od
kwietnia do koñca paŸdziernika
1940r. W jego pamiêci pozosta³y
koszmarne wspomnienia. Ciê¿kie
warunki, ci¹g³y g³ód i groŸba
utraty ¿ycia. Spa³o siê w bara-
kach na piêtrowych pryczach
wyœcielonych drewnianymi
wiórami. Latem nie by³o w
baraku zimno, ale jesieni¹ ch³ód
dokucza³ coraz bardziej, w
dodatku dzieci nie mia³y ciep³ych
ubrañ. Ma³y Stasio Czy¿ by³
œwiadkiem okrutnych zdarzeñ 
- widzia³ wynoszonych zmar³ych,
s³ysza³ strza³y œwiadcz¹ce o zabi-
janiu, chorych ludzi, prze¿ywa³
g³ód, choroby i ci¹g³y strach
przed najgorszym. Te traumaty-
czne prze¿ycia zaci¹¿y³y na psy-
chice dziecka. Podkreœla, ¿e
miesiêcy prze¿ytych w obozie
Hohenstein nie zapomni nigdy i,
¿e czêsto nocami wracaj¹ kosz-
marne wspomnienia.

Chocia¿ wyjœcie z obozu na
wolnoœæ graniczy³o wrêcz z
cudem, taki cud siê wydarzy³.
Pewnej paŸdziernikowej nocy
ca³¹ rodzinê Czy¿ów, wraz z
innymi cywilami, wywieziono
wozami na stacjê w Olsztynku.

Tutaj za³adowano ich do
towarowych wagonów i wywie-
ziono w nieznanym kierunku. Po
wielu godzinach dojechali do
Warszawy. Osoby doros³e
postawiono przed komisj¹
lekarsk¹, która dokona³a selekcji
na zdrowych i chorych. Pierw-
szych zabrano ponownie do
poci¹gu i wywieziono, praw-
dopodobnie do pracy przymu-
sowej w Niemczech. Ludzi
chorych i dzieci zwolniono.
Rodzina Czy¿ów znalaz³a siê na
wolnoœci bez ¿adnych œrodków
do ¿ycia i z bardzo chorym
ojcem. Dalsze losy tej rodziny
by³y równie¿ dramatyczne, ale
szczêœliwie wszyscy prze¿yli
wojnê i doczekali radzieckiego
wyzwolenia.

Rodzina Afteków mieszka³a na
WileñszczyŸnie. Po wkroczeniu
Sowietów z "bratersk¹ pomoc¹"
we wrzeœniu 1939r. musieli
uciekaæ, gdy¿ grozi³a im wywóz-
ka na Syberiê. Dziwna rzecz,
uciekli na stronê niemieck¹ i to
ca³¹ rodzin¹. Po przekroczeniu
granicy wpadli w rêce niemieckie
i zostali wys³ani do obozu Stalag
I B Hohenstein. Rodzina
Afteków sk³ada³a siê z piêciu

osób - rodziców (Wac³aw i
Genowefa) i trójki kilkuletnich
dzieci (Jadwiga, Witold i Zyg-
munt). W obozie przebywali od
pocz¹tku paŸdziernika 1939r. do
27 czerwca 1940r. Dzieci trzy-
mano oddzielnie pod opiek¹
kobiet niemieckich, które uczy³y
polskie dzieci niemieckiej mowy.
Aftekowie zapamiêtali nawet
imiona tych niby opiekunek 
- Hedwig i Rose. Postrachem dla
dzieci byli ¿o³nierze - stra¿nicy z
potê¿nymi psami. Najwiêkszym
marzeniem by³o najeœæ siê do
syta. G³ód doskwiera³ niemi³o-
siernie. Codzienn¹ straw¹ by³a
miarka brukwianej zupy, czarna
kawa zbo¿owa bez cukru i
kawa³ek gliniastego chleba.
Rodzice musieli pracowaæ.
Ojciec najpierw pali³ w piecach
w barakach, póŸniej pomaga³ w
kuchni. Kontakt dzieci z rodzica-
mi by³ utrudniony, wrêcz
niemo¿liwy. Dzieci prze¿ywa³y
bardzo mocno brak opieki ze
strony najbli¿szych oraz ci¹g³y
g³ód i strach. 27 czerwca 1940r.
ca³a rodzina zosta³a niespo-
dziewanie zwolniona i mog³a
udaæ siê do bliskich ko³o Hru-
bieszowa. Z pobytu w obozie
pozosta³y tylko bolesne wspo-
mnienia i œwistek papieru wys-
tawiony przez komendanturê
Wac³awowi Aftece. Jest to
jedyny dokument potwierdzaj¹cy
pobyt rodziny Afteków w Stalagu
I B Hohenstein. Zaskakuj¹ca jest
troska niemieckiego kapitana o
dalszy los polskiej rodziny, która
nie mog¹c wymieniæ posia-
danych pieniêdzy na obowi¹zu-
j¹ce w 1940r. œrodki p³atnicze (w
tym przypadku by³y to niemiec-
kie marki) by³a pozbawiona œrod-
ków do ¿ycia. W przyp³ywie
szlachetnych uczuæ wydaje doku-
ment z proœb¹ o przed³u¿enie ter-
minu wymiany polskich pieniê-
dzy na inne obowi¹zuj¹ce w
Niemczech. Có¿ za rycerska po-
stawa!

Rodzina Afteków prze¿y³a
wojnê i przez kilkadziesi¹t lat
próbowa³a zapomnieæ dramaty-
czne chwile spêdzone w obozie
jenieckim w Olsztynku i jeszcze
gorsze doœwiadczenia z ukraiñ-
skimi s¹siadami, którzy dwukrot-
nie palili ich domostwo kolo
Hrubieszowa. Minê³y lata i
pojawi³a siê mo¿liwoœæ otrzyma-
nia rekompensaty od strony
niemieckiej za utracone zdrowie
w czasie wojny. Rodzeñstwo
Afteków z³o¿y³o odpowiedni
wniosek do Urzêdu Do Spraw

COŒ Z HISTCOŒ Z HISTORIIORII

Jest to wrêcz niewiarygodne, ¿eby w obozie jenieckim, gdzie przetrzymywano jeñców
wojennych, mog³y przebywaæ dzieci. Tak by³o w obozie Stalag I B Hohenstein.

Dzieci w obozie jenieckim

Zaœwiadczenie wydane przez komendaturê obozu Stalag I B Wac³awowi Aftece potwierdza-
j¹ce posiadanie przez niego kwoty tysi¹ca z³otych
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Kombatantów i Osób Re-
presjonowanych o przyznanie
nale¿nych œwiadczeñ z racji
pobytu w obozie. I tutaj pojawi³y
siê problemy. Urz¹d nie uzna³
roszczeñ za zasadne i odrzuci³
wniosek. Jedyny zachowany
dokument potwierdzaj¹cy pobyt
Wac³awa Afteki w obozie oraz
zeznania œwiadków (trójki
rodzeñstwa) w opinii Urzêdu nie
by³y wiarygodne, dodatkowo
stwierdzono, ¿e w obozie
jenieckim Stalag I B Hohenstein
nie przetrzymywano dzieci i w
ogóle osób cywilnych, gdy¿ by³
to obóz jeniecki. Zeznania wielu
œwiadków i ustalenia historyków
potwierdzaj¹ fakt przetrzymywa-
nia w obozie jenieckim kilku
tysiêcy cywilów - mê¿czyzn,
kobiet i dzieci w okresie od
jesieni 1939r. do jesieni 1940
roku. Niestety polskie urzêdy nie
chc¹ tego uznaæ, co jest niezwy-
kle krzywdz¹ce dla osób, które
wiele miesiêcy swojego dzieciñ-
stwa spêdzi³y w koszmarnych
warunkach obozowej rzeczy-
wistoœci.

Warto podkreœliæ, ¿e Stalag I B
Hohenstein by³ najwiêkszym
obozem jenieckim na terenie
Mazur. Zabudowania tego obozu
przetrwa³y wojnê i zosta³y
celowo zniszczone przez w³adze
komunistyczne. Chodzi³o o to, ¿e
drewniane baraki hitlerowskie

zbytnio przypomina³y te z
sowieckich ³agrów, co budzi³o
przykre skojarzenia wœród pol-
skiej ludnoœci wypêdzonej z
Kresów Wschodnich. Wiêkszoœæ
(a by³o ich ponad sto) rozebrano
i przewieziono do Warszawy.
Powsta³y z nich domy
mieszkalne dla budowniczych
Pa³acu Kultury i Nauki. Czêœæ
domów zachowa³a siê i obecnie
s¹ to zabudowania akademickie
na Jelonkach. W latach 70-tych,
z inicjatywy Tadeusza Kalbar-
czyka zaczêto zbieraæ pami¹tki i
wspomnienia dotycz¹ce historii
obozu jenieckiego w Olsztynku.
Pami¹tki te zosta³y wyekspo-
nowane w izbie pamiêci Zespo³u
Szkó³ Zawodowych w zamku.

Z okazji czterdziestej rocznicy
wybuchu II wojny œwiatowej
ZBOWID w Olsztynie podj¹³
dzia³ania maj¹ce na celu
uporz¹dkowanie cmentarza
jeñców wojennych w Sudwie
oraz zagospodarowanie terenu
by³ego obozu Stalag I B. W tym
samym czasie Muzeum Warmii i
Mazur przyst¹pi³o do przygo-
towania w salonie wystawowym
w Olsztynku (dawny koœció³
ewangelicki) sta³ej ekspozycji
pod nazw¹: "Stalag I B - miejsce
niewoli i niedoli". Prezes ko³a
ZBOWID w Olsztynku Jan
Kapuœciak, przy fachowej pomo-
cy Boles³awa Wolskiego opra-

cowa³ pro-
jekt ma-
kiety obo-
zu. Minia-
tury bara-
ków obo-
zowych i
ca³¹ ma-
kietê wyko-
nali wiêŸ-
niowie Za-
k³adu Kar-
nego w
Barczewie.

W 1983r.,
w dniach 28
- 29 maja zorganizowano spot-
kanie by³ych jeñców wojennych
Stalag I B oraz sesjê popularno-
naukow¹. Z tej okazji otwarto te¿
wystawê dotycz¹c¹ historii
obozu. Znamienne jest, ze na tej
uroczystoœci nie by³o kombatan-
tów radzieckich, równie¿
zabrak³o przedstawicieli w³adz
Zwi¹zku Radzieckiego, ¿eby
z³o¿yæ wi¹zankê kwiatów na
grobach ponad 50 tysiêcy jeñców
radzieckich. 

W póŸniejszych latach wys-
tawê prezentuj¹c¹ pami¹tki z
obozu przeniesiono do, tzw.
Domu Mrongowiusza, nastêpnie
do nowo wybudowanej karczmy
ko³o Skansenu. W 2007r. nowy
dyrektor MBL postanowi³
ca³kowicie usun¹æ ekspozycjê z
obiektów skansenowskich. 

Podobno psu³a estetyczne wra¿e-
nia zwiedzaj¹cym. Jest to bardzo
przykre, ¿e tak cenna ekspozy-
cja, jedyna w ca³ym wojew-
ództwie warmiñsko - mazurskim,
jest traktowana jak niepotrzebny
balast. Uwa¿am, ze ogrom cier-
pieñ i ofiar zwi¹zanych z istnie-
niem obozu Stalag I B daje nam
moralny obowi¹zek godnego
upamiêtnienia tej tragicznej his-
torii naszego miasta. Musimy
znaleŸæ odpowiednie miejsce na
sta³¹ ekspozycjê pami¹tek po
czasach niedoli i pogardy dla
cz³owieka.

Bogumi³ KuŸniewski

Polscy jeñcy w obozie.

Szanowni Rodzice
Drodzy Uczniowie

Od 1 wrzeœnia 2008 w Zespole Szkól 
w Olsztynku otwieramy 

Technikum Hotelarskie

Technikum Gastronomiczne

Uczeñ koñcz¹cy szko³ê bêdzie móg³:
- prowadziæ dzia³alnoœæ gospodarcz¹ zwi¹zan¹ z hotelarstwem i
gastronomi¹,
- pracowaæ w hotelach w kraju i za granic¹,
- sporz¹dzaæ dokumentacjê ksiêgow¹ i sprawozdania finansowe,
- obs³ugiwaæ sprzêt biurowy,
- wspó³pracowaæ z firmami œwiadcz¹cymi us³ugi turystyczne w
kraju i za granic¹,
- organizowaæ us³ugi gastronomiczne, oferowaæ i œwiadczyæ us³ugi
hotelarskie,
- wspó³pracowaæ z polskimi i œwiatowymi organizacjami hote-
larskimi,

- kontynuowaæ naukê na uczelniach hotelarskich.
Ponadto proponujemy naukê w nastêpuj¹cych typach szkó³:
- liceum ogólnokszta³c¹ce - 3 letnie,
- zasadnicza szko³a zawodowa:

dwuletnia - kucharz ma³ej gastronomii,
trzyletnia - wielozawodowa.

Uczniowie naszej szko³y
- przygotowywani s¹ do zdawania zewnêtrznych egzaminów matu-
ralnych
- ucz¹ siê trzech jêzyków obcych (angielski, niemiecki, rosyjski),
- przygotowywani s¹ do zdania egzaminów zawodowych,
- maj¹ mo¿liwoœæ zdobycia uprawnieñ pilota wycieczek,
- mog¹ ukoñczyæ kurs opiekunów i wychowawców kolonijnych i
obozowych,
- mog¹ uzyskaæ potwierdzenie swoich umiejêtnoœæ europejskim
dokumentem Europass,
- mog¹ te¿ uzyskaæ certyfikat ECDL.

Dyrekcja Zespo³u Szkó³ w Olsztynku

Zamkowa 6
tel. 089192627
e-mail zszolszt@icenter.pl
www.zamek.edu.pl
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Takie i podobne pytania pojawiaj¹ siê czês-
to. Warto wiêc, jak s¹dzê, podj¹æ próbê
wyjaœnienia czym w³aœciwie jest "ta" prze-
moc.

Definicja, jak¹ zaczerpnê³am z materia³ów
Stowarzyszenia Na Rzecz Przeciwdzia³ania
Przemocy w Rodzinie Niebieska Linia,
mówi, ¿e "przemoc to intencjonalne dzi-
a³anie lub zaniechanie dzia³ania jednej
osoby wobec drugiej, które wykorzystuj¹c
przewagê si³ narusza prawa i dobra oso-
biste jednostki, powoduj¹c cierpienia i
szkody."

Mówi¹c "po ludzku" chodzi o to, ¿e z prze-
moc¹ mamy do czynienia wtedy, kiedy
spe³nione zostan¹ nastêpuj¹ce warunki:
1. Dzia³anie lub zaniechanie dzia³ania jest
intencjonalne, czyli zosta³o podjête celowo i
œwiadomie, nie wynika ze zbiegu wydarzeñ a
z przekonania, ¿e ktoœ lepiej wie, co jest

dobre dla drugiej osoby i uwa¿a, ¿e ma
prawo decydowania w jej imieniu. Jest
przekonany, ¿e powinna ona siê podporz¹d-
kowaæ. Jego intencje s¹ s³uszne, wie lepiej i
wymaga pos³uszeñstwa. Zdanie drugiej
osoby, jej chêci i potrzeby nie s¹ w ogóle
brane pod uwagê (po co? Skoro ona sama nie
wie co dla niej dobre. Ma s³uchaæ i ju¿).
2. Jedna osoba ma wyraŸn¹ przewagê nad
drug¹ - jest silniejsza fizycznie, psychicznie,
ma wiêksze zasoby materialne (np. pracuje a
druga osoba zajmuje siê domem) i wykorzy-
stuje tê przewagê, by zmusiæ osobê s³absz¹
do podporz¹dkowania siê.
3. Dzia³anie lub zaniechanie jednej osoby
narusza prawa i dobra osobiste drugiej.
Jedna osoba daje sobie prawo, by drug¹ skry-
tykowaæ, obraziæ, uderzyæ lub wydzielaæ
pieni¹dze. Nie liczy siê z jej proœbami, nie
s³ucha protestów - Traktuje tê osobê jak

pozbawiony praw przedmiot, który "nie ma
nic do gadania".
4. Wskutek opisanych wy¿ej okolicznoœci
osoba, wobec której stosowana jest prze-
moc, cierpi, ponosi szkody fizyczne i psy-
chiczne. Szkody mog¹ byæ natychmiastowe
albo odroczone w czasie, widoczne b¹dŸ
niedostrzegalne, materialne lub niewymierne.
Ktoœ stosuje przemoc wobec innej osoby,
jeœli wszystkie omówione wy¿ej warunki
zostan¹ spe³nione.

Osoba stosuj¹ca przemoc nazywana jest
sprawc¹, a doznaj¹ca przemocy - ofiar¹.
Nazwy te nie okreœlaj¹ charakteru osób,
przedstawiaj¹ tylko rolê, jak¹ pe³ni¹ w
konkretnej sytuacji. Role "sprawcy" i "ofia-
ry" dok³adnie pokazuj¹ co kto robi: sprawca
- stosuje przemoc, a ofiara cierpi i ponosi
szkody. Sprawca jest w ataku, a ofiara w
obronie.

Warto zdawaæ sobie sprawê, ¿e to sprawca
powinien podj¹æ decyzjê i dzia³anie w celu
zmiany swego zachowania. Osoba doznaj¹ca
przemocy przede wszystkim powinna chroniæ
siebie.

Na podstawie materia³ów Stowarzyszenia Na
Rzecz Przeciwdzia³ania Przemocy w
Rodzinie Niebieska Linia przygotowa³a

Joanna Zarêba

Co to jest przemoc?
OdpowiedŸ na postawione w tytule pytanie wielu ludziom wydaje siê prosta: wiadomo

- przemoc to bicie, krzywdzenie, maltretowanie. Kiedy jednak dochodzi do analizowania
konkretnych zdarzeñ sprawa przestaje byæ jednoznaczna. Pojawiaj¹ siê w¹tpliwoœci:
czy jednorazowe uderzenie to ju¿ przemoc? A nazywanie kogoœ g³upim, oœmieszanie i
krytykowanie? A jeœli ktoœ nie bije, nie wyzywa, natomiast ca³¹ wyp³atê zatrzymuje dla
siebie i wydziela pieni¹dze na dom wed³ug w³asnego widzimisiê, nie bior¹c pod uwagê
realnych potrzeb i kosztów utrzymania rodziny?

I Liceum Ogólnokszta³c¹ce im. Jacka
Kaczmarskiego w Olsztynku to szko³a z trady-

cjami. Istnieje od 1956 roku a jej mury opuœci³o od tamtego czasu
oko³o 3000 absolwentów. Wykwalifikowana kadra nauczycieli dba o
wszechstronny rozwój m³odzie¿y a tak¿e klimat sprzyjaj¹cy rozwojowi
ucznia. Wypracowany model kszta³cenia procentuje wysokim
wskaŸnikiem zdawalnoœci egzaminu maturalnego przez absolwentów i
kontynuacj¹ nauki na studiach wy¿szych. Zajêcia w naszej szkole
odbywaj¹ siê w trybie jednozmianowym.

Wychodz¹c naprzeciw potrzebom rynku pracy i zainteresowaniom
spo³ecznoœci lokalnej urozmaiciliœmy nasz¹ ofertê kszta³ceniow¹. W
roku szkolnym 2008/2009 zapraszamy absolwentów gimnazjum do
czteroletniego technikum ekonomicznego. Przygotowanie do zawodu
technik ekonomista umo¿liwia kontynuowanie nauki na uczelniach
wy¿szych oraz doskonalenie umiejêtnoœci na szkoleniach specjalisty-
cznych. Bêdziemy zatem kszta³ciæ przysz³ych ekonomistów, którzy
bêd¹ mogli pracowaæ na takich stanowiskach, gdzie wymagane s¹
wiedza i umiejêtnoœci z zakresu finansów, rachunkowoœci, orga-
nizowania procesów zwi¹zanych ze sprzeda¿¹ wyrobów, towarów i
us³ug. Obserwuj¹c lokalny rynek pracy zauwa¿amy, ¿e pracodawcy
czêsto poszukuj¹ kandydatów z takim w³aœnie wykszta³ceniem.

Nasza szko³a umo¿liwia tak¿e mo¿liwoœæ kszta³cenia ogólnego. W
bie¿¹cym roku szkolnym planujemy nabór do dwóch klas pierwszych.
Dajemy przy tym mo¿liwoœæ wyboru kierunku i grupy jêzykowej w
zale¿noœci od stopnia zaawansowania. Oferujemy nauczanie a¿ trzech
jêzyków obcych: angielskiego, niemieckiego 
i rosyjskiego. W zakresie rozszerzonym zapewniamy nauczanie:

– przedmiotów œcis³ych, przygotowuj¹cych do nauki na stu-
diach politechnicznych, umo¿liwiamy tu odbycie szkolenia szybo-
wcowego organizowanego przez Aeroklub Elbl¹ski na lotnisku w
GryŸlinach,

– przedmiotów przyrodniczych przygotowuj¹cych do nauki na
studiach medycznych oraz na kierunkach: fizykoterapia, odnowa bio-
logiczna i fizjoterapia, 

– przedmiotów humanistycznych przygotowuj¹cych do nauki
na studiach humanistycznych i filologicznych.

Nasze liceum przyst¹pi³o do ogólnopolskiego projektu „Szko³a ucz¹-
ca siê”. Ponadto realizujemy programy: „Sport recept¹ na zdrowie” i
„Zrealizuj siebie”. Posiadamy dwie nowoczesne pracownie informa-
tyczne wyposa¿one w zestawy komputerów Mac i PC oraz centrum
multimedialne w bibliotece. Uczniowie naszej szko³y maj¹ mo¿liwoœæ
poznania najnowoczeœniejszych obecnie systemów operacyjnych
(MacOS X, MS Windows XP, Vista). W ka¿dej pracowni mo¿emy
³¹czyæ siê z Internetem przy pomocy szybkiego szerokopasmowego
³¹cza. W bibliotece szkolnej mo¿na nie tylko wys³aæ maila, ale w mi³ej
atmosferze skorzystaæ z jednego z 8800 woluminów, poczytaæ prasê,
obejrzeæ wystawê, czy wzi¹æ udzia³ w jednym z konkursów.
Uczniowie, którym sama nauka nie wystarcza, mog¹ te¿ udzielaæ siê w
samorz¹dzie szkolnym, uczestniczyæ w zajêciach sportowych i rekrea-
cyjnych, imprezach szkolnych, festiwalach, wycieczkach, biwakach kla-
sowych, spektaklach filmowych czy teatralnych. 

Ka¿dy ma swoje mocne strony i talenty, my dajemy mo¿liwoœæ
ich rozwijania.



Niedawno partnerska szko³a
w Gurjewsku wygra³a konkurs
w ramach narodowego projektu
"Edukacja" i otrzyma³a multi-
medialne centrum i salê konfe-
rencyjn¹ wyposa¿one w sprzêt
najnowszej generacji. Nasza
szko³a posiada równie¿
doskonale wyposa¿on¹ salê
multimedialn¹. Obydwie
placówki s¹ zatem dobrze przy-

gotowane do miêdzynarodowej
wspó³pracy, dziêki której
uczniowie i nauczyciele pozna-
j¹ nowoczesne technologie
informacyjno - komunikacyjne.
Program wymiany zawiera w
sobie zarówno elementy kszta³-
cenia zawodowego, jak te¿
ukierunkowany jest na przygo-
towanie m³odzie¿y do ucze-
stnictwa w ¿yciu spo³ecznym

pañstw europejskich. Wspólna
realizacja zadañ ma u³atwiæ
integracjê spo³eczn¹ m³odych
ludzi, rozbudziæ w nich inicja-
tywê i przezwyciê¿yæ ewentu-
alne uprzedzenia i stereotypy.

Program rozpoczyna siê
27.04.2008 roku wyjazdem 12
naszych uczniów i dwóch
nauczycieli do Gimnazjum nr 2
w Gurjewsku. Rewizyta bêdzie
w czerwcu b.r. Docelowo do
Rosji w ci¹gu roku wyjad¹ 4
grupy uczniów, po dwanaœcie
osób z 2 nauczycielami ka¿da.

W ostatnim czasie Zespó³
Szkó³ w Olsztynku uzyska³
przepiêknie po³o¿ony obiekt
hotelarsko - gastronomiczny w

£êguckim M³ynie na warsztaty
szkolne dla zawodów hotelarz,
kucharz i gastronom, bêdzie te¿
to baza szkoleniowo - wypo-
czynkowa dla m³odzie¿y i
nauczycieli. Wiêkszoœæ zadañ
polsko - rosyjskiego projektu
bêdzie realizowana w³aœnie w
tym oœrodku.

Projekt akcentuje koniecznoœæ
pog³êbiania wiedzy o otaczaj¹-
cym œwiecie, korzyœci wynika-
j¹ce z nauki jêzyków obcych, z
umiejêtnoœci pracy w zespole
zadaniowym.  Przygotowuje
m³odego cz³owieka do ¿ycia
we wspó³czesnej Europie i
Œwiecie.

Jolanta Stejer
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Polsko - rosyjski projekt edukacyjny. 
"Nasza przysz³oœæ w Europie i w œwiecie"

W paŸdzierniku 2007 roku delegacja nauczycieli z Gim-
nazjum nr 2 w Gurjewsku spotka³a siê z nauczycielami
Zespo³u Szkó³ w Olsztynku. Omówiono program wymiany
m³odzie¿y oraz zadania na wizyty w Polsce i w Rosji. Stwier-
dzono, ¿e chocia¿ nasze kraje s¹siaduj¹ ze sob¹, to m³odzi
ludzie, zarówno Polacy jak i Rosjanie, posiadaj¹ ma³o infor-
macji na temat historii i kultury obu narodów.

Katarzyna Hacia nauczycielka
Szko³y Podstawowej w Olsz-
tynku zorganizowa³a ju¿ wiele
imprez, pt. "Olsztynek dzie-
ciom". Zosta³am zaproszona na
kolejn¹ z nich. Jak mówi Pani
Kasia, g³ównym celem akcji jest
uatrakcyjnienie zajêæ lek-
cyjnych. Najczêœciej chodzi tu o
spotkania dzieci z niecodzienny-
mi  goœæmi, podczas których
pierwszoklasiœci mog¹ ukazaæ
swoje osi¹gniêcia i mo¿liwoœci.     

Impreza zorganizowana w dniu
28 lutego 2008 r. pod tytu³em
"Olsztynek maluje z dzieæmi",
by³a warsztatami malarskimi
prowadzonymi pod fachowym

okiem artysty Waldemara
Majchera, uprawiaj¹cego ma-
larstwo na szkle. Pan Waldemar
wraz z ¿on¹ Ew¹ dopingowali
maluj¹cych, zapewniaj¹c ich, ¿e
posiadaj¹ talenty, które warto
rozwijaæ. Dzieci i doroœli pod
okiem mistrza z zapamiêtaniem
oddali siê tworzeniu.... 

Na koniec dokonano wspólnej
oceny dzie³ i okaza³o siê, ¿e w
ka¿dym z nas drzemie trochê
artysty. Prace wypad³y znako-
micie i wielu uczestników de-
klarowa³o chêæ kontynuowania
malowania i to nie tylko na
szkle.... 

Marianna Kuciñska

MALOWANE NA SZKLE

I NIE TYLKO...

Dyrektor Miejskiego Oœrodka Pomocy Spo³ecznej
w Olsztynku - Pani Ewa Szerszeniewska oraz Spo³ecznoœæ
Domu Dziennego Pobytu serdecznie zapraszaj¹ na Dzieñ
Otwarty Placówki w dniu 24 kwietnia 2008 roku, 
ul. Œwierczewskiego 19, rozpoczêcie o godz. 1000. Celem
spotkania jest zapoznanie spo³ecznoœci lokalnej z formami
pracy Domu, a w szczególnoœci pokazania placówki jako
miejsca aktywnego i przyjemnego spêdzania czasu przez
osoby starsze. Posiadamy bogate doœwiadczenie w regio-
nalnych konkursach rêkodzie³a, patronujemy nowa-
torskim przedsiêwziêciom. 

Organizujemy uroczystoœci okolicznoœciowe z
udzia³em goœci, m.in. wigiliê bo¿onarodzeniow¹, œniadanie
wielkanocne. Oferta Domu Dziennego Pobytu jest bardzo
interesuj¹ca i bogata, w zwi¹zku z tym mamy nadziejê, ¿e
bêd¹ Pañstwo mile zaskoczeni. 
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4 II Ul. Œwierczewskiego.
Krewka Katarzyna A. Z Gi¿y-
cka pobi³a siostry Monikê i
Weronikê L. z Olsztynka. Za-
czê³o siê klasycznie - od ci¹g-
niêcia za w³osy, póŸniej by³o
ju¿ znacznie gorzej. W efekcie
jedna z sióstr trafi³a do szpitala
ze z³aman¹ rêk¹.

Horror w Królikowie.
Danuta J. z Królikowa nêka³a
s¹siada stukaj¹c w okna jego
domu, dzwoni¹c dzwonkiem u
drzwi (chwyty chyba zapo¿y-
czone z filmów), a nawet - i tu
chyba jej, oryginalny pomys³ -
polewaj¹c mu samochód wod¹!
Tego ju¿ zdesperowany Jan G.
nie wytrzyma³ - w dniu 4 II
sprawa trafi³a na policjê.

4/5 II Okolice Mielna. Czê-
œci maszyn i inne przedmioty
metalowe skradziono Firmie
Trans - ¯wir z Gi¿ycka. Tzw.
sprawc¹ okaza³ siê Marian K. z
Sitna.

9 II Elgnówko. Henryk P. z
Drwêcka "zmieni³ zameldo-
wanie", na razie w trybie aresz-
tu tymczasowego, za pobicie z
u¿yciem niebezpiecznego na-
rzêdzia Krystiana K. z Gaju.

8 II Mierki. Krystyna D.
odpowie przed s¹dem grodzkim
za pogryzienie przez jej psa
Agnieszki K.

8 II Bar "K³osek". Joanna
W. stwierdzi³a tu, ¿e nie jest ju¿
posiadaczem telefonu komór-
kowego Sagem o wartoœci 200
z³.

13 II Ul. Mickiewicza.
Kradzie¿ wi¹zana! Z³odziej

ukrad³ tu tylny most od samo-
chodu "¯uk", a ¿eby go nie
dŸwigaæ, równie¿ wózek met-
alowy.

16 II Ul. Daszyñskiego.
Podczas kontroli drogowej
policja znalaz³a w baga¿niku
samochodu Ryszarda K. z
Lidzbarka Warmiñskiego 1350
paczek papierosów bez akcyzy.

19 II Ul. Pionierów. Tomasz
B. przyw³aszczy³ sobie telefon
komórkowy Ericsson o warto-
œci 600 z³ w sposób bêd¹cy ju¿,
jakby zbójeck¹ metod¹. Po-
prosi³ o telefon Weronikê M.,
niby do wys³ania pilnego SMS-
a, i ju¿ go - telefonu - nie odda³.
Za to otrzyma³ od policji drugi
telefon - 007!

X 2007 Z³odziejskie ¿niwa!
2 silniki od kombajnu o warto-
œci 1600 z³ skradziono Zbig-
niewowi  K. z Olsztynka.

21 II Waplewo. Dawid L.
dotkliwie pobi³, uderzaj¹c piêœ-
ciami w twarz i kopi¹c po
ca³ym ciele, Cezarego N. Odpo-
wie co prawda przed s¹dem,
nasuwa siê tutaj jednak refle-
ksja czy nie by³y bardziej spra-
wiedliwe dawne kary talionu
(tutaj sprawca zosta³by dok³a-
dnie tak samo obity), ¿e "nie
wspomnê" ju¿ o karach od-
zwierciedlaj¹cych - straci³by
rêce i nogi!

26 II - 27 II Wychowanek
Domu Dla Dzieci "Nad Je-
ziorem" Kamil N. okrad³ w³a-
sn¹ placówkê. Pokusa by³a
silna - Playstation i Pegasus.

28/29 II Ul. Jagie³³y. Z³o-
dzieje staj¹ siê coraz bardziej
wygodni. Tutaj w³amali siê do
piwnicy Jaros³awa R. po
wyrzynarkê, ale zabrali te¿
rower górski, bo nie chcia³o im
siê pewnie wracaæ na piechotê.

29 II - 3 III Swaderki. W³a-
manie do domku letniskowego
Henryka G. z Warszawy. Po to

tylko by ukraœæ lustro i
jakieœ przewody.
Arsen Lupin to on nie
jest!

II - 4 III Ul. Polna.
Nieznani sprawcy
wynieœli tu z budowy
2 pary drzwi ze-
wnêtrznych, 150 m
rynien, 5 par drzwi
wewnêtrznych i 100
mb siatki ogrodze-
niowej. Na dodatek, z
niewiadomych powo-
dów, powybijali szyby
i po³amali ramy okienne.
£¹czne straty to 30 tys. z³otych. 

1 III Parking przy ul. Jana
Paw³a II. Czêsto zdarzaj¹ siê
tutaj kradzie¿e paliwa z samo-
chodów ciê¿arowych. Tym
razem Mariusz K. z Olsztynka i
nieustalony jeszcze wspólnik
wyci¹gnêli 60 l z samochodu
firmy Darton z Grodziska
Mazowieckiego.

1 III Bar "Colorus". Tele-
fon komórkowy Nokia N70
skradziono Kamilowi T.

3 - 10 III Kunki. £upem
z³odzieja pad³y tu 2 akumulato-
ry i rozrusznik samochodowy o
wartoœci 500 z³, w³asnoœæ
Czes³awa W.

7 III Ul. Leœna. Policja
zatrzyma³a Grzegorza K. z
Maniek, który jecha³ - uwaga! -
ci¹gnikiem w³asnej produkcji,
bez tablic rejestracyjnych, no i 
- jak¿eby inaczej, bez upraw-
nieñ.

8 III Bar "Colorus". Trzech
nieznanych sprawców pobi³o tu
Dariusza L. z Kunek. Z okazji
Dnia Kobiet?

10 III Grill Bar w
Paw³owie. Trzech mê¿czyzn
zamówi³o posi³ek za 37,50.
Zjedli, nie zap³acili, odjechali. 

10 III Waplewo. Pawe³ B.
dopuœci³ siê czynnej napaœci na
funkcjonariusza policji. Szcze-

gó³y w nastêpnym numerze.
Oprócz w/w zdarzeñ za-

notowano jeszcze kilka drob-
niejszych kradzie¿y, m.in. butli
gazowych z mieszkania przy ul.
22 Lipca i z mieszkania w
Waplewie, benzyny na stacji
Shell w Witramowie (za 150 z³
- 12 II i za 185,30 - 15 II),
skrzynki piwa ze sklepu w
Waplewie (18 II), 8 butelek
piwa z marketu Globi Ekspress
(26 II), batonu w Biedronce
(nieletni Mateusz W. z Waple-
wa - 25 II), 3 kanapek Kinder-
max ze sklepu przy ul. Mron-
gowiusza (nieletni Krzysztof S.
z Olsztynka - 29 II), butli
gazowej z mieszkania przy 
ul. Park (Kamil W. - 4 III) i
tablic rejestracyjnych (5 III i
11/12 III). Agnieszka K. z
G¹siorowa zak³óca³a ciszê
nocn¹ - 1 III (bardzo g³oœna
muzyka) a Pawe³ B. z Waplewa
u¿ywa³ samochodu bez zgody
w³aœciciela - ojca.

Policja zatrzyma³a te¿ 8 osób
poszukiwanych, 13-tu nie-
trzeŸwych kierowców i 10-ciu
rowerzystów, 12 osób do wy-
trzeŸwienia oraz 12 dowodów
rejestracyjnych. 

Opracowano na podstawie
materia³ów KP w Olsztynku.
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Szanowni Mieszkañcy Miasta i
Gminy Olsztynek. Zbli¿a siê okres
wiosenno-letni. Zwracam siê do
wszystkich Pañstwa - w³aœcicieli,
administratorów i u¿ytkowników
nieruchomoœci - z ogromn¹ proœb¹
dotycz¹c¹ uporz¹dkowania terenów po
okresie zimy, naprawienia p³otów i
uprz¹tniêcia œmieci, z³omu i innych
odpadów nagromadzonych na poses-
jach.

Wygl¹d otoczenia œwiadczy przede
wszystkim o ich u¿ytkownikach, wiêc
zadbajmy o to wspólnie, abyœmy byli
postrzegani jako dobrzy gospodarze
naszych terenów. Ustawa z dnia 13
wrzeœnia 1996 r. o utrzymaniu czystoœ-
ci i porz¹dku w gminach (Dz.U. z 2005
r. Nr 236, poz. 2008 ze zmianami) re-
guluje ogólnie sprawy dotycz¹ce utrzy-
mania czystoœci i porz¹dku, w sposób
szczegó³owy te zagadnienia zosta³y
uregulowane w regulaminie uchwa-
lonym przez Radê Miejsk¹ w roku
2006.
W regulaminie okreœlono szczegó³owe
zasady dotycz¹ce:
1) wymagañ w zakresie utrzymania
czystoœci i porz¹dku na terenie nieru-
chomoœci obejmuj¹cych:

a) prowadzenie we wskazanym
zakresie selektywnego zbierania i
odbierania odpadów komunalnych, w
tym powstaj¹cych w gospodarstwach
domowych, odpadów niebezpiecznych,
odpadów wielkogabarytowych i
odpadów z remontów,

b) uprz¹tanie b³ota, œniegu, lodu i
innych zanieczyszczeñ z czêœci nieru-
chomoœci s³u¿¹cych do u¿ytku pub-
licznego,

c) mycie i naprawy pojazdów samo-
chodowych poza myjniami i warsztata-
mi naprawczymi,
2) rodzaju i minimalnej wielkoœci
pojemników przeznaczonych do
zbierania odpadów komunalnych na
terenie nieruchomoœci oraz na drogach
publicznych, warunków ich rozmie-
szczania, utrzymania w odpowiednim
stanie sanitarnym, porz¹dkowym i
technicznym, przy uwzglêdnieniu:

a) œredniej iloœci odpadów komunal-
nych wytwarzanych w gospodarstwach
domowych b¹dŸ w innych Ÿród³ach,

b) liczby osób korzystaj¹cych,
3) czêstotliwoœci i sposobu pozbywa-
nia siê odpadów komunalnych i
nieczystoœci ciek³ych z terenu nieru-
chomoœci oraz z terenów przezna-
czonych do u¿ytku publicznego,
4) maksymalnego poziomu odpadów

komunalnych ulegaj¹cych bio-
degradacji dopuszczonych do sk³a-
dowania na sk³adowiskach odpadów,
5) innych wymagañ wynikaj¹cych z
gminnego planu gospodarki odpadami,
6) obowi¹zków osób utrzymuj¹cych
zwierzêta domowe, maj¹cych na celu
ochronê przed zagro¿eniem lub uci¹¿li-
woœci¹ dla ludzi oraz przed
zanieczyszczeniem terenów przezna-
czonych do wspólnego u¿ytku,
7) wymagañ utrzymywania zwierz¹t
gospodarskich na terenach wy³¹c-
zonych z produkcji rolniczej, w tym
tak¿e zakazu ich utrzymywania na
okreœlonych obszarach lub w
poszczególnych nieruchomoœciach,
8) wyznaczania obszarów podlegaj¹-
cych obowi¹zkowej deratyzacji i ter-
minów jej przeprowadzania. 

Zgodnie z w/w ustaw¹ ka¿dy w³aœci-
ciel, u¿ytkownik, najemca nieru-
chomoœci ma obowi¹zek podpisywania
umów na wywóz nieczystoœci sta³ych i
p³ynnych.   Konsekwencj¹ nie wykona-
nia tego obowi¹zku jest wydanie
decyzji administracyjnej nakazuj¹cej
uiszczanie op³at za w/w us³ugi. Za
kontrolê i egzekwowanie prawa
odpowiedzialna jest tu Stra¿ Miejska w
Olsztynku. Nie chcielibyœmy korzystaæ
z drastycznych rozwi¹zañ prawnych,
dlatego apelujê do Pañstwa  - zadba-
jmy o swoje otoczenie a dobre praktyki
niech pos³u¿¹  jako przyk³ad dla
innych.

Przypominam, ¿e na terenie miasta i
w niektórych miejscowoœciach na tere-
nie gminy ustawione s¹ pojemniki do
segregacji papieru (kolor niebieski),
szk³a (kolor zielony) i plastiku (kolor
¿ó³ty). Segregacja odpadów nic pañ-
stwa nie kosztuje, wszystkie koszty z
tym zwi¹zane ponosi Zak³ad Gospo-
darki Komunalnej.

Zwracam siê do Pañstwa z apelem o
czynne w³¹czenie siê w Gminny Pro-
gram Selektywnej Zbiórki Odpadów
Komunalnych - odzyskuj¹c surowce
wtórne, ka¿dy z nas mo¿e ponosiæ
ni¿sze koszty za wywóz nieczystoœci
sta³ych. Jest to znaczna korzyœæ eko-
nomiczna dla ka¿dego gospodarstwa
domowego, segreguj¹c odpady dbamy
te¿ o nasze wspólne dobro - œrodo-
wisko naturalne.

Segregowaæ odpady mo¿e ka¿dy -
wystarczy tylko chcieæ.

Burmistrz Olsztynka
Miros³aw Stegienko

Szanowni Mieszkañcy Miasta i Gminy Olsztynek. Zbli¿a siê okres wiosenno -
letni. Zwracam siê do wszystkich Pañstwa - w³aœcicieli, administratorów i
u¿ytkowników nieruchomoœci - z ogromn¹ proœb¹ dotycz¹c¹ uporz¹dkowania
terenów po okresie zimy, naprawienia p³otów i uprz¹tniêcia œmieci, z³omu i
innych odpadów nagromadzonych na posesjach.

WIOSENNE PORZ¥DKI

W Miejskim Oœrodku Pomocy Spo³ecznej w Olsztynku,
ul. Œwierczewskiego 19, od 21 kwietnia 2008 r. bêdzie
realizowany Program Wzmacniania Rodziny. Program
jest zaplanowany jako 7 cotygodniowych, dwugodzinnych
sesji warsztatowych z m³odzie¿¹ w wieku 10-14 lat i
rodzicami lub opiekunami. Dzia³ania programu maj¹ na
celu rozwój umiejêtnoœci wychowawczych oraz pomoc w
radzeniu sobie z dzieæmi w wieku dojrzewania. Program
ma tak¿e poprawiæ nawi¹zywanie kontaktów miêdzy
rówieœnikami i relacje miêdzy nastolatkami a ich rodzica-
mi. Jest tzw. "pigu³k¹" profilaktyczn¹, niezbêdn¹ do pra-
wid³owego funkcjonowania rodziny. Szczegó³owych infor-
macji udziela Pani Ania Zarêba, Klub Integracji Spo³e-
cznej, tel. (0-89) 519-44-16, e-mail: kis@mops.olsztynek.net.pl

Agnieszka Parda 

Pomóc rodzinie!

Najpiêkniejszy stó³
wielkanocny

W okresie przed-
œwi¹tecznym, 19 marca,
Warmiñsko-Mazurski Oœro-
dek Doradztwa Rolniczego
w Olsztynie zorganizowa³ w
Urzêdzie Wojewódzkim I
Kiermasz Wielkanocny
po³¹czony z konferencj¹ o
znaczeniu lokalnych produk-
tów w tworzeniu ofert
turystyki wiejskiej i pro-
mocj¹ produktów trady-
cyjnych. W trakcie konfe-
rencji ko³a gospodyñ wiejs-
kich i pojedyncze gospo-
dynie prezentowa³y sto³y
wielkanocne i ozdoby œwi¹-
teczne. Trwa³a sprzeda¿ i

degustacja wyrobów domo-
wych.

Jednym z punktów kier-
maszu by³ konkurs na
najpiêkniejszy stó³ wielka-
nocny. Wziê³y w nim udzia³
Panie z Forum Kobiet w
Mierkach, m.in. Halina
¯ydecka (przewodnicz¹ca)
oraz Agnieszka Wojda. W
konkursie uczestniczy³o ok.
50 wystawców z terenu
naszego województwa.
Panie z Mierek zajê³y III
miejsce, za co otrzyma³y
dyplom i nagrodê.

Gratulujemy.

Rodzinie 

œ.p. BOLES£AWA MOROZA

wyrazy szczerego ¿alu i g³êbokiego wspó³czucia 

sk³adaj¹ Radni Rady Miejskiej, Burmistrz

i pracownicy Urzêdu Miejskiego 

w Olsztynku
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L
FEDERACJA

PL

KATEGORIE: A,B,C,E,T

USŁUGI POGRZEBOWE
Olsztynek, ul. Mickiewicza 13

ARKA godz. otwarcia: 8.00-15.00
tel. (089) 519-34-10, 
kom. 0-604-051-513

OFERUJEMY

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

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

W sprzeda¿y pomniki w atrakcyjnych cenach 

W tym czasie zasz³o wiele
zmian w obydwu krajach. Przy-
nale¿noœæ do Unii Europejskiej
u³atwi³a nam kontakty. Ju¿ nie
zadajemy pytañ z pocz¹tku
naszej wspó³pracy - czy warto
jechaæ na Wschód, co nas tam
czeka? To w³aœnie wtedy luŸny
program nabra³ wyraŸnych 
kszta³tów i zainicjowa³, pod-
pisan¹ w kwietniu 2007 roku
umowê o wspó³pracy partner-
skiej miêdzy naszym szko³ami.

I tak, po raz szósty jesteœmy w
drodze do naszych przyjació³ ze
szko³y na Litwie. Niezwyk³a to
szko³a, a przede wszystkim
nauczyciele i uczniowie, zaraŸli-
wa pogoda ducha, optymizm,
serdecznoœæ, godnoœæ i umi³o-
wanie wszystkiego, co polskie.
W dobie unifikacji, europeizacji
próba podtrzymywania tradycji
polskoœci tam na WileñszczyŸnie
wydaje siê uzasadniona. Od
pocz¹tku wspó³pracy skoncen-
trowani jesteœmy na dzia³aniach,
które realizuj¹ te cele. Dotych-
czas uczniowie obydwu szkó³
uczestniczyli warsztatach teatral-
nych, podczas których przygo-
towywali widowiska poetyckie,
sceniczne i muzyczne. Ponadto
organizowali zajêcia jêzykowe

zakoñczone konkursami z zakre-
su kultury jêzyka. Wspólnie
opracowywali scenariusze zajêæ
z literatury, kultury i historii pol-
skiej, np. "Œladami K. I.
Ga³czyñskiego na Litwie",
zakoñczone widowiskiem
"Ga³czyñski w Mejszagole"; pro-
jekt "Wilno polskie - Wilno
litewskie", zwieñczony wystaw¹
zdjêæ w Mejszagole i w Zespole
Szkó³ w Olsztynku.

Po 2004 roku nasza wspó³pra-
ca nabra³a szerszego wymiaru.
Przyjêto now¹ zasadê kontaktów.
Uczniowie podczas pobytu na
Litwie i w Polsce mieszkaj¹ w
prywatnych domach. Oceniliœmy
taki sposób wymiany za bardziej
interesuj¹cy i efektywniejszy.
M³odzie¿y zale¿a³o na bli¿szym
poznaniu i mniej formalnych
sposobach integracji. Litwa sta³a
siê dla nas europejskim pañ-
stwem wartym poznania,
równie¿ ze wzglêdu na odmien-
n¹ kulturê, jêzyk i obycza-
jowoœæ. Te sfery ¿ycia m³odzie¿
ma okazjê poznaæ uczestnicz¹c
w projektach przygotowywanych
przez szko³ê w Mejszagole, np.
"Mickiewicz a Litwa" (w jêzyku
litewskim). M³odzie¿ naszej
szko³y aktywnie uczestniczy³a w

realizacji tego przedsiêwziêcia w
jêzyku polskim. Przygotowano
zajêcia z kultury litewskiej -
taniec, muzyka ludowa, œpiew.
Podczas spotkañ uczniowie
prezentuj¹ programy artysty-
czne: widowiska teatralne, kon-
certy zespo³u muzycznego,
chóru (te ostatnie na Litwie).
Szko³a w Mejszagole dysponuje
doskona³¹ pracowni¹ plastyczn¹,
wiêc poznajemy tam sekrety
tworzenia znakomitych sceno-
grafii dla naszego teatru.
Spo³ecznoœæ Mejszago³y jest
wielonarodowa, wiêc rozpo-
czêliœmy realizacjê zajêæ
jêzykowych, które przybli¿aj¹
kulturê nie tylko Litwy, ale i
Rosji. W 2007 roku uczest-
niczyliœmy w warsztatach jêzy-
kowych z jêzyka litewskiego i
rosyjskiego (np. "Herbata w kul-
turze Rosji"). Szko³a w Mejsza-
gole ma du¿e osi¹gniêcia dydak-
tyczne, szczególnie z jêzyka pol-
skiego. Uczniowie tej szko³y
zdobywaj¹ wysokie lokaty na
Olimpiadzie Jêzyka Polskiego.
Dziêki temu mog¹ studiowaæ na
wybranych polskich uczelniach.
Litwa to bogata kultura material-
na. Jej wa¿nym elementem jest
zamek na wyspie w miejscowoœ-
ci Troki, uwa¿anej przez naród
litewski za kolebkê jego pañst-
wowoœci. St¹d nie wypada
omin¹æ tego miejsca podczas

wêdrówki po tym niewielkim
kraju. My zwiedzamy je w trak-
cie wizyt na Litwie. Po powrocie
nadal piszemy e-maile i planuje-
my prywatne wizyty.

Wszystkie te dzia³ania na
pewno wzbogacaj¹ doœwiad-
czenia naszych uczniów - i tych
z tej, jak i z tamtej strony,
umownej ju¿ granicy miêdzy
naszymi narodami. Wiêkszoœæ
uczestników programu skoñ-
czy³a ju¿ szko³ê, ale jak okaza³o
siê jesieni¹ ubieg³ego roku, chêt-
nie w³¹cza siê w jego realizacjê.
Podczas pobytu w Olsztynku
m³odzie¿ z Litwy realizuje
przedsiêwziêcia przygotowane
przez nasz¹ szko³ê, uczestniczy
w zajêciach integracyjnych, pro-
jektach dydaktycznych, artysty-
cznych i rozgrywkach sporto-
wych. Ma te¿ czas na pog³êbie-
nie kontaktów prywatnych:
wspólne ogniska, wycieczki,
spotkania we w³asnym gronie,
ju¿ bez czujnego oka nauczy-
cieli. Nasze coroczne spotkania
sta³y siê ju¿ tradycj¹. Mamy
wiele pomys³ów i ich realizacja
jest tylko kwesti¹ czasu. Obecnie
opracowujemy ze szko³¹ na
Litwie projekt, który ma sfinan-
sowaæ dalsz¹ wspó³pracê
naszych uczniowskich spo³e-
cznoœci.

Pamiêtajmy, ¿e tu¿ obok jest
kraj bliski nam Polakom i pe³en
ciekawych ludzi.

Magdalena Rudnicka

To ju¿ szeœæ lat wspó³pracy, spotkañ, wymiany doœwiadczeñ, a
co najwa¿niejsze trwa³ych przyjaŸni miedzy m³odzie¿¹ Zespo³u
Szkó³ w Olsztynku a m³odzie¿¹ Szko³y Œredniej w Mejszagole na
Litwie.

Polsko - litewskie szkolne spotkania



Organizatorem turnieju by³ Uczniowski
Klub Sportowy "Per³y - Olsztynek". W
dwóch grupach wiekowych udzia³ wziê³o
9  dru¿yn ze szkó³ z Waplewa, Kró-
likowa, Elgnówka, Mierek, Olsztynka
oraz LKS "Gryf" Platyny oraz z. Roze-
grano 17 spotkañ, w czasie przerw czas
zawodnikom i publicznoœci umila³y
tañcz¹ce dziewczyny z zespo³u tane-
cznego Pani Janiny Berek. 

W grupie m³odszej poszczególne miejsca
zajê³y: I miejsce "Waplewianka" Waplewo,
II miejsce SP Elgnówko, III miejsce UKS
"Per³y - Olsztynek", IV miejsce SP Mierki,
V miejsce SP Królikowo, a w grupie
starszej - I miejsce UKS "Per³y - Olsz-
tynek", II miejsce "Waplewianka" Waple-
wo, III miejsce LKS "Gryf" Platyny, IV
miejsce SP Elgnówko.

Wszystkie dru¿yny otrzyma³y puchary i
pami¹tkowe medale, które wrêczy³ Bur-
mistrz Olsztynka Pan Miros³aw Stegienko.
Przyznano te¿ nagrody indywidualne dla
najlepszego bramkarza (Justyna Prelewicz -
"Waplewianka" Waplewo i Kamila Dumka -
UKS "Per³y - Olsztynek"), króla strzelców
(Karina Ratuska - "Waplewianka" Waplewo
i Wioletta Bucholska - UKS "Per³y - Olsz-
tynek"), najlepszego zawodnika turnieju
(Julita Jaworska - SP Mierki) i najm³od-
szego (Sandra Archacka - SP Mierki).    

Zarz¹d Klubu serdeczne dziêkuje Pani
Dyrektor Gimnazjum w Olsztynku za
udostêpnienie hali sportowej, sponsorom
(Firma "Tymbark" Oddzia³ w Olsztynku,
Hurtownia BiM Bogdan Minakowski, Hur-
townia Owoców Marian Walter, Sklep
Warzywny Manfred Szulc, Kwiaciarnia
Teresa Cichocka) oraz fundatorom nagród
indywidualnych (Zak³ad Wulkanizacyjny
Wojciech Filipkowski, Stacja Paliw Ka-
zimierz G¹siorowski, Firma Lear Leszek
Argalski). 

Serdeczne podziêkowania nale¿¹ siê
równie¿ sêdziom - Ryszardowi P³oskiemu,
Zbigniewowi Michalakowi i Tomaszowi
Tumi³owiczowi, oraz nauczycielom opieku-
j¹cym siê swoimi dru¿ynami z poszczegól-
nych szkó³. Wszystkim zawodniczkom
dziêkujemy za udzia³ w turnieju i do
zobaczenia w nastêpnym.

Zarz¹d UKS "Per³y - Olsztynek"
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Terminarz rozgrywek 
MKS "Olimpia" Olsztynek - wiosna ’08

1.  29.03.08 - 16:00 (sobota) "Olimpia" - "Ossa" Biskupiec Pom.  

2.  06.04.08 - 14:00 (niedziela) "Têcza" Mi³om³yn - "Olimpia"

3.  09.04.08 - 17:00 (œroda) GKS Stawiguda - "Olimpia"

4.  12.04.08 - 17:00 (sobota) "Olimpia" - Mor¹g "Huraga II

5.  19.04.08 - 17.00 (sobota) "Ewingi" Zalewo - "Olimpia"

6.  26.04.08 - 17:00 (sobota) "Olimpia" - GLKS Jonkowo

7.  03.05.08 - 17:00 (sobota) Osa Z¹browo - "Olimpia"

8.  10.05.08 - 17:00 (sobota) "Olimpia" - GKS Wikielec

9.  17.05.08 - 16:00 (sobota) Warmiak" £ukta - "Olimpia"

10.  24.05.08 - 17:00 (sobota) "Olimpia" - "Start" Nidzica

11.  31.05.08 - 17:00 (sobota) Tolkmicko - "Olimpia" 

12.  08.06.08 - 14:00 (niedziela) Janowiec Koœ. - "Olimpia" 

13.  14.06.08 - 17:00 (sobota) "Olimpia" - "Olimpia"Elbl¹g

14.  18.06.08 - 16:00 (œroda) "B³ekitny" Orneta - "Olimpia"

15.  22.06.08 - 16:00 (niedziela) "Olimpia" - "Iskra" Narzym

Co s³ychaæ w Olimpii?

Rozpoczê³a siê runda wiosen-
na ligi okrêgowej. Inaugura-
cyjny mecz z GKS Stawiguda
zosta³  odwo³any z powodu
z³ych warunków atmosfe-
rycznych i przeniesiony na
9.04.2008r. W pierwszym
swoim meczu “Olimpia”
pokona³a “Ossê” Biskupiec
Pomorski (2:0). Sk³ad dru¿yny:
Piotr Achramowicz, Pawe³
Szymañski, Marcin Nahaj,
Artur Bober, Marcin Rykow-
ski, Rafa³ Argalski, Sebastian
Kotliñski, Krystian Jêdrejek,
Pawe³ Brzostek, Mariusz
Arcipowski, Jan Fija³kowski,
Karol Wanisiewicz, Dawid
Kowalczyk, Grzegorz D¹bro-
wski, Krzysztof KuŸniewski,
Maciej Lewandowski, Kamil
Pawlak, Artur Tyszewicz i
Piotr Kolek.

II Turniej Halowej Pi³ki No¿nej Dziewcz¹t Szkó³ Podstawowych
Gminy Olsztynek o Puchar Burmistrza - 8 marca 2008r.
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Kogo skusi³y paczki?
Do nieprzyjemnego incydentu dosz³o przed Wielkanoc¹ w Urzêdzie
Miasta. Mia³a byæ sympatyczna œwi¹teczna atmosfera, skoñczy³o siê
na wzajemnych oskar¿eniach. Pracownicy mieli, jak co roku otrzy-
maæ wielkanocne paczki ze s³odyczami i innymi artyku³ami spo¿yw-
czymi. Pech chcia³, ¿e zanim zosta³y wrêczone przez kilka dni mu-
sia³y byæ przechowywane na balkonie sekretariatu. Jak siê póŸniej
okaza³o w paczkach, które dostali rozczarowani urzêdnicy, pozosta³
makaron, olej i kukurydza. Zastêpca wiceburmistrza wdro¿y³ ju¿
dochodzenie, z przecieków wiadomo, ¿e jednym z podejrzanych jest
dyrektor MGOK-u, który montowa³ na balkonie dekoracyjn¹ atrapê
œwi¹tecznego jaja.

Niemiecki krzy¿ zas³ugi 
dla olsztyneckiego radnego 

To presti¿owe wyró¿nienie wraz z listem gratulacyjnym, radny
Bogus³aw KuŸniarski odebra³ z r¹k ambasadora RFN. O odznacze-
nie KuŸniarskiego wyst¹pi³a Erika Steinbuch. - Gdy zobaczy³am w
jednej z telewizji, jak pan Bogus³aw opowiada o odbudowie
krzy¿ackiego zamku i mauzoleum Hindenburga, od razu zrozu-
mia³am, ¿e to nietuzinkowy i odwa¿ny cz³owiek - t³umaczy inicja-
torka. Krzy¿ z liœæmi dêbu to jedno z najwa¿niejszych niemieckich
odznaczeñ. Wi¹¿e siê ono tak¿e z dodatkowymi apana¿ami: ka¿dy
odznaczony dostaje od rz¹du niemieckiego miesiêczny dodatek
finansowy - 1000 euro oraz mo¿liwoœæ odpoczynku w oœrodkach
rz¹dowych na terenie Niemiec. - Jestem wzruszony tym, ¿e ktoœ
dostrzeg³ mój wysi³ek. Szkoda tylko, ¿e z dobrymi pomys³ami
³atwiej przebiæ siê za granic¹ ni¿ u nas - komentuje Bogus³aw KuŸ-
niarski. 

Okejka-widmo
Powa¿ne problemy gro¿¹ czasem pasa¿erom planuj¹cym dotrzeæ do
Olsztyna za pomoc¹ tzw. okejek. Ostatnio pojawi³ siê tajemniczy
kierowca podszywaj¹cy siê pod oficjalnego przewoŸnika. Oddajmy
jednak g³os pani Adeli Kozio³ek, która by³a uczestniczk¹ feralnego
przejazdu. - Zajecha³ mikrobus z tabliczk¹ "Olsztyn". Nie zwróci³am
niestety uwagi, ¿e zosta³ on namazany grubym mazakiem.

Zap³aci³am 5 z³ i ruszyliœmy. Niestety okaza³o siê wkrótce, ¿e jest to
nieoficjalny busik, który zamiast jechaæ zwyk³¹ tras¹ do Olsztyna
zaje¿d¿a³ do kolejnych, ma³ych wiosek i zabiera³ pijanych niele-
tnich. W tym towarzystwie, po niemal dwóch godzinach, dotar³am
do Olsztyna. Za¿¹da³am zwrotu pieniêdzy za bilet, lecz kierowca
po¿egna³ mnie tylko niecenzuralnym stwierdzeniem oznaczaj¹cym
mniej wiêcej tyle, bym sobie ju¿ sz³a - opowiada zbulwersowana
pasa¿erka. To nie by³ jednak koniec katorgi. Pani Adela stwierdzi³a
wkrótce, ¿e ktoœ wyci¹gn¹³ jej z torebki portfel z dokumentami.
Zamiast zakupów czeka³a j¹ podró¿ na gapê poci¹giem, któr¹
przyp³aci³a mandatem i nieprzewidzian¹ wysiadk¹ w GryŸlinach.   

1000 z³ nagrody za ujêcie nieuczciwego okejkarza wyznaczyli ju¿
szefowie firm przewozowych. Jednak na razie pozostaje on nieuch-
wytny.

Zamek bêdzie przebudowany
Kompleks rozrywkowy oraz stadion na 10 tys. widzów zostanie
zbudowany na ty³ach olsztyneckiego zamku. Bêdzie tam mo¿na roz-
grywaæ mecze, organizowaæ koncerty i festyny. Przy okazji
powa¿nej przebudowie ulegnie nasz zamek. Jedno ze skrzyde³
zostanie rozebrane i zast¹pione trybunami. - To unikalny projekt,
dziêki niemu bêdziemy mieli wra¿enie, ¿e mecze i koncerty odby-
waj¹ siê na dziedziñcu - zachwala architekt Zuzanna Piskorz. 

Czêœæ budowy pokryje Unia Europejska. Tymczasem protestuje
lokalny badacz dziejów Olsztynka S³awoj Nitecki. - Nie wolno do-
puœciæ do rozbiórki najstarszego skrzyd³a zamku. Jest to zbrodnia na
historii miasta - twierdzi. - Jeœli budowa ruszy przykujê siê do
zamkowego muru, bo zabytek musi przetrwaæ - zapowiada zdespe-
rowany spo³ecznik.

Og³oszenie: 1000 z³ nagrody za ujêcie kierowcy fa³szy-
wej okejki. Rysopis poruszaj¹cego siê bia³ym busem
kierowcy: wiek ok. 45 lat, têgi, wzrost trudno oceniæ,
bo z³oczyñca by³ widziany tylko w pozycji siedz¹cej.
Wszystkie informacje nale¿y dostarczaæ do
posterunku policji, b¹dŸ najbli¿szego oddzia³u PKS-u.

Olsztynek piêkny (inaczej)

Piêkne, solidne ogrodzenie w stylu cmentarnym. Tanie, estetyczne 
i trwa³e jak beton.
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Szanujmy wspomnienia

My, kilka dziewcz¹t z Pa-
w³owa oraz Zosia i Jadzia Go³ê-
biewskie z Nowej Wsi mia³yœmy
swoj¹, tak zwan¹ "klikê". Zosia i
Jadzia ³adnie rysowa³y i zawsze
podziwia³yœmy w pamiêtnikach
ich staranne pismo i bukiety
kwiatów lub twarzyczki dzieci,
które przerysowywa³y ze zna-
lezionych po wojnie kart po-
cztówkowych lub z ksi¹¿ek.

Nie mam pierwszego pamiê-
tnika, ale jeden z nastêpnych
dotrwa³ do dziœ wraz z ma³ym
notesem z piosenkami, które
zapisywa³am do czwartej klasy.
Niektóre piosenki s³ysza³am od
wiejskich kobiet. Bo wtedy, po
wojnie to kobiety œpiewa³y przy
robotach polnych lub po ich
zakoñczeniu., gdy o zachodzie
s³oñca wraca³y do domu.
Œpiewa³y te¿ na moj¹ proœbê.
Ws³uchiwa³am siê wtedy dobrze
aby zapamiêtaæ s³owa i melodie. 
Przewa¿nie zim¹ nasza "klika",
licz¹ca co najmniej szeœæ dziew-
cz¹t, zostawa³a nieraz po lek-
cjach w klasie. Opowiada³yœmy
sobie wtedy swoje prze¿ycia lub
jakieœ ciekawostki z przeczy-
tanych ksi¹¿ek albo gazet.
Wymienia³yœmy pamiêtniki i
przepisywa³yœmy piosenki.

Pamiêtam, ¿e w tygodniku
"Przyjació³ka" mo¿na by³o
znaleŸæ szopkê lub inne wido-
wisko sceniczne. W 1951 roku
tygodnik ten nie by³ tak
kolorowy i okaza³y jak teraz, ale
by³ ju¿ bardzo popularny. Moi
rodzice te¿ go prenumerowali.
Znajdowa³yœmy tam ró¿ne
ciekawostki i porady. 

Listy i gazety przywozi³ do
Paw³owa, rowerem w du¿ej tor-
bie, listonosz pan Sk³odowski z
ul. Porannej w Olsztynku.
Zaje¿d¿a³ do szko³y i w czasie
du¿ej przerwy rozdawa³ nam,
prawie doros³ej m³odzie¿y. Mi
oddawa³ równie¿ wszystko co
by³o dla moich rodziców, chyba
¿e chodzi³o o wa¿ne listy urzê-
dowe - przyje¿d¿a³ wtedy do nas
rowerem na koloniê. Odpocz¹³ i
porozmawia³, napi³ siê wody, a
jak by³o zaraz po œwiêtach to
mama poczêstowa³a go ciastem
dro¿d¿owym i kaw¹ z mlekiem.
Nieraz w zastêpstwie przy-
je¿d¿a³ te¿ pan Zygmuntowski z
ulicy Zajêczej (obecnie 22
Lipca). Obydwaj byli bardzo
obowi¹zkowi i uprzejmi.

Tej zimy, gdy by³yœmy w
szóstej klasie, znalaz³yœmy w
"Przyjació³ce" scenariusz i, za

zgod¹ kierownika, pana
Nachorskiego, zdecydowa³yœmy
siê zrobiæ przedstawienie. By³o
to ostatnie moje przedstawienie
w szkole w Paw³owie.   Wy-
uczy³yœmy siê ról, oprócz tego
do scenariusza w³¹czy³yœmy
jeszcze kilka naszych pomys³ów
- krótkie scenki z opowiadañ
naszych rodziców, przeplatane
piosenkami. Po udanych próbach
zrobi³yœmy z kartek papieru bile-
ciki wstêpu. Ch³opcy pomagali
nam w urz¹dzeniu sceny i miejsc
dla publicznoœci oraz przy
sprzeda¿y biletów. Pamiêtam,
przysz³o nawet sporo ludzi,
przewa¿nie kobiety - z Paw³owa,
Nowej Wsi, z PGR-u G¹siorowo
i z dalszych wiosek. By³o to z
okazji Dnia Kobiet, bo w scena-
riuszu tym mówi³o siê o
równouprawnieniu kobiet oraz w
ilu to ró¿nych zawodach pracuj¹
kobiety. Ja mówi³am - "pracuj¹
na budowie, s¹ konduktorkami,
je¿d¿¹ traktorami". Oprócz tego
z moj¹ kole¿ank¹ Jadzi¹, z któr¹
mieszka³am po s¹siedzku, wys-
t¹pi³yœmy jako œnie¿ki. By³yœmy
ubrane na bia³o. Nie mia³yœmy
wtedy sukienek z tiulu z fal-
bankami, ale zwyk³e p³ócienne
d³ugie koszule nocne. Tañcz¹c
œpiewa³yœmy:

My bia³e p³atki œniegu zebra-
liœmy siê tu 
Œpiewamy i tañczymy ile nam
starczy tchu.

Podnosimy siê wy¿ej ochoczo i
weso³o
I znów spadamy ni¿ej i bawimy
siê weso³o.
My bia³e i powiewne i zimne jak
œnieg zawsze
Uwielbiamy królewnê œniegow¹
bia³¹ nasz¹.

Powtarzaj¹c kilka razy to
spadanie i podnoszenie siê,
by³yœmy naprawdê bez tchu.
Takie to by³o nasze przedstawie-
nie. Tym siê cieszy³yœmy i
rozwesela³yœmy siebie i pub-
licznoœæ, przeganiaj¹c zimê.

Potem jednak urwa³ siê kon-
takt z kole¿ankami ca³kowicie.
Siódm¹ klasê skoñczy³am w
Olsztynku, zaraz potem do-
je¿d¿a³am na kurs maszynopisa-
nia do Olsztyna i zaczê³am pra-
cowaæ w biurze, w by³ym OTL-u.
Nie wiem jak potoczy³y siê dal-
sze losy szko³y w Paw³owie.
Wiem tylko, ¿e by³ w jeszcze
trzeci budynek szkolny. W latach
szeœædziesi¹tych przebudowano
dawn¹ karczmê ze sklepem na
szko³ê. Nigdy nie by³am w tych
pomieszczeniach klasowych. W
2001 roku dowiedzia³am siê, ¿e
nie ma w Paw³owie szko³y i
zaczê³am pisaæ "O mojej Szkole
w Paw³owie po wojnie".
Mo¿e ktoœ inny napisze o dal-
szych dziejach tej szko³y!           

Ingrid Bobcza

"O szkole w Paw³owie po wojnie" - c.d.
Moje ostatnie przedstawienie

Oprócz ekip z ca³ej Polski w imprezie
wziêli udzia³ tak¿e pi³karze z Litwy, Ukrainy
i Rosji. Nasi Ch³opcy dobrze sobie radzili w
eliminacjach (4:2 z Kop Rod³o Kwidzyn, 3:0
z UKS Pi¹tk¹ £om¿a, 2:1 z Gryfem 95 S³u-
psk, 0:2 z MKS Szczytno, 9:0 z Silute II
Litwa, 1:1 z Jurajskimi Wilkami Czêsto-
chowa i 1:3 z MKP Wratislawia Wroc³aw) i
z 13-toma punktami awansowali do æwieræ-
fina³u. Tu przysz³o im zmierzyæ siê z siln¹
ekip¹ z Litwy "SILUTE I". Po bardzo dobrej
grze nasi zawodnicy pokonali rywali 2:0
awansuj¹c do pó³fina³u zawodów! Pó³fina³ z
dru¿yn¹ Kop Rod³o Kwidzyn by³ powtórk¹
meczu eliminacyjnego. W regulaminowym
czasie by³ wynik 1:1. W serii rzutów
karnych wiêcej szczêœcia mia³a ekipa z
Kwidzyna wygrywaj¹c 3:2. Pozosta³a walka

o 3 miejsce w turnieju. Determinacja oraz
odrobina szczêœcia (zwyciêsk¹ bramkê
strzeli³ na 5 sekund przed koñcem meczu
Bartek Piasecki) pozwoli³a pokonaæ dru¿ynê
ukraiñsk¹ Kolos Stryj 2:1. Ca³a dru¿yna
(£ukasz Wojda, Bartek Piasecki, Bartek
Zieliñski, Bartek Maternik, Kamil Maternik,
Adrian Sawoñski, Bartek Kaczmarczyk,
Rafa³ Chrzan, Piotr Dzik, £ukasz Han,
Tomasz Trzciñski - bramkarz ze szko³y w
Mielnie) zas³u¿y³a na uznanie za charakter i
wielk¹ wolê walki, jak¹ prezentowa³a w
trakcie ca³ego turnieju a dwaj zawodnicy za
miejsca w czo³ówce klasyfikacji indywidual-
nych - £ukasz Wojda na najlepszego strzel-
ca, Tomasz Trzciñski na najlepszego
bramkarza. 

Adam Wyszyñski

Wygraæ z najlepszymi!
Mi³¹ niespodziankê sprawi³a dru¿yna m³odych pi³karzy z Olsztynka w silnie obsa-

dzonym III MIÊDZYNARODOWYM M£ODZIE¯OWYM TURNIEJU HALOWEJ
PI£KI NO¯NEJ w Szczytnie (19-25.01. 2008r.) zajmuj¹c III miejsce.

Podziêkowanie

Pani dyrektor MOPS-u, 

Burmistrzowi Olsztynka, 

wszystkim osobom, które 

przyczyni³y siê do zorganizowania

akcji charytatywnej oraz 

ofiarodawcom gor¹ce 

podziêkowania sk³adaj¹

Maciej i Patryk z Rodzicami

Og³oszenia drobne
Kupiê zad³u¿on¹ spó³kê z o.o., 
tel. 0-692-731-041



8 II Zespó³ wokalny
"Crazy Daisy" wyst¹pi³ pod-
czas akcji charytatywnej w
Piwnicach Zamkowych.

15 II i 2 III Dobieg³y
koñca rozgrywki obu
prowadzonych przez nas lig
- halowej pi³ki noznej i
siatkówki. W pi³ce no¿nej od
tego roku 8 dru¿yn gra³o w 
I lidze i 6 w II-giej. W pier-
wszej, gdzie stawk¹ by³y
lokaty od I-ej do III-ciej
zwyciê¿y³ "Oldboys Team" 
z Olsztyna przed "Stacj¹
Paliw" K. G¹siorowskiego i
"Gro-mem" Lichtajny a do II
ligi spad³y "¯ubry". Królem
strzelców zosta³ zawodnik
"Stacji Paliw" Piotr ¯urawel
(33 bramki) a najlepszym
bramkarzem Tomasz Zarêba z
"Oldboys Team". W drugiej
walka toczy³a siê o awans do
wy¿szej ligi i to uda³o siê
dru¿ynie "Czarni". W lidze
siatkówki po turnieju "play
off" od I-go do IV-go miejsca
zajê³y ekipy: Gmina
Gietrzwa³d, "No Name"
Tomaszkowo, "Reprezentacja"
Olsztynek i "Nauczyciele z
Olsztynka"

24 II Koncert jazzowy w
Music Pubie. Muzyka jaz-
zowa, jazzmani kojarz¹ siê
najczêœciej z wysokim stop-
niem wtajemniczenia muzy-
cznego, du¿ymi oœrodkami -
w Polsce, np. Warszawa,
Trójmiasto. Okazuje siê jed-
nak, ¿e i na prowincji od
czasu do czasu pojawiaj¹ siê
zespo³y "czuj¹ce frazê".
Robert Otwinowski (gitara) i

Tomasz Banul (piano) ze
Szczytna pokazali, ¿e dobrze
wiedz¹ co w jazzie piszczy.

7 III Dzieñ Kobiet.
Impreza od lat cieszy siê
uznaniem Pañ z ca³ej gminy,
w tzw. starej sali Gimnazjum
(obecnie raczej nowej, bo po
remoncie) zasiad³o na wido-
wni oko³o 400 osób. GwoŸ-
dziem programu, tradycyjnie
ju¿, by³ wystêp Burmistrza z
zespo³em "Bolek Orkiestra",
nie zabrak³o te¿ gwiazdy -
tym razem by³ to znany i
lubiany Stan Tutaj. Wyst¹pili
te¿, jak zwykle w wysokiej
formie, tancerze "Fantazji"
oraz najm³odsze piosenkarki z
MGOK-u - Studio Piosenki.

8 III Kobiety kobietom.
Tak mo¿na by nazwaæ koncert

naszego, prawie w ca³oœci
¿eñskiego, zespo³u "Blue Vel-
vet". Imprezê zorganizowa³,
prê¿nie dzia³aj¹cy Klub
"Ananakofana" mieszcz¹cy
siê w starym m³ynie w miej-
scowoœci Bratian k/ Nowego
Miasta Lubawskiego. 

9 III Olsztyneckie Kon-
frontacje Rockowe "Pro-
Rock 08". Zagra³o a¿ 16
zespo³ów (3 z Gi¿ycka, 2 z
Pisza, 2 z Bartoszyc, 2 z
I³awy, 2 z P³ocka, 2 z Olsztyn-
ka i po jednym z G¹bina,
Nidzicy i Pozezdrza. Domi-
nowa³a tym razem muzyka
heavy-metal w ró¿nych
odcieniach, ale nie zabrak³o
te¿ rap'u, reggae, punk'u a
nawet modnego obecnie indie
rock'a. Najwiêksze uznanie w
oczach, a raczej w uszach,
jury znalaz³y: I miejsce -
"Bohomaz" z P³ocka, II
miejsce ex aequo "Dizorder" z
Gi¿ycka i nasz "Blue Velvet",
III miejsce równie¿ x 2 -
"Destroyer" i "Positive For
Progress" z I³awy. Zauwa¿eni
te¿ zostali instrumentaliœci -
perkusista "Dizordera", gita-
rzysta "Stanu Wojennego"
oraz nasi - Mateusz Remi-
szewski (bêbny) i Piotrek
Binkul (bas) z "Polopiryny".

Najlepsi otrzymali nagrody
pieniê¿ne i akcesoria muzy-
czne, a zespo³y "Dizorder" i
"Blue Velvet" zainteresowa³y
medialnie przewodnicz¹cego
komisji Tomasza Konfederaka
(leader zespo³u "HA-Dwa-O"
i zastêpca redaktora naczel-
nego wydawnictwa muzy-
cznego "Top Guitar"). Komis-

ja tegorocznego konkursu by³a
te¿ atrakcyjna dla uczestników
ze wzglêdu na zasiadaj¹cego
w niej za³o¿yciela i pier-
wszego gitarzystê zespo³u
"Vader" Zbyszka "Vika"
Wróblewskiego.

10 III Dzieciêcy zespó³
tañca nowoczesnego "Trick"
zaprezentowa³ swój nowy
uk³ad "Afro" podczas kon-
frontacji tanecznych w M³a-
wie. Nastêpny pokaz bêdzie w
Olsztynku podczas "Majówki"

11 III "Polopiryna" i
"Discret Noise" zagra³y
charytatywnie w Gimnazjum
podczas zbiórki pieniêdzy na
pomoc w leczeniu koledze -
Maækowi Makszyñskiemu.
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Kronika MGOK-u

Dru¿yna z Gietrzwa³du zajê³a I miejsce w lidze siatkówki.

“Pro-Rock ‘08” - zespó³ “Dizorder” z Gi¿ycka (II miejsce) . 

Stan Tutaj wyst¹pi³ dla na-
szych Pañ w Gimnazjum. 

“Jajko z Niespodziank¹” - jak
zwykle, nie zabrak³o konkur-
sów dla dzieci.



15 III "Jajko z Nie-
spodziank¹". To pierwsza
impreza plenerowa w tym
roku. Kultywujemy na swój
sposób tradycjê wielkanocn¹,
organizuj¹c konkursy plasty-
czne na palmê i pisankê.
Bawimy siê w œmigusa po
mazursku, s¹ konkursy i
zabawy rodzinne i dla
najm³odszych. Za folklor
odpowiedzialna jest zwykle
nasza kapela "Œparogi", tym
razem towarzyszy³y jej
najm³odsze piosenkarki ze
Studia Piosenki MGOK-u. W
konkursie na palmê wielka-
nocn¹ komisja z Bur-
mistrzem na czele wyró¿ni³a
Szko³ê Podstawow¹ w Olsz-
tynku, Szko³ê Filialn¹ w
Mierkach, Wiktoriê Rabij,
Gimnazjum, Igê Szypowsk¹
z Ig¹ Waluk oraz Dariê
Za³êsk¹ ze Szko³y w Ame-
ryce. Naj³adniejsze pisanki z
kolei zaprezentowali - rów-
nie¿ SP w Olsztynku, Iwona
Rybska, Magda Miluk, Ola
Luberacka i Karolina Toma-
szewska, Adrian Cybulski,
Lidia ¯akowska i Klaudia
Magierska.

16 III Stachura w
"Grunwaldzie". Tym razem
koncert zorganizowaliœmy
przy du¿ej pomocy Pani Ewy
Szerszeniewskiej, olszty-
neckiej mi³oœniczki poezji
œpiewanej. Wyst¹pi³ duet
Marek Ga³¹zka (gitara, har-
monijka, vocal) - Mariusz
Kawalec (saksofony) z pro-
gramem autorskim piosenek
Edwarda Stachury. Pub-
licznoœæ doceni³a artystów
ustawiaj¹c siê w kolejce po
p³yty!

21 III Powitanie wiosny.
W tym roku, z powodu ferii
w szko³ach, zorganizowa-
liœmy happening z udzia³em
wy³¹cznie w³asnych zespo-
³ów. W konkursie "Miss
Marzanna" by³o jednak sporo
kukie³ (3 z Przedszkola, 1 z
Gimnazjum i 3 z MGOK-u).
Wygra³a Marzanna zespo³u
"Fanki", przed pomys³ami
Studia Piosenki, Gimnazjum
i Przedszkola. Wszyscy zo-
stali nagrodzeni a Marzanny,
pod czujnym okiem stra-
¿aków i przy akompaniamen-
cie zespo³ów perkusyjnych,

zosta³y spalone po raz osta-
tni, bowiem za rok bêdzie
nowy, piêkny rynek i nic nie
bêdzie mo¿na ju¿ paliæ!

Wkrótce:
17 IV Rejonowe Elimi-

nacje Konkursu Recyta-
torskiego "Spotkania z
poezj¹ dzieciêc¹"

23-24 IV Przegl¹d
Teatrów Szkolnych
"Arlekin '08"

1-4 V Olsztynecka
Majówka. Przewidziane s¹
takie atrakcje jak: weso³e
miasteczko (zje¿d¿alnia,
eurobungie, batuta do skaka-
nia, automaty si³owe i strzel-
nica), zawody rekreacyjno-
sprawnoœciowe (wyœcigi
rowerowe, puszczanie lataw-
ców), wystêpy lokalnych
zespo³ów, dyskoteka, turniej
pi³ki no¿nej dru¿yn pod-
wórkowych. Gwiazd¹
imprezy bêdzie zespó³
"Mafia".
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Marek Ga³¹zka.  

Burmistrz ocenia prace w konkursie plastycznym na palmê i
pisankê wielkanocn¹.  

Wielkanoc z folklorem - “Œparogi” na scenie.  

Powitanie wiosny - bêbni nasz najm³odszy zespó³ perkusyjny.  

W tym roku proponujemy, m.in.
- 1.05. (Czwartek) godz.10.00 - turniej pi³ki no¿nej dru¿yn podwórkowych, godz. 15.00 - Piknik nad
Jeziorem - zawody rowerowe i latawcowe, koncert “Baw siê razem z nami” (“Mali Bêbniarze”, “Jasiek i
Przyjaciele”, “Crazy Daisy”, “D-mollki”).
- 2.05. (Pi¹tek) godz. 11.00 - Turniej Siatkówki o Puchar Starosty Olsztyñskiego, godz. 19.00 -dyskote-
ka nastolatków.
- 3.05. (Sobota) godz. 15.00 - 19.00 - Parada Tañca (towarzyski, nowoczesny, break dance), konkursy
folkowe, Kapela “Œparogi”, koncert folkowego zespo³u “Shannon”.
- 4.05. (Niedziela) godz. 18.00 - 22.00 - wystêpy zespo³ów z MGOK-u (“Blue Velvet”, “Polopiryna”,
“Discret Noise”), koncert rockowego zespo³u “Mafia”.
Podczas imprez czynne bêdzie atrakcyjne weso³e miasteczko (eurobungy, batuta, strzelnica i inne).
Szczegó³owe informacje wkrótce na plakatach!

Olsztynecka 

Majówka ‘08
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u filtry oleju, paliwa i powietrza
u klocki i szczêki hamulcowe
u paski rozrz¹du i klinowe
u benzyny i olej napêdowy

PE£NY ASORTYMENT

realizacja w ci¹gu 1 dnia

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

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

UL. ŒWIERCZEWSKIEGO  2

O F E R U J E
KARMY I  DIETY

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

PRAWID£OWE KARMIENIE TO INWESTYCJA W ZDROWIE TWOJEGO PUPILA

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

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

Us³ugi œwiadczy gabinet weterynaryjny Krzysztofa Nowaka 
Tel. (089) 519-44-55, kom. 0-501-573-960
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KRZY¯ÓWKA
NR 145

Poziomo: 
1) taktowny na scenie 5) pod euro 9) po pracy 10) do zwija-
nia siê w 11) lokator z radiem 12) ekipa filmowa 13) w dó³
14) tajna milicja 15) blady 16) ¿ó³todziób 18) baranowa 
19) bez butów 21) gra 23) przed sk³onem 24) same s³onie
25) góra piêæ 26) do 27) ma dom z zêbów

Pionowo:
1) efektowna awaria 2) niepoprawny 3) porêczyciel ze wsi 
4) mów do mnie jeszcze 6) sza³ woŸnicy 7) trafia do kosza 
8) pokrywa 16) robi beczki 17) nie chcem ale muszem 19) w
akwaparku 20) p³on¹cy bubel 22) nie daje

Rozwi¹zania prosimy nadsy³aæ do 25 kwietnia pod 
adresem redakcji. Spoœród prawid³owych rozwi¹zañ wylosuje-
my nagrodê w wysokoœci 40 z³. Prawid³owym rozwi¹zaniem
ostatniej krzy¿ówki by³o has³o: “Nie ma ogrodu bez chwastu”.
Nagrodê wylosowa³ Stanis³aw Gawroñski z Olsztyna .




