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W sobotê 6 paŸdziernika na odwiedzaj¹cych
Skansen w Olsztynku czeka³y liczne atrakcje.
Stragany z  wyrobami twórców ludowych  i pro-
ducentów regionalnych przysmaków przyci¹ga³y
widokiem oraz zapachem. Na oko³o 40 stoiskach
prezentowano min. p³ody rolne, przetwory, rzeŸ-
by, koronki, wyroby z wikliny, gliny i drewna.
Mo¿na by³o "na ¿ywo" obserwowaæ, jak  powsta-
j¹  gliniane naczynia, kwiaty z bibu³y czy poznaæ
tajniki kowalstwa i pos³uchaæ muzyki ludowej w
wykonaniu duetu harmonistów ze Szczytna i
kapeli "Œparogi". I chocia¿ s³oñce czêsto chowa³o
siê za deszczowe chmury, nie odstrasza³o to
zwiedzaj¹cych, którzy t³umnie przybyli do
muzeum. Zainteresowanie by³o ogromne, co
znakomicie wró¿y  na przysz³oœæ pomys³odaw-
com i organizatorom I Regionalnych Targów
Ch³opskich.     

PG

I-sze REGIONALNE TARGI CH£OPSKIE

GMINNE DO¯YNKI

Impreza, zdaniem uczestników, wypad³a sympatycznie - by³y akcenty
tradycyjne - obrzêd do¿ynkowy, konkursy na wypiek i wieniec do¿ynkowy,
wystawa p³odów rolnych, inscenizacja fragmentów wesela wiejskiego oraz
czêœæ rozrywkowa - konkursy m³ócenia cepem i sztafeta ¿niwna, wystêpy
kapeli "Œparogi" i duetu harmonistów oraz gwiazdy festynu - "Kabaretu
Snobów" z Lidzbarka Warmiñskiego.
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· Burmistrz uczestniczy³
w posiedzeniu Spo³ecznej
Rady Gminnego Centrum
Zdrowia Zespo³u Publicznych
Zak³adów Opieki Zdrowotnej
w Olsztynku, na którym
pozytywnie zaopiniowano
wykonanie bud¿etu Centrum
za I pó³rocze br.  

· Burmistrz spotka³ siê z
wójtem Gminy Gierzwa³d w
sprawie ustalenia zasad
porozumienia co do wspól-
nej inwestycji, maj¹cej na
celu ochronê jeziora Mielno
poprzez budowê sieci 
kanalizacyjnej na trasie
Nowa Wieœ Ostródzka -
Dêbowa Góra - Mielno. 

· Na posiedzeniu
Kapitu³y Obchodów 600-
lecia Bitwy pod Grunwal-
dem omówiono zakres prac
na lata 2008-2010. 

W posiedzeniu uczest-
niczy³ równie¿ Burmistrz
Olsztynka.

· Prezes Tymbark S.A. w
Olsztynku zapozna³ Bur-
mistrza z planami inwesty-
cyjnymi firmy, dot. planu
budowy nowego zak³adu w
Olsztynku oraz przedstawi³
wniosek w sprawie posze-
rzenia strefy ekonomicznej
na gruntach przy ul.Zielonej.

· Burmistrz uczestniczy³
w odbiorze zrealizowanych
inwestycji:

- nowych nawierzchni
jezdni i chodników przy ul.
Wiœniowej,

- sieci wodno-kanaliza-
cyjnej na osiedlu domków
jednorodzinnych przy ul.
Pionierów, 

- Stacji Uzdatniania
Wody w Olsztynku. 

· W dniu 4 wrzeœnia br.
Burmistrz spotka³ siê z 
Marianem Juszczyñskim -
nowym dyrektorem
Muzeum Budownictwa
Ludowego w Olsztynku,
który od 1 wrzeœnia obj¹³ to
stanowisko. Przedstawi³ on
plany zarz¹dzania muzeum -
podtrzymanie dzia³añ podjê-
tych przez poprzedniego
dyrektora (utrzymanie w
nale¿ytym stanie zasobów i
ich powiêkszanie) oraz o¿y-
wienie dzia³alnoœci poprzez
organizacjê nowych imprez
kulturalnych, w œcis³ej
wspó³pracy z samorz¹dem.

· W dniu 9 wrzeœnia
odby³y siê Gminne do¿ynki
- Olsztyneckie Œwiêto 
chleba wypieki do¿ynkowe
przygotowa³y olsztyneckie
piekarnie - Magdalenka i
SHP a starostami do¿ynek
byli - Pani Dorota Trochim z
Paw³owa i Pan Piotr ¯ó³-
towski z Mierek.   

· W dniu 11 wrzeœnia
Burmistrz spotka³ siê z

Wójtem Gminy £ukta
(Wiceprzewodnicz¹cym
Zarz¹du Zwi¹zku Gmin
Ostródzko - I³awskich
"Czyste Œrodowisko") w
celu omówienia zasad
odbioru odpadów z Gminy
Olsztyn przez Zak³ad 
Utylizacji Odpadów Komu-
nalnych w Rudnie.

· Opracowano dokumen-
tacjê techniczn¹ na adap-
tacjê budynku po "Inkuba-
torze Przedsiêbiorczoœci" na
mieszkania komunalne, 31
sierpnia 2007r. uzyskano
pozwolenie na budowê. W
wyniku adaptacji powstanie
9 lokali mieszkalnych i 2
us³ugowe.

· Opracowano dokumen-
tacjê na renowacjê elewacji
Ratusza oraz wymianê sto-
larki okiennej i drzwiowej,
uzyskano pozwolenie na
prowadzenie robót bu-
dowlanych. Opracowywany
jest  wniosek do Ministra
Kultury i Dziedzictwa Naro-
dowego o udzielenie wspar-
cia finansowego w ramach
programu operacyjnego
"Dziedzictwo Kulturowe -
Priorytet 1 Rewaloryzacja
Zabytków Nieruchomych  i
Ruchomych".

· Podpisano umowê z
Zarz¹dem Województwa
Warmiñsko - Mazurskiego o
dofinansowanie w kwocie
120.000 z³  do modernizacji
mieszkaniowych budynków
komunalnych. W zamian za
przekazane œrodki finan-
sowe gmina zobowi¹za³a siê
do przydzielenia lokali 4-m
rodzinom mieszkaj¹cym
obecnie w budynku hotelowym
Szpitala Rehabilitacyjnego
dla Dzieci w Ameryce, co
poprawi bazê tej placówki.

· Podpisano umowê z
Zarz¹dem Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Œrodowiska
i Gospodarki Wodnej w
Olsztynie o po¿yczkê w
kwocie 450.000 z³, z przez-
naczeniem na budowê
kolektora sanitarnego na
trasie Olsztynek - Jemio³owo.

· Burmistrz uczestniczy³
w komisjach przeprowadzenia
naboru pracowników do
Urzêdu Miejskiego w Olsz-
tynku na 4 stanowiska
urzêdnicze, tj. na stanowisko
ds. p³ac i na stanowisko ds.
podatków i op³at lokalnych
w referacie planowania i
finansów oraz na stanowisko
ds. ochrony œrodowiska  i
gospodarki odpadami i na
stanowisko ds. pozyskiwa-
nia œrodków unijnych i prze-
targów w referacie rozwoju
gospodarczego. Nabór odby-
wa³ siê zgodnie z obowi¹zu-
j¹cymi przepisami, w spo-

sób otwarty, tj. poprzez
zamieszczenie informacji w
internecie i na tablicach
og³oszeñ.  Kandydaci roz-
wi¹zywali test,  sprawdzana
by³a wiedza merytoryczna i
praktyczna dot. obs³ugi
komputera, oraz prze-
chodzili rozmowy kwali-
fikacyjne. 

· W dniu 28 wrzeœnia br.
Burmistrz uczestniczy³ w
posiedzeniu Powiatowej
Rady Zatrudnienia, jako jej
cz³onek. Na posiedzeniu
przedstawiona by³a analiza
rynku pracy na terenie
powiatu olsztyñskiego  i
skala bezrobocia, z gminy
Olsztynek zarejestrowanych
jest oko³o 800 osób pozosta-
j¹cych bez pracy.

· W dniu 28 wrzeœnia br.
Burmistrz uczestniczy³ w
spotkaniu zorganizowanym
przez Starostê Powiatu Olsz-
tyñskiego z okazji 10 lat
partnerstwa Powiatu Olsztyn
z Powiatem Osnabruck.
Goœcie z Niemiec zwiedzili
te¿ Skansen w Olsztynku.

· W dniach 28-30 wrzeœ-
nia br. 10-osobowa delegac-
ja z Olsztynka, z Zastêpc¹
Burmistrzana na czele,
uczestniczy³a na zaproszenie
Mera Wilna w do¿ynkach na
Litwie, zorganizowanych
przez gminy i powiaty w
wiêkszoœci zamieszka³e
przez Polaków, którzy piec-
zo³owicie kultywuj¹ trady-
cjê i obyczaje polskie.  Pod-
czas pobytu omówiono ze
starost¹ zaprzyjaŸnionej
Gminy Mejszago³a i dyrek-
torem Szko³y Polskiej w
Mejszagole przyjazd dzieci i
m³odzie¿y z wystêpami
artystycznymi do Olsztynka
na Dzieñ Niepodleg³oœci 

· W dniu 4 paŸdziernika
br. goœciliœmy delegacjê z
partnerskiej gminy £apsze
Ni¿ne. W sk³ad delegacji
wchodzili radni i w³adze
gminy. Goœcie zwiedzili
miêdzy innymi  warsztaty
terapii zajêciowej dla
niepe³nosprawnych, salon
wystawowy MBL, Skansen i
gimnazjum, które od 2 - ch
lat wspó³pracuje z t¹ gmin¹
w zakresie wymiany
m³odzie¿y w okresie
wakacji. Na spotkaniach
omówiono zasady dalszej
wspó³pracy.

· W dniu 5 paŸdziernika
br., na spotkaniu zorgani-
zowanym przez Marsza³ka
Województwa Warmiñsko-
Mazurskiego, w którym
uczestniczyli te¿ burmistr-
zowie i wójtowie zosta³
przedstawiony Regionalny
Program Operacyjny dla
województwa warmiñsko-

mazurskiego. 8 paŸdziernika
br. konwent burmistrzów i
wójtów powiatu olsz-
tyñskiego wypracowa³
uwagi do programu,
skierowane do marsza³ka
województwa.

· Podpisano umowy  na:
- wykonanie projektu

technicznego budowy sieci
wodoci¹gowej doprowa-
dzaj¹cej wodê ze stacji w
Ameryce do miejscowoœci
Mycyny, Samagowo i
Mañki. Wykonawc¹ zosta³a
Pracownia Projektora "Pro-
jektor" z Suwa³k a koszt
realizacji zadania wyniesie
48.190,- z³.

- opracowanie projektu
technicznego i budowê sieci
wodoci¹gowej do zabudowy
kolonijnej w miejscowoœci-
ach Elgnówko i  Lichtajny.
Najkorzystniejsz¹ ofertê
przed³o¿y³ WODROL z
Olsztyna, który zapro-
ponowa³ najni¿sz¹ cenê, tj.
51.300 z³. i termin realizacji
do 31 grudnia br.

· Wy³oniono wykonawcê
na opracowanie miejs-
cowego planu zagospo-
darowania przestrzennego
dla wyznaczonego terenu w
rejonie Wilkowa, na wyko-
nanie tego zadania wp³ynê³y
3 oferty w kwotach od
547.780 z³ do 256.200 z³.
Najkorzystniejsz¹ ofertê
przedstawi³ oferent Ro¿en
@ Ro¿en Pracownie Auto-
rskie Urbanistyki i Architek-
tury - w cenie 256.200 z³, z
terminem realizacji 31 sierp-
nia 2008 roku. 

· Og³oszono przetargi na
opracowanie dokumentacji
technicznej:

- na rewitalizacjê rynku,
pomimo 2 przetargów nie
wp³ynê³a ¿adna oferta -
wykonanie zadania zostanie
zlecone z wolnej rêki,

- na zagospodarowanie
terenu przyzamcza na park
sportu, kultury i rozrywki,
pomimo 2 przetargów nie
wp³ynê³a ¿adna oferta -
wykonanie zadania zostanie
zlecone z wolnej rêki,

- na wykonanie trybun na
stadionie miejskim, pomimo
2 przetargów nie wp³ynê³a
¿adna oferta - wykonanie
zadania zostanie zlecone z
wolnej rêki.

· W minionym okresie
wydano te¿ zarz¹dzenia w
nastêpuj¹cych sprawach: 

-  wprowadzenia zmian w
bud¿ecie, 

-przed³u¿enia powie-
rzenia stanowiska Dyrektora
Gimnazjum w Olsztynku
(do dnia 31 sierpnia 2012 r),

-przed³u¿enia powie-
rzenia stanowiska Dyrektora

Szko³y Podstawowej w
Olsztynku (do dnia 31 sierp-
nia 2012 r),

-  powo³ania komisji do
przeprowadzenia naboru na
stanowiska urzêdnicze w
urzêdzie miejskim, 

-  zniszczenia akt doty-
cz¹cych wyborów uzupe³ni-
aj¹cych do Rady Miejskiej
w Olsztynku, zarz¹dzonych
na dzieñ 22 kwietnia 2007 r.

- powierzenia obow-
i¹zków Dyrektora Przed-
szkola Miejskiego w Olsz-
tynku,

- powo³ania komisji prze-
targowej do przeprowa-
dzenia oceny i wyboru ofert
w postêpowaniu o udziele-
nie zamówienia na budowê
sieci wodoci¹gowej od sieci
przy ul. Porannej do sieci
przy ul. 22 Lipca,

-  powo³ania komisji
przetargowej do przeprowa-
dzenia oceny i wyboru ofert
w postêpowaniu o udziele-
nie zamówienia publicznego
na opracowanie projektu
budowlanego i wykonaw-
czego na dostosowanie
budynków Szko³y Podsta-
wowej w Olsztynku do
potrzeb osób niepe³no-
sprawnych,

- powo³ania komisji 
przetargowej do przeprowa-
dzenia oceny i wyboru ofert
w postêpowaniu o udziele-
nie zamówienia publicznego
na opracowanie dokumen-
tacji projektowej i przetar-
gowej zagospodarowania
terenu przyzamcza na park
sportu, kultury i rozrywki,

- nieodp³atnego przeka-
zania Zak³adowi Gospodar-
ki Komunalnej w Olsztynku
materia³ów budowlanych,

- przeprowadzenia szko-
lenia komendantów, cz³on-
ków zak³adowych i tereno-
wych formacji obrony cy-
wilnej na terenie Miasta i
Gminy Olsztynek,

- powo³ania komisji w
sk³adzie 3 osób do prze-
prowadzenia kasacji sprzêtu
obrony cywilnej, 

- powo³ania cz³onków
o b w o d o w y c h  k o m i s j i
wyborczych do przepro-
w a d z e n i a ,  n a  t e r e n i e
miasta  i  gminy Olszty-
nek, wyborów do Sejmu i
Senatu RP zarz¹-dzonych
na dzieñ 21 paŸdziernika
2007 r.

W dniu 27 wrzeœnia br.
na sesji rady miejskiej
zosta³y rozpatrzone infor-
macje: Burmistrza o pracy
miêdzy sesjami i z wykona-
nia bud¿etu Miasta i Gminy
Olsztynek za I pó³rocze
2007 r, informacja o dzia³al-
noœci szkó³ i przedszkoli

Z PRAC BURMISTRZA I RADY MIEJSKIEJ
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podleg³ych Radzie Miej-
skiej w Olsztynku. Doko-
nano oceny dzia³alnoœci
promocyjnej miasta i
gminy, wys³uchano infor-
macji przewodnicz¹cego
rady o z³o¿onych oœwiad-
czeniach maj¹tkowych
przez radnych za rok 2006
oraz informacji Burmistrza
o z³o¿onych oœwiadczeniach
maj¹tkowych przez zas-
têpcê burmistrza, sekre-

tarza, skarbnika i kierow-
ników gminnych jednostek
organizacyjnych podleg³ych
radzie miejskiej. Podjêto
uchwa³y w sprawach: wpro-
wadzenia zmian w bud¿ecie
na rok 2007;

-zakupu centrali telefo-
nicznej przez Gminne 
Centrum Zdrowia Zespo³u
Publicznych Zak³adów
Opieki Zdrowotnej w Olsz-
tynku; 

- uzgodnienia projektu
rozporz¹dzenia Wojewody
Warmiñsko-Mazurskiego w
sprawie Obszaru Chronio-
nego Krajobrazu Puszczy
Napiwodzko-Ramuckiej,
Doliny Pas³êki, Lasów
Taborskich, Doliny Górnej
Drwêcy i Jeziora Mielno
(przed³o¿one projekty zos-
ta³y zaopiniowane negatyw-
nie); zmiany uchwa³y w
sprawie wyra¿enia zgody na

objêcie granicami Warmiñ-
sko-Mazurskiej Specjalnej
Strefy Ekonomicznej; zmia-
ny uchwa³y w sprawie
bonifikat przy sprzeda¿y
lokali mieszkalnych na
rzecz  najemców oraz staw-
ki oprocentowania niesp³a-
conej czêœci ceny lokalu i
nieruchomoœci gruntowej
przy roz³o¿eniu reszty ceny
na raty, 

- sprzeda¿y gruntu nieza-

budowanego, wyboru ³aw-
nika do S¹du Okrêgowego
w Olsztynie i ³awników do
S¹du Rejonowego w Olsz-
tynie  do orzekazania w
sprawach z zakresu prawa
pracy, wyra¿enia zgody na
przyst¹pienie nowych gmin
do zwi¹zku Gmin Regionu
O s t r ó d z k o - I ³ a w s k i e g o
"Czyste Œrodowisko".

Na podstawie art. 163 ustawy z dnia 27 kwietnia
2001 r. - Prawo ochrony œrodowiska (Dz. U. Nr 62,
poz. 627, z póŸn. zm.) oraz Rozporz¹dzenia Minis-
tra Gospodarki, Pracy i Polityki Spo³ecznej z dnia
23.10.2003 r. w sprawie wymagañ w zakresie wyko-
rzystywania i przemieszczania azbestu oraz wyko-
rzystywania i oczyszczania instalacji  lub urz¹dzeñ,
w których by³ lub jest wykorzystywany azbest
proszê mieszkañców, którzy posiadaj¹ zabudowania
z dachami pokrytymi eternitem o z³o¿enie informa-
cji do dnia 15.01.2008 r. do Referatu Rozwoju
Gospodarczego w Urzêdzie Miejskim w Olsztynku.
W zwi¹zku z powy¿szym zwracam siê z proœb¹ o
wype³nianie druków, które mo¿na pobieraæ w UM w
Olsztynku, w pok. nr 14 (II piêtro) u p. Emilii
Pieñkowskiej - Kaczorek.

Burmistrz Olsztynka
Miros³aw Stegienko

APEL DO
MIESZKAÑCÓW MIASTA

I GMINY OLSZTYNEK

W dniach 28 i 29 wrzeœnia 2007 roku Sto-
warzyszenie na Rzecz Osób Niepe³nosprawnych i
Ich Rodzin w Olsztynku z pomoc¹ Samorz¹du
Uczniowskiego Gimnazjum w Olsztynku zorganizo-
wali zbiórkê artyku³ów spo¿ywczych pod patrona-
tem "Banku ¯ywnoœci".

Cz³onkowie obydwu grup wytrwale zachêcali
mieszkañców Olsztynka do udzia³u w akcji "Podziel
siê posi³kiem". ¯ywnoœæ zbierano w trzech olszty-
neckich sklepach: Biedronka, Globi oraz Top Mar-
ket. Chcielibyœmy tu serdecznie podziêkowaæ w³aœ-
cicielom wy¿ej wymienionych sklepów za pomoc w
organizacji przedsiêwziêcia.

Dziêki ludziom dobrej woli zebrano a¿ 721 kilo-
gramów ¿ywnoœci. Artyku³y spo¿ywcze zosta³y
przekazane wczeœniej wspomnianemu stowarzysze-
niu oraz najubo¿szym rodzinom z naszej gminy.

E. Andrysiak

ZBIÓRKA ¯YWNOŒCI

Szanowni Pañstwo

Dyrektorzy i Kierownicy Szkó³ Filialnych,

Nauczyciele i Wychowawcy,

Pracownicy Administracji i Obs³ugi,

Przedstawiciele Zwi¹zków Zawodowych !

Drodzy Uczniowie i Rodzice !

Sta³o siê piêkn¹ tradycj¹, ¿e w rocznicê powo³ania Komisji Edukacji
Narodowej - pierwszego w Europie ministerstwa edukacji - obchodz-
imy œwiêto polskiej edukacji. Dzia³alnoœæ Komisji, ponad dwa wieki
temu, uczyni³a nasz kraj prekursorskim w dziedzinie reformy oœwiaty.
Dlatego dzieñ ten zwraca uwagê na donios³¹ rolê edukacji w ¿yciu
ka¿dego cz³owieka, ale równie¿ przypomina o chlubnej tradycji
m¹drego dzia³ania w zakresie naprawy edukacji i pañstwa. 
W tym szczególnym dniu wszystkim pracownikom oœwiaty, przedstaw-
icielom spo³ecznych organów placówek, a tak¿e instytucji wspieraj¹-
cych rozwój edukacji i zwi¹zkom zawodowym pragnê wyraziæ wyrazy
najwy¿szego szacunku i podziêkowania  za przekazywan¹ wiedzê i
umiejêtnoœci, za trud w³o¿ony w kszta³towanie serc i umys³ów
m³odych mieszkañców naszej Gminy. Jestem dumny z dzia³alnoœci
naszych placówek oœwiatowych i sumiennej pracy wszystkich pra-
cowników w nich zatrudnionych. Praca ta z pewnoœci¹ bêdzie
przynosi³a owoce w przysz³oœci i zaprocentuje rozwojem naszej
Gminy. ¯ywiê równie¿ nadziejê, ¿e w niedalekiej przysz³oœci ta
odpowiedzialna s³u¿ba bêdzie te¿ nale¿ycie wynagradzana. W imie-
niu spo³ecznoœci lokalnej dziêkuje wszystkim za wzmo¿ony wysi³ek
oraz ¿yczê du¿o zdrowia i satysfakcji z osi¹ganych wyników. 

Miros³aw Stegienko
Burmistrz Olsztynka

Szanowni Pañstwo Seniorzy

Niech ka¿dy dzieñ dostarcza Wam radoœci 
a uœmiech zawsze w sercach goœci. 
Niechaj problemy Was omijaj¹, 
a wszyscy bardzo Was kochaj¹. 
Bo jak nikt inny na œwiecie, 
Wy na to zas³ugujecie!

Z okazji Dnia Seniora przyjmijcie Pañstwo najlepsze ¿yczenia,
du¿o zdrowia, pogody ducha, zrozumienia u dzieci, opieki
najbli¿szych, jak najwiêcej dni spêdzonych wspólnie z rodzin¹ i
przyjació³mi. 

Jan Budziñski                             Miros³aw Stegienko
Przewodnicz¹cy Rady Miejskiej            Burmistrz Olsztynka
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P o d z i ê k o w a n i e

Sk³adamy serdeczne podziêkowanie 

Spó³dzielni  Handlowo-Produkcyjnej  w  Olsztynku 

i Przedsiêbiorstwu Wielobran¿owemu "Magdalenka" 

w Olsztynku za  wypieki do¿ynkowe i udzia³ 

w konkursie  chleba na  do¿ynkach - 

OLSZTYNECKIM  ŒWIÊCIE  CHLEBA.

Sk³adamy równie¿ podziêkowania wszystkim 

sponsorom, wspó³organizatorom,  

wykonawcom wieñców do¿ynkowych 

i Starostom Gminnych Do¿ynek  2007.

Jan Budziñski                     Miros³aw Stegienko
Przewodnicz¹cy Rady Miejskiej    Burmistrz Olsztynka   

Dwa dni po zakoñczeniu ubieg³ego
roku szkolnego grupa uczniów z olszty-
neckiego gimnazjum wyjecha³a na kolo-
niê do gminy partnerskiej Olsztynka, 
£apsze Ni¿ne.

Wyjazd zosta³ zorganizowany jako
wymiana m³odzie¿y. W momencie, kiedy
my goœciliœmy w tej uroczej górskiej
miejscowoœci, uczniowie z tamtejszego
gimnazjum mieszkali w naszej szkole.
Zwiedzali przy tym najatrakcyjniejsze
zak¹tki Warmii i Mazur. Dziêki jedno-
dniowemu wyjazdowi nad morze wielu z
nich po raz pierwszy poczu³o powiew
morskiej bryzy na swojej twarzy, nato-
miast my pierwszy raz uczestniczyliœmy
w wêdrówkach górskich. Byliœmy na
Zamku w Niedzicy, w Kopalni Soli w
Wieliczce, w Jaskini Bia³owieskiej na

S³owacji, w Krakowie, Zakopanem,
Oœwiêcimiu i Wadowicach. Najbardziej
podoba³y nam siê wêdrówki górskie, w
tym nad Morskie Oko. PrzywieŸliœmy z

nich wiele wspania³ych zdjêæ oraz nieza-
pomniane wspomnia.

Uczniowie Gimnazjum

Góry i Mazury

W dniach od 08 do 19 lipca
br. uczniowie Gimnazjum 
w Olsztynku uczestniczyli,
obok kolegów z LO w Gole-
niowie i szko³y œredniej z
Gelbensade w Niemczech, w
polsko-niemieckim projekcie
"Pojednanie ponad grobami -
praca dla pokoju”, realizowa-
nym przez Gminê Olsztynek i
Zwi¹zek Pielêgnacji Grobów
Wojennych. 

Celem projektu by³o
odnowienie cmentarza ofiar 
I wojny œwiatowej w Wap-
lewie oraz integracja polskiej
i niemieckiej m³odzie¿y. Ta
ostatnia mia³a okazjê poznaæ
okolice Olsztynka oraz zabyt-
ki Warmii i Mazur. Uczestni-
cy zwiedzili m.in. Olsztyn,
Miko³ajki, Gier³o¿, Œwiêt¹

Lipkê, Ostródê. P³ynêli
statkiem po Kanale Ostró-
dzko- Elbl¹skim. Spotkali siê
te¿ z przedstawicielami Zwi¹-
zku Stowarzyszeñ Niemiec-
kich zajmuj¹cych siê pielê-
gnacj¹ grobów wojennych. 

Dziêkujemy za objêcie
projektu patronatem Panu
Burmistrzowi Miros³awowi
Stegienko i Przewodnicz¹ce-
mu Rady Miejskiej Panu
Janowi Budziñskiemu. 
Liczymy na dalsz¹ wspó³-

pracê i udzia³ w kolejnych
przedsiêwziêciach.

£ukasz Jêdruszewski 
uczestnik projektu

“Pojednanie ponad grobami 
- praca dla pokoju”

Dziêkujê ratownictwu medycznemu 

w Olsztynku za pomoc i poœwiêcenie 

przy ratowaniu ¿ycia 

Œ.p Krzysztofa Domañskiego.

Dziêkujê za wsparcie 

i solidarnoœæ wszystkim, którzy byli ze mn¹ 

w ciê¿kich chwilach.

El¿bieta Domañska z córkami



Strona 5 ALBO  7 (156) wrzesieñ-paŸdziernik 2007

Polskimi uczestnikami projektu byli
g³ównie cz³onkowie Stowarzyszenia
Edukacji Nieformalnej w Olsztynku (Syl-
wester Zagulski, Tomasz Tymoszczuk,
Krzysztof Brewka, Agnieszka Ciecierska,
Tomasz Szóstek, Piotr Tesz), a tak¿e
m³odzie¿ z pozarz¹dowej organizacji
"Kawan"z Warszawy.

G³ównym celem projektu by³o badanie
relacji pomiêdzy pokoleniem ludzi
starszych, a pokoleniem m³odych w swoim
lokalnym œrodowisku oraz odniesienie
tych doœwiadczeñ do sytuacji innych
zaproszonych krajów. 
Dzia³ania tego projektu :
- spotkanie informacyjne polskich uczest-
ników marcu 2007r. 
- wirtualne spotkanie (skype, forum inter-
netowe) w kwietniu 2007r. z uczestnikami
projektu z innych krajów i spotkania
m³odzie¿y z osobami w podesz³ym wieku
(w Olsztynku takie spotkanie mai³o
miejsce 9 czerwca w MGOK-u).

Podsumowanie tych etapów i zaprezen-
towanie wczeœniej zebranych informacji
nast¹pi³o na trwaj¹cej ok.14 dni miêdzy-
narodowej konferencji w Niemczech.

Przez pierwsze 3 dni trwa³y wyst¹pienia
m³odzie¿y z poszczególnych krajów.

Forma przedstawienia nie by³a œciœle
okreœlona, mo¿na by³o wykorzystaæ
prezentacje multimedialne, film, teatr, by
móc pokazaæ swój kraj, region, organiza-
cjê pozarz¹dow¹. Najwa¿niejszym punk-
tem by³y wnioski podsumowuj¹ce  czerw-
cowe spotkania z osobami starszym. 

Drugiego dnia grupa z Olsztynka
rozpoczê³a swój pokaz prezentacj¹ multi-
medialn¹, w której przedstawiliœmy Pol-
skê, Warmiê i Mazury oraz film o Olsz-
tynku , autorstwa Tomka Tymoszczuka i
Krzyœka Brewki. Sylwek Zagulski
opowiedzia³ o stowarzyszeniu edukacji
nieformalnej. Za pomoc¹ plakatów
pokazaliœmy starsze osoby widziane ocza-
mi m³odych i odwrotnie, jak starsze osoby
postrzegaj¹ m³ode. 

Dziêki tej czêœci konferencji
dowiedzieliœmy siê, jak bardzo zró¿nico-
wane s¹ relacje pomiêdzy starszymi, a
m³odymi, nie tylko na tle Europy ale i
œwiata (na Filipinach do domów spokojnej
staroœci trafiaj¹ osoby, które nie maj¹
najbli¿szej rodziny). Zadziwiaj¹ce, ¿e
omawiane  kwestie  problematyczne w
wiêkszoœci pañstw s¹ bardzo podobne,
wrêcz takie same, bez wzglêdu na odleg³e
regiony œwiata! Ograniczona opieka

zdrowotna, niskie emerytury i renty, ma³e
zainteresowanie osobami starszymi ze
strony pañstwa - nie by³o to dla nas nowo-
œci¹.

Nastêpnym, drugim punktem ca³ego
spotkania by³y warsztaty artystyczne
prowadzone przez niemieckiego artystê -
malarza Gernota Ehrsama. Rozpoczêliœmy
od trudnego tematu, nale¿a³o namalowaæ
autoportret pt. "My w 2050r.",  kolejn¹
prac¹ by³ rysunek lub szkic "O czym
marz¹ starsi ludzie"...i to by³ tylko wstêp,
bo jak siê póŸniej okaza³o, szkice
rysunkowe mia³y pos³u¿yæ jako projekt
rzeŸby w drewnie! Ta czeœæ warsztatów
trwa³a ok. 4 dni i w ci¹gu tego czasu
wszyscy uczestnicy bardzo siê ze sob¹ zin-
tegrowali - tak, ¿e nie by³o widaæ ¿adnych
podzia³ów narodowoœciowych ani
jakichkolwiek innych ró¿nic, s³ychaæ by³o
tylko œmiech i pukanie m³otkami w d³uta. 

Uwieñczeniem naszej pracy  by³o wys-
tawienie rzeŸb w galerii w miejscowoœci
Eisenach. Przez najbli¿szy rok nasze rzeŸ-
by trafi¹ na wystawy w pañstwach, które
bra³y udzia³ w tym projekcie i wróc¹ do
autorów albo zostan¹ sprzedane na aukc-
jach.

W galerii rozpocz¹³ siê równie¿ trzeci
etap naszego miêdzynarodowego spotka-
nia. By³a to gra symulacyjna, która pole-
ga³a na odegraniu ról osób starszych, znaj-
duj¹cych siê w ro¿nych sytuacjach
¿yciowych, przy wykorzystaniu ca³ej
zdobytej dotychczas wiedzy i doœwiad-
czenia z dzia³añ prowadzonych podczas
warsztatów. Wydaje mi siê, ¿e wczucie siê
i odegranie roli starego cz³owieka spra-
wi³o, ¿e teraz potrafimy lepiej zrozumieæ
starszych.

Projekt dobieg³ koñca, smutno by³o siê
rozstawaæ. W baga¿e zapakowaliœmy
doœwiadczenie, cenne wnioski i wróci-
liœmy do Polski.

Pragnê bardzo podziêkowaæ wszystkim
osobom i uczestnikom, którzy zaan-
ga¿owali siê w ten projekt, a tak¿e
zespo³owi promocji z Urzêdu Miejskiego
w Olsztynku za pomoc i wsparcie materi-
a³ami promocyjnymi o Olsztynku i okoli-
cach.

Uczestniczka projektu
Agnieszka Ciecierska

W dniach od 18 sierpnia do 1 wrzeœnia 2007r. w miejscowoœci Hilders ko³o
Frankfurtu nad Menem w Niemczech odby³a siê konferencja m³odzie¿y z Polski,
Niemiec, Litwy, Kostaryki i Filipin w ramach projektu miêdzynarodowego
"Starsi potrzebuj¹ m³odszych a m³odsi starszych".

"Starsi potrzebuj¹ m³odszych, a m³odzi starszych"

Wykonujê rzeŸby i p³askorzeŸby, w tym ogrodowe, 

równie¿ na indywidualne zamówienia

Minkiewicz Czes³aw
11-015 Olsztynek ul. Poranna 4

tel. 0-692-669-304
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Trzy pierwsze obiekty znajduj¹ siê w
dobrym stanie za spraw¹ ich gospodarzy.
Zamek bêd¹cy w posiadaniu starostwa
olsztyñskiego prze¿ywa swój renesans.
Piêknie odrestaurowany wzbudza zach-
wyt miejscowych i przyjezdnych.
W³adze powiatu nie ¿a³uj¹ pieniêdzy na
kolejne prace remontowe i badania
archeologiczne prowadzone przez dwa
ostatnie sezony na dziedziñcu
zamkowym. S³owa uznania nale¿y te¿
skierowaæ pod adresem dyrektora szko³y
Ryszarda Lachowicza. Jest to doskona³y
przyk³ad jak nale¿y dbaæ o nasze dzie-
dzictwo kulturowe.

Ca³kiem dobrze wype³nia swoje
zadanie w tej dziedzinie Urz¹d Marsza-
³kowski, któremu podlega dawny koœció³
(obecnie galeria) oraz Dom Mrongo-
wiusza i niewielki fragment murów
miejskich. Muzeum Budownictwa
Ludowego, podleg³e Urzêdowi Marsza-
³kowskiemu, pozyska³o odpowiednie
finanse na remont dachu koœcio³a i ostat-
nio na renowacjê fragmentu murów
miejskich. W³adze Olsztynka maj¹ w
swojej pieczy jeden, niezwykle cenny
zabytek - kamienne mury miejskie. Pra-

gnê przypomnieæ, ¿e olsztyneckie mury
zosta³y zbudowane w I po³owie XV
wieku. Nie wiemy jak d³ugo by³y wzno-
szone, ale ich budowa musia³a trwaæ
kilkanaœcie lat. Ca³oœæ murów (razem z
zamkowymi) wynosi³a ponad 1000m.
Wysokoœæ od 6 do 9m, szerokoœæ oko³o
2m. Mury zbudowano w dolnych par-
tiach z polnego kamienia, w górnych z
ceg³y. Do budowy u¿yto zaprawy wa-
piennej. Mury obejmowa³y swym
zasiêgiem prostok¹t o niezbyt regu-
larnych kszta³tach. Po³udniowo -
wschodni ci¹g o d³ugoœci ok. 260m po-
siada³ szeœæ baszt ³upinowych, otwartych

od strony miasta i
okr¹g³¹ basztê
naro¿n¹, zacho-
wan¹ do dnia
dzisiejszego. W
ci¹gu po³udniowo
- zachodnim o
d³ugoœci ok. 170m
znajdowa³y siê
trzy baszty ³upi-
nowe, z których
dwie s¹ dobrze
widoczne obec-
nie. W ci¹gu
pó³nocno - za-
chodnim, o d³u-
goœci ok. 260m,
by³o piêæ baszt,
najlepiej zacho-

wanych ze wzglêdu na ich wczesne
zaadaptowanie na cele mieszkaniowe. W
ci¹gu pó³nocno - wschodnim, oprócz
bramy i fortyfikacji zamkowych, praw-
dopodobnie nie by³o ani jednej baszty.

Budowa tak potê¿nych fortyfikacji dla
stosunkowo niewielkiego miasta, jakim
by³ wówczas Olsztynek stanowi³a
ogromny wysi³ek organizacyjny i finan-
sowy. Mieszka³o tu ok. 400 - 500 ludzi,
czyli 80 - 100 rodzin, niezbyt zamo¿-
nych. Obowi¹zek budowy murów miejs-
kich spoczywa³ g³ównie na barkach

mieszczan, chocia¿ swojego wsparcia
udziela³y równie¿ w³adze krzy¿ackie. W
ramach, tzw. prac szarwarkowych
(rodzaj pañszczyzny) zmuszano do pracy
przy budowlach obronnych ludnoœæ
okolicznych wiosek. Jej zadaniem by³o
g³ównie dostarczanie materia³u
budowlanego w postaci kamienia.
Pobie¿ne obliczenia wskazuj¹, ¿e do
budowy murów miejskich i zamkowych
w Olsztynku zu¿yto ok. 20 tys. m3
kamienia. Jest to iloœæ ogromna. Do
przewiezienia takiej masy budulca trzeba
by³o wykorzystaæ 20 tysiêcy wozów
konnych, przy jednorazowym za³adunku
1m3 kamienia. Z tego materia³u mo¿na
by³o zbudowaæ drogê brukowan¹ z Olsz-
tynka do Olsztyna o szerokoœci 8-10 m. 
Oprócz kamienia, do budowy murów
miejskich zu¿yto setki ton zaprawy
wapiennej i dziesi¹tki tysiêcy cegie³. Dla
takiej ma³ej spo³ecznoœci jak w œred-
niowiecznym Olsztynku budowa forty-
fikacji miejskich, to zaiste, wysi³ek
porównywalny prawie z budow¹
piramidy Cheopsa w staro¿ytnym Egip-
cie. Warto to sobie uœwiadomiæ patrz¹c
na pozosta³oœci murów. 

Przystêpuj¹c do budowy wytyczono
zapewne zarys murów, wykorzystuj¹c
liniê drewnianej palisady otaczaj¹cej
miasto. Nastêpnie kopano potê¿ne rowy
pod fundament k³adziony na podsypce z
¿ó³tego piasku oraz warstwy gliny. £awê
fundamentow¹ ( obecnie ukryt¹ w ziemi)
budowano z kamieni polnych ³¹czonych
zapraw¹ wapienn¹. Nastêpnie uk³adano
warstwowo du¿e g³azy o wymiarach
dochodz¹cych do 1 m d³ugoœci i 0,5 m
wysokoœci. Szczeliny pomiêdzy du¿ymi
kamieniami zape³niano mniejszymi,
wraz z zapraw¹ wapienn¹. Górne partie
murów wieñczy³o blankowanie wyko-
nane z cegie³ oraz drewniany chodnik,
zapewne kryty daszkiem. Wa¿nym ele-
mentem fortyfikacji by³y dwie bramy,
przez które prowadzi³ g³ówny trakt. Pier-
wsza, tzw. Nidzicka lub Polska, znaj-
dowa³a siê w ci¹gu po³udniowo -
zachodnim i liczy³a kilkanaœcie metrów
wysokoœci, druga, Wysoka lub Niemiec-
ka, o wysokoœci ponad 20 metrów,
górowa³a w ci¹gu pó³nocno - wschodnim
(podobnej wielkoœci brama zachowa³a
siê w Olsztynie). 

A mury run¹!?
W Olsztynku, mieœcie z bogat¹ 650-letni¹ przesz³oœci¹, zachowa³o siê -

niestety - niewiele obiektów zabytkowych posiadaj¹cych wysok¹ wartoœæ histo-
ryczn¹. Do takich zabytków nale¿y zaliczyæ: zamek krzy¿acki z XIV wieku,
odbudowany z ruin koœció³ gotycki, Dom Mrongowiusza oraz mury miejskie.

Odrestaurowany ci¹g murów przy ulicy Chopina.

Najlepiej zachowana baszta (obecnie tzw. Dom Mrongowiusza).

Gruboœæ murów dochodzi³a do 2 metrów.
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Mury miejskie Olsztynka w ci¹gu
niemal swojej szeœæsetletniej historii
przechodzi³y ró¿ne koleje losu.
Pocz¹tkowo skutecznie chroni³y
mieszkañców przed niespodziewanym
atakiem nieprzyjaciela, póŸniej - kiedy
pojawi³y siê armaty, ich znaczenie
obronne zmala³o. Po kolejnych po¿arach
rozbierano ca³e partie murów, wykorzys-
tuj¹c materia³ do zniszczonych domów.
W pierwszej kolejnoœci zabierano ceg³ê,
która stanowi³a cenny materia³
budowlany, póŸniej przysz³a kolej na
kamienne g³azy. Ju¿ w XVI w. niektóre
baszty ³upinowe zamieniono na domy
mieszkalne poprzez dostawienie œciany
od strony  miasta i przykrycie dachem.
Po wielkim po¿arze Olsztynka w 1685
roku wiêkszoœæ baszt, a byæ mo¿e
wszystkie, zosta³a zamieniona na
mieszkania. Kolejny wielki po¿ar w
1804 roku strawi³, m.in. Bramê
Niemieck¹, której ju¿ nie dŸwigniêto z
ruin. Odbudowuj¹c spalone domy
powszechnie u¿ywano cegie³ i kamieni z
murów miejskich. Wtedy to znika³y ca³e

fragmenty muru, niektóre baszty i wie¿e
przy rozpadaj¹cych siê bramach wjaz-
dowych. Czêœæ fos zosta³a zasypana i
zamieniona na ogrody uprawne.
Dewastacja murów miejskich Olsztynka
trwa³a przez ca³y wiek XIX  i dopiero w
1917 roku raport prof. Dethlefsena 
(konserwator zabytków na terenie Prus
Wschodnich) zawiera³ nakaz ich
zachowania i konserwacji.
W okresie miêdzywojennym prze-

prowadzono pierwsze prace konserwa-
torskie i remontowe przy murach obron-
nych wokó³ okr¹g³ej baszty przy, tzw.
Ogrodach Moskiñskiego. II wojna œwia-
towa przerwa³a te prace na kilkanaœcie
lat. Dopiero w 1957r. i póŸniej dokonano
licznych zabiegów, by uratowaæ znaczne
fragmenty tego zabytkowego obiektu.
By³a to du¿a zas³uga ówczesnego
wojewódzkiego konserwatora zabytków,
Lucjana Czubiela. W zwi¹zku z budow¹
kolektora œciekowego, w³adze miejskie
zleci³y badania archeologiczne przy
po³udniowo - wschodnim ci¹gu murów.
Przeprowadzi³ je w latach 1993 - 1994
archeolog Adam Mackiewicz. Po
zakoñczonych badaniach dokonano czêœ-
ciowej rekonstrukcji murów obronnych
od okr¹g³ej baszty do ulicy Krzywej.
Od tego czasu (minê³o ju¿ 13 lat) w³adze
Olsztynka nie uczyni³y nic w sprawie
rewaloryzacji murów miejskich, które s¹

wpisane do reje-
stru zabytków i
podlegaj¹ szcze-
gólnej ochronie.
Traktowanie tak
wa¿nego, wrêcz
bezcennego dla
naszego miasta,
dobra w sposób
lekcewa¿¹cy nie
przynosi chluby
w³adzom Olsz-
tynka. Brakuje
œwiadomoœci i
dobrej woli, ¿eby
podj¹æ planowe
dzia³ania maj¹ce
na celu trwa³e zachowanie murów miejs-
kich, ich ochronê przed niszczeniem
(œwiadomym i nieœwiadomym) oraz
nale¿yte wyeksponowanie najlepiej
zachowanych fragmentów fortyfikacji.
Takie dzia³ania, jako obowi¹zkowe,
nak³ada ustawa o ochronie zabytków i
opiece nad zabytkami z dnia 17 wrzeœnia
2003r. Nadszed³ ju¿ najwy¿szy czas,

¿eby powa¿nie zacz¹æ
traktowaæ zachowane
zabytki na terenie
naszego miasta i gminy,
a w pierwszej kolejnoœ-
ci mury miejskie. W
tym celu nale¿y zaktu-
alizowaæ gminn¹ ewi-
dencjê zabytków i
opracowaæ gminny pro-
gram opieki nad nimi.
Obowi¹zkiem gminy
jest równie¿ wydziele-
nie w bud¿ecie odpo-
wiednich œrodków na
finansowanie prac kon-

serwatorskich, restauratorskich i robót
budowlanych przy obiektach zabyt-
kowych. Konieczne jest równie¿
powo³anie odpowiedniego urzêdnika do
opieki nad zabytkami. Mo¿na tak¿e
ustanowiæ spo³ecznych opiekunów
zabytków, uprawnionych do kszta³towa-
nia œwiadomoœci spo³ecznej w zakresie
istniej¹cych przepisów o ochronie
zabytków.

Zgodnie z przytoczon¹ wy¿ej ustaw¹,

ka¿dy kto niszczy lub uszkadza zabytek,
podlega karze pozbawienia wolnoœci od
3 miesiêcy do lat 5, lub karze grzywny w
wysokoœci od trzykrotnego do trzy-
dziestokrotnego minimalnego wyna-
grodzenia. Równie¿ w³aœciciel lub
administrator, je¿eli nie zapobieg³
uszkodzeniu, zniszczeniu, zaginiêciu lub
kradzie¿y zabytku, podlega karze w
postaci aresztu, ograniczenia wolnoœci
albo grzywny. Ukarani mog¹ zostaæ
tak¿e wszyscy, którzy byli œwiadkami
niszczenia obiektów zabytkowych i nie
powiadomili o tym odpowiednich w³adz
(wójta, burmistrza, wojewódzkiego kon-
serwatora zabytków lub policji). Warto o
tym wiedzieæ. Zreszt¹, nie chodzi tutaj o
karanie, ale o œwiadomoœæ, ¿e zabytki s¹
naszym wspólnym dobrem i musimy
wszyscy zabiegaæ o ich ochronê i
zachowanie dla kolejnych pokoleñ. Jest
to nasze dziedzictwo kulturowe.

Historia da³a nam w spadku najlepiej
zachowane w ca³ym województwie
warmiñsko - mazurskim kamienne mury
miejskie. Jest to jedyny, wielki obiekt
zabytkowy w naszym mieœcie. Jego
odnowa mo¿e przynieœæ chwa³ê obec-
nym w³adzom i dumê wszystkim
mieszkañcom Olsztynka.

Od 1998r. w³adze gminy nie wyda³y
ani jednej z³otówki na ochronê zabyt-
ków.

Bogumi³ KuŸniewski

Nad œredniowiecznymi murami wznosi siê zabudowa z czasów socjalizmu.

Plastikowe okna szpec¹ œredniowieczne mury!

Na dawnych murach miejskich powsta³o “³adne ogrodzenie”.
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2.08 Warlity Ma³e. Patrol
stra¿y rybackiej zatrzyma³
Henryka R. i Piotra S., niele-
galnie ³owi¹cych sieci¹ na
jeziorze Platyñskim. Jedn¹ z
kar, które s¹dy stosuj¹ w
takich przypadkach, jest, tzw.
przepadek mienia, tutaj - sieci,
³odzi i pontonu.

4.08 Awanturuj¹cych siê ok.
godz. 1:00 na lodowisku -
Tomasza M. i Przemys³awa J.
z Olsztynka "podwieziono" do
izby wytrzeŸwieñ.

5.08 Na niezbyt oryginalny
sposób szybkiego "zarobienia"
pieniêdzy wpadli dwaj
mieszkañcy Olsztyna. Pod
pozorem sprzeda¿y dwóch
telewizorów plazmowych
(wartoœæ ok. 5 tys. z³.) zwabili
w okolicê ul. 22 Lipca w Olsz-
tynku dwóch klientów,
mieszkañców Warszawy, i przy
"pomocy" zatrzymanych ju¿,
Bartosza K. z gminy Gietrz-
wa³d i mieszkañca Olsztynka -
znowu Przemys³awa J.,
dodatkowo z u¿yciem niebez-
piecznych narzêdzi (kij bejs-
bolowy, gaz ³zawi¹cy)
próbowali warszawiakom ode-
braæ gotówkê. Ci jednak nie
dali siê zaskoczyæ - uciekli
wzywaj¹c jednoczeœnie na
pomoc swoich dwóch, czekaj¹-
cych w pobli¿u, kolegów a
tak¿e policjê. Ostatecznie
wyjaœnienie ca³ego zajœcia
przyniesie trwaj¹ce œledztwo.

8/9.08 OW Ko³atek. Z nie
zamkniêtego domku skra-
dziono 2 z³ote pierœcionki i
zegarek o ³¹cznej wartoœci
ponad 2 tys. z³otych, w³asnoœæ
turysty z Warszawy.

10.08 Stacja Paliw "Shell"
w Witramowie. Dwaj
mê¿czyŸni i kobieta ukradli tu
3 palety Red Bull'a. Przylecieli
z daleka?

10.08 Chwile grozy prze¿y³a
mieszkanka Olsztynka, z
zawodu nauczycielka, gdy ok.
godz. 21:00 otrzyma³a telefon
z informacj¹ o pod³o¿eniu
bomby pod jej mieszkaniem.
Niedosz³ym "terroryst¹"
okaza³ siê 14-latek spod Rzes-
zowa, który dla w¹tpliwej
zabawy dzwoni³ tak w ró¿ne
miejsca.

12/13.08 Z parkingu restau-
racji "Tokaj" znikn¹³
samochód Audi S4 o wartoœci,
bagatela, ponad 100 tys. z³,
w³asnoœæ obywatela Niemiec.

13/14.08 Nowa Wieœ
Ostródzka. Skradziono tutaj
VW Golfa IV o wartoœci 25
tys. z³, znowu obywatelowi
Niemiec.

17.08 OW Fundacja Mier-
ki. Wczasowicz zg³osi³ policji
kradzie¿ pieniêdzy (1500 z³),
karty kredytowej i telefonu
komórkowego. W rzeczywis-
toœci "poszkodowany", bêd¹c
pod, tzw.  "wp³ywem", zgubi³
a potem sam znalaz³ rzekomo
skradzione przedmioty.

16/17.08 Królikowo. Mia³o
tu miejsce w³amanie do
pomieszczenia gospodarczego
i kradzie¿ pi³y spalinowej Stihl
o wartoœci 700 z³.

20/21.08 "Pi³a 3" ? - dwie
kolejne pi³y spalinowe, tym
razem Husquarna, o wartoœci
3800 z³ zniknê³y z tartaku w

Mierkach.
25/26.08 Marózek. Woj-

ciech W. z Nadrowa stanie
przed s¹dem za pobicie Sebas-
tiana K.

30.08 Boisko LO. Dosz³o
tutaj do pobicia nieletniego
Dawida L. G³ównym sprawc¹
jest Pawe³ J. z Olsztynka.

29/30.08 Kunki. Skradziono
9 sztuk krawêdziaków drewni-
anych o wartoœci 700 z³.
Drewno odnalaz³o siê w
Jemio³owie, postêpowanie w
tej sprawie jeszcze trwa.

30.08 Musia³o kogoœ nieŸle
przycisn¹æ! Z parkingu przy
drodze E7, w pobli¿u Waple-
wa, zniknê³a przenoœna toaleta
o wartoœci 3 tys. z³.

3.09 Chwila nieuwagi kosz-
towa³a 17-letni¹ Katarzynê M.
570 z³. Podczas pobytu w
urzêdzie pocztowym, przy
wype³nianiu przekazu, po³o-
¿y³a obok pieni¹dze i ... ju¿ ich
nie znalaz³a.

13.09 Niecodzienny prze-
bieg mia³o zdarzenie, które
mia³o swój pocz¹tek w
komisie przy ul. Porannej.
Zdzis³aw K. z Ostródy
usi³owa³ ukraœæ st¹d telewizor,
zauwa¿yli to s¹siedzi w³aœci-
ciela i odebrali z³odziejowi
aparat. Nastêpnie w³aœciciel
ruszy³ w pogoñ za uciekaj¹-
cym samochodem sprawc¹, w
efekcie dosz³o do zderzenia
samochodów przy ul. Ostró-
dzkiej. Przera¿ony obrotem
sprawy, niefortunny z³odziej
salwowa³ siê w koñcu ucieczk¹
... na policjê, gdzie przyzna³
siê do wszystkiego. 

Œcigaj¹cy zastosowa³ tutaj,
tzw. dozwolon¹ samopomoc w
obronie w³asnego mienia, lecz
czy - œcigaj¹c z³odzieja ulicami
miasta - jej nie nadu¿y³?

19/20.09 Ul. Kolejowa.
Tym razem samochodowi
z³odzieje okradli rodaka, a i
samochód te¿ bardziej swojski
- Fiat Seicento o wartoœci 7
tys. z³.

28.09Dwaj wychowankowie
Domu Dziecka w Olsztynku
w³amali siê do stodo³y w
Swaderkach i wynieœli, pewnie
z zamiarem sprzeda¿y w
skupie, kabel elektryczny o
wartoœci 300 z³. W³aœciciel
zauwa¿y³ nieletnich sprawców,
a jednego, który pochodzi³
w³aœnie ze Swaderek, rozpoz-
na³.

Oprócz w/w wydarzy³o siê
jeszcze kilka mniejszych
kradzie¿y, m.in. roweru Giant
spod sklepu w Marózie
(28.08), piwa w sklepie
"¯abka" (5.09 i 24.09), gazet
ze skrzynki kiosku przy ul.
Chopina, MP3 z MGOK-u
(12.08 - sprzêt odzyskany),
telefonu komórkowego z szat-
ni sali Gimnazjum (15.06 -
telefon te¿ odzyskany).

W omawianym okresie
policja zatrzyma³a te¿ 15 osób
poszukiwanych - jedna przez 3
lata, zatrzymana w Niemczech
za rozbój (Wojciech B.) i de-
portowana do Polski,18 (niech-
lubny rekord) pijanych kierow-
ców pojazdów samocho-
dowych, 4 prowadz¹cych
skuter, 1 motorower i 8-miu,
te¿ pod wp³ywem alkoholu,
rowerzystów oraz 13-cie
dowodów rejestracyjnych.       

Opracowano na podstawie
materia³ów KP w Olsztynku.

Na uroczystoœæ przybyli przedstawiciele
w³adz Olsztynka, starostwa, kuratorium,
koœcio³a, rodzice, pracownicy szko³y, no i
oczywiœcie my - uczniowie. Niestety z
powodu z³ego stanu zdrowia nie zaszczyci³
nas swoj¹  obecnoœci¹ ojciec Jacka Kacz-
marskiego,  na którego przybycie
szczególnie czekaliœmy. 

Uroczystoœci rozpoczê³y siê apelem
przed budynkiem szko³y oraz
przekazaniem nowego sztandaru szko³y,
ufundowanego przez Starostê Olsz-

tyñskiego. Odkrycia tablicy pami¹tkowej
dokona³ starosta Adam Sierzputowski.
Nadanie szkole imienia zbieg³o siê ze
Œwiêtem Edukacji Narodowej. Nie
zabrak³o zatem wyró¿nieñ dla nauczycieli
oraz motywacji do dalszego kontynuowa-
nia dzie³a wychowywania m³odzie¿y olsz-
tyneckiej. W 50 letniej tradycji szko³y, w
tak wa¿nych uroczystoœciach nie mog³o
zabrakn¹æ  wystêpów artystycznych.
Najwiêksze wra¿enie na zgromadzonych
wywar³a porywaj¹ca piosenka "Mury" w

wykonaniu Martyny Stefanowicz. Oprócz
Martyny wyst¹pi³y równie¿ zespo³y muzy-
czne i  teatralne. 
Do ³ez wzruszy³ pokaz multimedialny,
przedstawiaj¹cy biografiê Jacka Kacz-
marskiego. Warto dodaæ, ¿e otwarto
równie¿ wystawê poœwiêcon¹ bardowi.
Uczniowie przygotowali gazetki oraz wys-
tawê plakatów. Dzisiaj ka¿dy z nas ma
œwiadomoœæ, ¿e zapisaliœmy siê w historii
liceum.  Olsztyneckie I LO jest pierwsz¹
szko³¹ œredni¹ w kraju pod patronatem
Kaczmarskiego. Jesteœmy dumni z tego i
mamy nadziejê, ¿e nasze wysi³ki zaowocu-
j¹ i ka¿dy uczeñ wychodz¹cy z naszej
szko³y bêdzie kiedyœ wartoœciowym
cz³owiekiem... jak nasz patron.

Konrad Sawko
uczeñ kl IIIa  

SZKOLNE "MURY" KACZMARSKIEGO
W minionym roku szkolnym uczniowie i nauczyciele I LO w Olsztynku, drog¹

referendum, zadecydowali, ¿e Jacek Kaczmarski, symbol wolnoœci i bard "Soli-
darnoœci" - zostanie patronem szko³y. Marzenia i starania wielu osób ziœci³y siê. 12
paŸdziernika 2007 roku uroczyœcie nadano naszej szkole imiê Jacka Kacz-
marskiego.



Ubóstwo jest jednym z najbardziej znacz¹cych sk³adników
warunkuj¹cych patologiê ¿ycia spo³ecznego w aspekcie: egzys-
tencjalnym, instytucjonalnym i politycznym. Jest sk³adnikiem o
tyle niebezpiecznym, ¿e zwiêksza dystans pomiêdzy poszczegól-
nymi warstwami spo³ecznymi, powoduje niemo¿noœæ zaspokoje-
nia podstawowych potrzeb, co czêsto prowadzi do frustracji. 

Ubóstwo jest zjawiskiem powszechnym i niebezpiecznym, co
gorsza - obecnie obserwuje siê szereg zmian, które ci¹gle je
pog³êbiaj¹ i poszerzaj¹. Obok zjawiska ubóstwa spowodowanego
transformacj¹ systemow¹ na pocz¹tku lat 90-tych istnieje ubóst-
wo powsta³e na drodze indywidualnych sytuacji ¿yciowych.
Najczêstsze powody zaistnienia tego to przede wszystkim:
wielodzietnoœæ, niepe³nosprawnoœæ, samotnoœæ, wychowywanie
siê w rodzinach niepe³nych i rozbitych, niski status wykszta³cenia
prowadz¹cego w przysz³ej perspektywie do bezrobocia,
przewlek³a choroba, itp. Warto te¿ zauwa¿yæ, ¿e w wielu przy-
padkach problemy te nie wystêpuj¹ pojedynczo, ale zespo³owo,
nawarstwiaj¹ siê, stawiaj¹c cz³owieka w bardzo niekorzystnej
sytuacji. Istotnym wyznacznikiem biedy jest równie¿ typ rodziny.
Najwy¿sze, bowiem zagro¿enie ubóstwem istnieje w rodzinach
wielodzietnych o niskim statusie spo³ecznym. Osoby dotkniête
ubóstwem czêsto s¹ marginalizowane w dziedzinach m.in. takich
jak edukacja, zatrudnienie, zdrowie, mieszkalnictwo. Ubóstwo,
powoduje wy³¹czenie z aktywnoœci: zawodowej, konsumpcyjnej,
spo³ecznej i ¿ycia kulturalnego.

Ma ró¿ny poziom dotkliwoœci i g³êbokoœci, poczynaj¹c od mini-
mum socjalnego, a koñcz¹c na minimum egzystencji. Zjawisko to
jest najbardziej widoczne na terenach wiejskich i ma³ych miast,
jak Olsztynek. Przejawia tendencjê wzrostow¹ i obejmuje coraz
wiêkszy zakres spo³eczeñstwa. W zwi¹zku z tym jest to problem,
na który chcemy zwróciæ uwagê wszystkich instytucji, pod-
miotów oraz spo³ecznoœci lokalnej. W ramach 20 Miêdzynaro-
dowego Dnia Walki z Ubóstwem Miejski Oœrodek Pomocy
Spo³ecznej w Olsztynku przygotowa³ szereg dzia³añ na rzecz
najubo¿szych z terenu Gminy Olsztynek. 
Program lokalnej akcji obejmuje:
I Zbiórkê ¿ywnoœci, zabawek, odzie¿y, przyborów szkolnych,
œrodków higienicznych i czystoœci w instytucjach, przed-
siêbiorstwach, organizacjach pozarz¹dowych i placówkach
oœwiatowych z terenu gminy Olsztynek, do koñca miesi¹ca
paŸdziernika 2007 roku.
Miejsce: Miejski Oœrodek Pomocy Spo³ecznej w Olsztynku, ul.
Œwierczewskiego 19.
II Panel dyskusyjny poœwiêcony 20 obchodom Miêdzynaro-
dowego Dnia Walki z Ubóstwem pod has³em "Nie b¹dŸ obo-

jêtny" z udzia³em instytucji, palcówek oœwiatowych, organizacji
pozarz¹dowych oraz osób fizycznych.
Termin: 17 paŸdziernika 2007 roku, godz. 11:00.
Miejsce: Miejski Oœrodek Pomocy Spo³ecznej w Olsztynku, ul.
Œwierczewskiego 19 sala nr 18.
III Konkurs plastyczny o tematyce ubóstwa pod has³em "Nie
b¹dŸ obojêtny" dla placówek oœwiatowych, szkó³, przedszkoli i
œwietlic. Przewidziana nagroda.
Termin: do 30 listopada 2007 roku.
Miejsce: Miejski Oœrodek Pomocy Spo³ecznej w Olsztynku.

Dochód z licytacji najlepszej pracy bêdzie przeznaczony na
nagrody dla najlepszych uczniów pochodz¹cych z rodzin ubogich
i ucz¹cych siê w szko³ach, które wezm¹ udzia³ w obchodach Dnia
Walki z Ubóstwem.
IV Konkurs na najlepsze przedsiêwziêcie dotycz¹ce ubóstwa
(dowolnoœæ pomys³ów) dla placówek oœwiatowych, szkó³, przed-
szkoli i œwietlic.
Termin: do 31 grudnia  2007 roku.
Nagroda: Puchar Burmistrza Olsztynka za najciekawsze przed-
siêwziêcie.
Opis przedsiêwziêcia nale¿y sk³adaæ do 31 grudnia 2007 roku do
Miejskiego Oœrodka Pomocy Spo³ecznej w Olsztynku, ul. Œwier-
czewskiego 19.
V Akcja - "Bli¿ej kultury" - bezp³atny seans filmowy w kinie
Grunwald 
Miejsce: Kino Grunwald w Olsztynku

A. Parda
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Klub Integracji Społecznej

w Olsztynku

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

PrzyjdŸ

SprawdŸ

Przekonaj siê,¿e warto

Serdecznie zapraszamy osoby znajduj¹ce siê w trudnej sytuacji: brak pracy,
brak zawodu, problemy rodzinne, choroba, brak wsparcia, samotnoœæ, nadu¿y-
wanie alkoholu, narkotyków, itp.

Proponujemy: 
- szkolenia podnosz¹ce kwalifikacje zawodowe
- warsztaty aktywizuj¹ce
- warsztaty integracyjne
- spotkania, które umo¿liwiaj¹ poznanie swoich mocnych stron i dopasowanie
siê do lokalnego rynku pracy
- udzia³ w pracach w ramach wolontariatu
- pomoc w znalezieniu pracy
- indywidualne konsultacje z psychoterapeut¹, socjoterapeut¹, prawnikiem, pra-
cownikiem socjalnym

Szczegó³owe informacje:   
Klub Integracji Spo³ecznej w Olsztynku 
Miejski Oœrodek Pomocy Spo³ecznej w Olsztynku 
ul. Œwierczewskiego 19 pok. nr 31, 11-015 Olsztynek 
tel. (089) 519 - 44 - 16, tel. (089) 519 - 26 - 94

"Nie b¹dŸ obojêtny"
Miejski Oœrodek Pomocy Spo³ecznej w Olsztynku zg³osi³

uczestnictwo w obchodach 20 Miêdzynarodowego Dnia
Walki z Ubóstwem pod has³em "Nie b¹dŸ obojêtny" - jako
wyraz solidarnoœci i wsparcia dla tych, których dotyka
ubóstwo.

PUNKT KONSULTACYJNO-TERAPEUTYCZNY
dla osób dotkniêtych przemoc¹ domow¹ i ich rodzin

wtorek 16.30 - 18.00
pi¹tek 13.00 - 14.30

MOPS ul. Œwierczewskiego 19, Olsztynek
wejœcie od ul. Górnej II piêtro (MOPS - KIS) pok. nr 30
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Plan ten powieœæ siê mo¿e
tylko wówczas, gdy nad ca³ym
przedsiêwziêciem czuwa ktoœ
doœwiadczony, dok³adnie
obeznany we wszystkich
arkanach swojego trudnego,
zanikaj¹cego ju¿ fachu. Osob¹
tak¹ jest z pewnoœci¹ Pani
Krystyna Matyszkowicz,
absolwentka szko³y haftu
rêcznego, która opowie o
kulisach hafciarskiego
rzemios³a w obszernym
wywiadzie dla G³osu WTZ.

G³os WTZ: Zacznijmy od
pocz¹tku. Jak budzi³y siê w
Pani zainteresowania zwi¹zane
z wyszywaniem? Sk¹d taka
pasja?

Krystyna Matyszkowicz:

Pochodzê z miejsca, gdzie
dawniej haftowa³a zdecy-
dowana wiêkszoœæ kobiet. Nic
wiêc dziwnego, i¿ hafciarstwo
mam jakoby we krwi. Moja
rodzina zajmuje siê nim co
najmniej ju¿ od kilku pokoleñ.
Pocz¹tek tej piêknej tradycji
da³a moja babcia, potem haf-
ciarskie fascynacje przejê³a
mama, w koñcu zaœ odziedz-
iczy³am je ja. Kiedy by³am
jeszcze ma³¹, podpatrywa³am
robótki mamy. W taki w³aœnie
sposób stopniowo, coraz g³ê-
biej wkracza³am w swój drugi
hafciarski œwiat, rozbudzaj¹c
w sobie ukryte dotychczas
gdzieœ we wnêtrzu  fascynacje
wyszywaniem.

G³os WTZ: Sk¹d Pani
pochodzi?

K.M.: Pochodzê z zag³êbia
haftu - Makowa Podha-
lañskiego.

G³os WTZ: Jak d³ugo zajmuje
siê Pani swoim fachem?

K.M.: Doœæ d³ugo, gdy¿ od
niemal piêtnastu lat.

G³os WTZ: W jaki sposób
nauczy³a siê Pani tak trudnej
sztuki?

K.M.: By³am ciekawska jak
ka¿da dziewczyna, podgl¹-
da³am, próbowa³am wszys-

tkiego metod¹ prób i b³êdów, a
przede wszystkim do koñca
stara³am siê zachowywaæ cier-
pliwoœæ z dodatkiem szczypty
stoickiego spokoju, powoli,
powoli. Kiedyœ musia³o siê
udaæ!!!!

G³os WTZ: Czy znalaz³a 
ju¿ Pani godnych siebie
nastêpców?

K.M.: Niestety nie. Dzisiaj
m³odzie¿ ma zupe³nie 
odmienne zainteresowania i
cele ni¿ adepci z mojego
pokolenia. Wy ¿yjecie jakoby
w innej dziejowej epoce,
macie do swej dyspozycji
wszystkie najnowoczeœniejsze
cuda techniki - telewizjê, inter-
net, radio, prasê, aparaty
cyfrowe, kamery. Ja w trud-
nych czasach, na nie w³aœnie
przypada³a moja m³odoœæ, o
wiêkszoœci tych rzeczy
mog³am tylko pomarzyæ. Nie
dziwi mnie zatem fakt, i¿
wielu waszych kolegów i
kole¿anek po prostu nie chce
wyszywaæ. Tego typu robótki
m³odzi czêsto uwa¿aj¹ za
anachroniczny relikt z
zamierzch³ej przesz³oœci,
którym zwyczajnie nie warto
siê zajmowaæ! Czas jest
bowiem bardzo cenny.

G³os WTZ: Jak wygl¹da³ Pani
pierwszy haft?
Co przedstawia³?

K.M: Nie wiem. Jedno jest
pewnenie by³ on najlepszej
jakoœci.

G³os WTZ: Dlaczego tak trud-
na, jak wyszywanie praca  daæ
mo¿e jednoczeœnie tyle satys-
fakcji?

K.M.: Dlaczego? OdpowiedŸ
jest dziecinnie prosta. Kiedy
widzisz, ¿e robisz coœ wartoœ-
ciowego, choæbyœ by³ nie
wiadomo jak zmêczony, to Ciê
wci¹gnie i da Ci ogromn¹
satysfakcjê.  Przy wyszywaniu
pracuj¹ jedynie rêce. Umys³
jest wolny, mo¿na wiêc
ca³kowicie siê odprê¿yæ,
zapominaj¹c  tym samym o

codziennych, przygniataj¹cych
nas problemach. Ja jestem tego
¿ywym przyk³adem, wyszywa-
j¹c myœlê o rzeczach przyjem-
nych, które daj¹ mi
równoczeœnie olbrzymi kom-
fort pracy.

Glos WTZ: Czy nigdy nie
myœla³a Pani o porzuceniu haf-
ciarstwa? 

K.M.: Absolutnie. Ja po prostu
kocham swoj¹ pracê i tyle.
Lubiê to, co robiê, a wyszy-
wanie jest w³aœnie takim zajê-
ciem. To moja nadrzêdna
pasja, której poœwiêcam ka¿d¹
woln¹ chwilê!!!! Bez robótek
nie potrafiê normalnie
funkcjonowaæ. Naprawdê!!!!

G³os WTZ: Jakich rad
udzieli³aby Pani pocz¹tkuj¹-
cym konkurentom?

K.M.: S¹dzê, i¿ musz¹ oni
ciê¿ko pracowaæ, a dodatkowo
szczerze siê pasjonowaæ tym,
co robi¹. To wszystko, tylko
tyle i a¿ tyle.

G³os WTZ: Jak nauczyæ siê
wyszywaæ?

K.M.: Najwa¿niejsze 
jest to, aby podpatrywaæ 
profesjonalistów. Po za tym
wa¿ne jest by przysz³y hafciarz
by³ niezwykle systematyczny i
uparty.

G³os WTZ: Jak naj³atwiej
zaistnieæ w bran¿y hafcia-
rskiej?

K.M.: Mam udzieliæ szczerej
odpowiedzi? Nie wiem, nigdy
nie by³am specjalistk¹ od haf-
ciarskiego marketingu.

G³os WTZ: Jakie s¹ rodzaje
haftów?

K.M.: Rodzajów haftów jest
wiele. Wœród nich wyró¿niæ
mo¿emy  ich cztery g³ówne
rodzaje: p³aski, wypuk³y, tole-

do oraz richelieu. 
Poszczególne hafty okreœlone

s¹ te¿ numerami. Numeracjê
stosujê przy negocjacjach z
klientami po to, by ³atwiej im
by³o mnie zrozumieæ.

G³os WTZ: Jak wygl¹da jeden
dzieñ z ¿ycia zawodowej haf-
ciarki?

K.M.: Normalnie. Tak, jak
ka¿dej innej osoby. Ró¿ni siê
on jedynie przerwami na
haftowanie.

G³os WTZ: Ile godzin dziennie
zajmuje Pani wyszywanie?

K.M.: Gdy tylko mam czas, od
razu siadam do haftowania. Na
ogó³ pracujê przez osiem
godzin dziennie. To moje
drugie ¿ycie!!!

G³os WTZ: Ile jest Pani w
stanie wyszyæ dziennie?

K.M.: To zale¿y. Niektóre pro-
dukty wyszywa siê przez trzy
tygodnie, np. obrusy. Zrobienie
zwyk³ej serwetki zajmuje nato-
miast niespe³na 20 minut.

G³os WTZ: Dziêkujê za tak
wyczerpuj¹c¹ wypowiedŸ.
¯yczê wszystkiego dobrego na
hafciarskiej drodze.

Na zakoñczenie chcia³bym
dodaæ, i¿ kurs haftu zgromadz-
i³ czternastu uczestników,
którzy uczyli siê niemal
dziewiêæ godzin dziennie.

Bli¿ej zainteresowanym tem-
atem polecam stronê interne-
tow¹ Pani Krystyny.

www.haftreczny.com
Adres e-mail:
krysiaa33@wp.pl
Skype: krysiaa33

Rozmawia³: Szymon Nyga

W œwiecie haftów
W dniach od 10-24 wrzeœnia w Warsztatach Terapii Zajê-

ciowej w Olsztynku prowadzony by³ nowy, jedyny w swoim
rodzaju kurs haftu rêcznego. Celem zajêæ by³o przygo-
towanie jego uczestników do zawodu hafciarskiego, b¹dŸ
rozbudzenia w  nich ukrytej pasji wyszywania. 
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By³ to uroczysty moment, gdy w
niedzielê w 1-szy Dzieñ Œwi¹t Zes³ania
Ducha Œwiêtego, 18 maja 1997 po raz
pierwszy z odbudowanej wie¿y odezwa³
siê dzwon. By³y w tym dniu te¿ obchody
100-lecia Stra¿y Po¿arnej w Olsztynku.
Na rynku pod dawnym koœcio³em
zebra³o siê wielu mieszkañców i goœci.

Prawie trzy miesi¹ce póŸniej 
sprowadzi³am mechanizm dzwonkowy o
napêdzie elektrycznym. Po jego insta-
lacji odby³o siê 16 sierpnia 1997 roku
uroczyste nabo¿eñstwo z udzia³em
ksiêdza Stanis³awa Pietkiewicza - Pro-
boszcza Rzymskokatolickiej Parafii

Najœwiêtszego Serca Jezusa, katechetki
koœcio³a ewangelicko - luterañskiego
Haliny P³oszek-Berendt i ewangelick-
iego ksiêdza z Hamm w Westfalii -
Heinza-Georga Wenzela.
Oficjalnymi goœæmi byli: Jan Rytych z

Warszawy z Fundacji Wspó³pracy Pol-
sko-Niemieckiej, Witold Hiller - Dyrek-
tor Oddzia³u Kultury i Sportu w Olsz-
tynie, Kazimierz Jakubowski - architekt i
autor projektu odbudowy dzwonnicy,
Przewodnicz¹cy Rady Miejskiej w Olsz-
tynku Jan Budziñski, Dyrektor Muzeum
Etnograficznego w Olsztynku Tadeusz
Kufel, projektant Zdzis³aw Burgart i
inni.

Po nabo¿eñstwie wmurowano szkatu³kê
pami¹tkow¹. Potem wszyscy zgro-
madzili siê przed koœcio³em. O godzinie
12.00 elektroniczne sterowanie w³¹czy³o
mechanizm dzwonkowy.
Od tego dnia zawsze o godzinie 12.00 w

po³udnie odzywa siê dzwon.

Z najlepszymi ¿yczeniami dla
mieszkañców Miasta i Gminy Olsztynek
Rosemarie Trzaska. 

OLSZTYNEK
Odbudowana dzwonnica przy

dawnym koœciele ewangelickim 
z XIV wieku

Iglica
1997

Dzwon z
roku 1922

Burmistrz Olsztynka
Jerzy Tytz

Inicjator budowy
Rosemarie Trzaska

Budowniczy
Roman Kraskowski

Wspomnienie
10 lat temu, by³o to w roku 1997,

dokonano rewaloryzacji wie¿y przy
dawnym koœciele ewangelickim -
obecnej Galerii - i zawieszono tam
oryginalny dzwon, który, po d³ugich
poszukiwaniach, odnalaz³am i w roku
1994 sprowadzi³am z powrotem z
Torunia do Olsztynka.

Olsztynek - 17.05.1997r.
Moment monta¿u he³mu na dzwonnicê.

Pisaæ ka¿dy mo¿e...

Wspomnienia.....

Ze swych portretów przodków postacie

w pa³acu holu wisz¹ce wci¹¿,

pok³on oddaj¹c minionej dacie

tak zamyœlone w swych pozach s¹.

Bowiem wspomnieniem s¹ epoki,

która nie wróci nigdy ju¿,

przesz³oœci dzieje cieñ skry³ g³êboki

a je pokrywa warstwami kurz.

Gdyby umia³y przemówiæ teraz

i tamtych dat œwiadectwo daæ,

niejeden czyn i bohatera

chcia³bym ja pisz¹c o nich znaæ.

Historia uczy nas pokory

o przesz³oœæ sw¹ musimy dbaæ,

dziwne postacie, ich ubiory

kronik kobierzec ludzkoœæ tka.

Musimy wiedzieæ sk¹d przyszliœmy

dok¹d zmierzamy œcie¿k¹ sw¹,

zapisaæ móc co prze¿yliœmy

nie notowane w otch³añ mkn¹. 

By pokolenia co nadchodz¹

umia³y kronik utrzymaæ t³o,

wspomnieniom dziejów niech nie szkodz¹

i ¿eby zawsze o to sz³o. 

eMJot
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Po raz kolejny wraca sprawa odbudowy mauzoleum Hinden-
burga. Jedna z firm zaoferowa³a w³adzom gminy, ¿e kupi teren
na którym sta³ pomnik upamiêtniaj¹cy niemieckiego dowódcê.
Biznesmeni z Wroc³awia chcieli odbudowaæ potê¿ne mau-
zoleum i w ten sposób przyci¹gn¹æ tysi¹ce turystów. Radni
Olsztynka sprzeciwili siê. - Uwa¿am, ¿e to skandaliczna
propozycja. Nie bêdziemy wspieraæ projektów, które nie maj¹
nic wspólnego z patriotyzmem.- oburza³ siê Miros³aw Gêsicki. 
Biznesmeni nie dali za wygran¹ i postanowili dzia³aæ w inny
sposób. Kupili ponad hektar ziemi w okolicy Jagie³ka, przy
drodze prowadz¹cej do Olsztyna. Tam pod przykrywk¹
budowy wytwórni smo³y zaczêli stawiaæ fundamenty. -
Uzna³em, ¿e mauzoleum mo¿na zrekonstruowaæ w innym
miejscu. Kilometr w te lub we w te, nie ma tu ¿adnego
znaczenia - wyjaœnia pomys³odawca odbudowy.
Sprawa wyda³a siê dopiero teraz, gdy¿ przedsiêbiorcy ukryli
inwestycjê przed oczami ciekawskich za pomoc¹ wa³u ziem-
nego. - To perfidny podstêp i ca³¹ sprawê zg³osimy do proku-
ratury - zapowiedzia³ zastêpca wiceburmistrza.

Nowy szef skansenu dozna³ nieprzyjemnej niespodzianki
zaraz na pocz¹tku pe³nienia swoich nowych obowi¹zków.
Dyrektor Adrian Juszczyk chcia³ ju¿ pierwszego dnia zobaczyæ
stado kóz, które s¹ tu hodowane od kilkunastu lat i stanowi¹
atrakcjê turystyczn¹. -Upar³ siê, ¿e pog³aszcze najmniejsz¹ z
nich - ostrzega³em go, ¿e to nienajlepszy pomys³, jednak chcia³
koniecznie postawiæ na swoim - relacjonuje Leonard Puzdra,
pracownik muzeum. Kozy wyczu³y obcy zapach i zaatakowa³y
znienacka szefa muzeum. Na szczêœcie skoñczy³o siê na kilku
siniakach. - Rogi kóz nie by³y a¿ tak niebezpieczne. Nie by³o
te¿ wœród nich najwiêkszego koz³a, który mia³ ju¿ na sumieniu

kilka wypadków - mówi Leonard Puzdra. 
- Nie przewidujê ¿adnych konsekwencji. Po prostu bêdê musi-
a³ najpierw je do siebie przyzwyczaiæ - skomentowa³ sprawê
poszkodowany. Nieoficjalnie dowiedzieliœmy siê jednak, ¿e w
skansenie powstanie ogród botaniczny, natomiast zwierzêta
zostan¹ przeniesione w inne miejsce.

Dziœ oddajemy do r¹k Czytelników ostatni numer pisma
ALBO. Po wielu latach pora siê rozstaæ. Sta³o siê to, co nieu-
niknione i urzêdnicy stwierdzili, ¿e nie potrzebuj¹ ju¿ gazety
lokalnej w takim kszta³cie. - Artyku³y nie spe³niaj¹ oczekiwañ
mieszkañców naszego miasta, s¹ tendencyjne, a na dodatek
nudne - wyjaœnia zastêpca wiceburmistrza. Czara goryczy
przela³a siê w ubieg³ym tygodniu, kiedy zamiast listu pochwal-
nego, który otrzyma³y nasze w³adze z Unii Europejskiej,
wydrukowaliœmy przez pomy³kê fragment wywiadu z miejs-
cowym grabarzem.
Na szczêœcie jest te¿ dobra wiadomoœæ. Zamiast pisma ALBO,
co 2 tygodnie bêdzie siê ukazywaæ kronika "Z prac burmistrza
i rady miasta". Na 32 stronach wydrukowanych na kredowym
papierze bêdzie mo¿na przeczytaæ o wszystkich osi¹gniêciach
w³adz naszego Olsztynka. - Byæ mo¿e bêdzie trzeba zwiêkszyæ
objêtoœæ do 48 stron, bo trudno zliczyæ i opowiedzieæ o wszys-
tkich naszych sukcesach - zastanawia siê zastêpca wicebur-
mistrza.

SERDECZNIE DZIÊKUJEMY WSZYSTKIM
CZYTELNIKOM ZA CHWILE POŒWIÊCONE 

GAZECIE ALBO - REDAKCJA

Podstêpnie odbudowuj¹ mauzoleum

Pechowy pocz¹tek dyrektora skansenu

PO¯EGNANIE 

Olsztynek piêkny (inaczej)
Przy ul. Sk³adowej mo¿emy

podziwiaæ piêkny przyk³ad
architektury modernistyczno-
tarasowej. Widzimy tu u³o¿one
tarasowo: pojemnik na œmieci,
zabytkowe chlewiki kryte
szarym eternitem oraz
poniemieck¹ kamienicê, która
swoj¹ wysokoœci¹ i wygl¹dem
wprowadza pewien dysonans.
W przysz³oœci warto j¹
wyburzyæ ze wzglêdu na zbyt
niemiecki charakter. Zachowa³o
siê te¿ ciekawe podwórko -
studnia, z jednym wjazdem od
ulicy, otoczone malowniczymi
chlewikami. 

Redakcja
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Szanujmy wspomnienia

W roku szkolnym 1950/1951, gdy by³am w szóstej klasie, w
szkole by³ nowy kierownik - Pan Micha³ Nachorski. Sprowadzi³ siê
z ¿on¹ i ma³¹ córeczk¹ do Paw³owa i zamieszka³ na  parterze w
mieszkaniu dwupokojowym z kuchni¹ i komórk¹, w budynku szkol-
nym przy drodze do G¹siorowa. 

Pan Nachorski uczy³ wszystkich przedmiotów po panu
D¹browskim. By³y to przedmioty œcis³e - matematyka, fizyka oraz
geografia, historia i jêzyk rosyjski. Pani Wardziakowa nadal by³a
nasz¹ ulubion¹ nauczycielk¹. By³a dla nas serdeczna i wspó³czuj¹ca. 
Poza tym wszystko by³o jak poprzedniego roku szkolnego. Z tym,
¿e na œwiadectwie z szóstej klasy mam znów stopieñ z religii. W
ci¹gu trzech lat (1948-1950) nie wolno by³o jej uczyæ, tak jak to
mia³o miejsce w dwóch latach po wojnie.

Nasza klasa szósta, to klasa której uczniowie od stycznia 1946
roku rozpoczêli tu naukê od pierwszej klasy. Kilkoro z nas z
opóŸnieniem od dwóch do trzech lat. Mówi³o siê - "przeroœliœmy w
latach". Zaliczyæ to trzeba do skutków wojny. Ja dwa lata chodzi³am
do niemieckiej szko³y w Paw³owie, a przez zmiany w 1945 roku
musia³am zacz¹æ naukê w polskiej szkole od pierwszej klasy.
Mia³am wtedy prawie 9 lat, dlatego te¿  lepiej zapamiêta³am niek-
tóre wydarzenia.

Lekcje religii mieliœmy w oddzielnych pomieszczeniach kla-
sowych. Raz w tygodniu przywo¿ono furmank¹ ksiêdza z koœcio³a
katolickiego z Olsztynka. Ma³¹ grupê ewangelików uczy³ ksi¹dz
Karol Napierski, który przyje¿d¿a³ rowerem.
Oprócz tego raz w tygodniu chodziliœmy na dodatkow¹ naukê do
kaplicy w Olsztynku przy ul. Mrongowiusza. Tu spotyka³a siê
m³odzie¿ ewangelicka z ca³ej parafii i ksi¹dz Napierski przygo-

towywa³ nas do konfirmacji, która odbywa³a siê co dwa lata.
Uczyliœmy siê na pamiêæ przykazañ, modlitw i pieœni koœcielnych.
Czytaliœmy wersety, psalmy, poznawaliœmy historie biblijne z
Starego i Nowego Testamentu.

Ja przynosi³am ze sob¹ du¿¹ Bibliê z domu moich rodziców. By³a
to Biblia z 1904 roku, drukowana starymi gotyckimi trzcionkami po
mazursku. Ciê¿ko mi by³o z niej czytaæ. Ws³uchiwa³am siê, gdy
nieraz w niedzielê mój ojciec na g³os z niej czyta³. Z trudem poz-
nawa³am ten druk i na lekcji poma³u z niej czyta³am.
Na dzieñ konfirmacji ka¿dy z nas musia³ nauczyæ siê na pamiêæ
jakiegoœ wybranego wersetu z Biblii. Ja wybra³am Psalm 23 - "Pan
jest pasterzem moim". Swoje wybrane wersety mówiliœmy na
uroczystym nabo¿eñstwie w obecnoœci ksiêdza, biskupa i zebranych
parafian.

W³aœnie w tym roku szkolnym, gdy koñczyliœmy szóst¹ klasê
szeœcioro z nas - ze szko³y w Paw³owie - mia³o konfirmacjê wraz z
innymi uczestnikami w Ewangelickiej Parafii w Olsztynku w dniu
24 czerwca 1951 roku. By³o nas razem 30-tu, odœwiêtnie ubranych -
18 dziewcz¹t w bia³ych sukienkach i 12 ch³opców w ciemnych gar-
niturkach. Zostaliœmy przyjêci do grona parafian i otrzymaliœmy 
I-sz¹ Komuniê Œwiêt¹. Po mazursku mówi³o siê - przyjmanki i
poœwiêconki. Mia³am wtedy 14 i pó³ roku i by³o to dla mnie pamiêt-
nym wydarzeniem.

Siódmej klasy nie by³o w Paw³owie. W roku szkolnym 1951/1952
ja i dwie uczennice z Paw³owa i z Kunek oraz jeden uczeñ z Lutek
zapisaliœmy siê do Szko³y Podstawowej w Olsztynku. Na zajêcia
chodziliœmy pieszo lub doje¿d¿aliœmy rowerami, a zim¹
mieszkaliœmy na stancji.

Reszta uczniów z naszej klasy czeka³a dalszego losu. Bo i pan
Nachorski zosta³ skierowany na stanowisko kierownika Szko³y Pod-
stawowej w Olsztynku.

Ale - o dziwo - za rok by³a siódma klasa w Paw³owie. Skierowano
now¹ nauczycielkê. Doszli uczniowie z Lichtajn, którym
bli¿ej by³o do Paw³owa ni¿ do Olsztynka. Od tego czasu ju¿
zawsze by³a w Paw³owie siedmioklasowa szko³a podsta-
wowa.

Na zdjêciu, które zrobiono wiosn¹ 1953 roku w dniu
Œwiêta 1-go Maja, jest pani Maria Wardziak i m³oda pani
nauczycielka oraz kilka uczennic siódmej klasy. S¹ to
dziewczêta z Kunek i z Paw³owa. Zdjêcie zrobione jest w
Olsztynku na rynku przed Zamkiem.
Na drugim planie z lewej strony widaæ transparent z has³em
1-majowym i jest te¿ pani Helena Gaura ze swoj¹ klas¹ ze
Szko³y Podstawowej w Olsztynku. Z prawej strony poznajê
te¿ m³odsze uczennice z Paw³owa, kole¿anki mojej o cztery
lata m³odszej siostry, która siódm¹ klasê w Paw³owie
ukoñczy³a w 1955 roku.

Ingrid Bobcza

"O szkole w Paw³owie po wojnie" - c.d.

Otrzêsiny klas pierwszych nie musz¹
kojarzyæ siê z poni¿aniem godnoœci
"kotów". Mo¿na tê ceremoniê uczyniæ
ciekaw¹ i sympatyczn¹ - udowodni³ to
Zespó³ Szkó³ w Olsztynku.

Aby imprezie nadaæ œredniowieczny
charakter, do wspó³pracy zaproszono
zaprzyjaŸniony ze szko³¹ "Konwent 
Rycerski Œw. Piotra" w Olsztynku, które-
mu przewodniczy Katarzyna Waluk.

Pierwszaki z niepokojem oczekiwa³y
otrzêsin. Do ostatniej chwili nie wiedzia³y

co je czeka. Pierwszy pojedynek rycerski
wygl¹da³ bardzo groŸnie, wiêc nieco nas-
traszy³ pierwszaków... ale tylko przez
chwilê, szkolni nowicjusze musieli
wykonaæ rycerskie zadania, by staæ siê
pe³noprawnymi cz³onkami naszej szkolnej
spo³ecznoœci. Aby tradycji sta³o siê
zadoœæ, wszyscy zostali pomalowani na
tzw."kotka", tak przeobra¿eni musieli np.
publicznie "wymiauczeæ" znan¹ melodiê,
piæ mleko z miski, nie u¿ywaj¹c r¹k itd. 
W sceneriê œredniowiecznego zamku i

towarzystwo rycerzy doskonale wpisa³y
siê typowe konkurencje rycerskie, takie
jak "rzut zapa³k¹" (metrowy ko³ek) czy
"œcinanie g³owy"  (kapusty oczywiœcie).
Najwiêcej uciechy sprawi³ jednak dworski
konkurs rozgniatania orzechów "siedz¹c¹
czêœci¹ cia³a". M³ode bia³og³owy, niczym
Jagienka z "Krzy¿aków", rozgniot³y
orzechy ju¿ za pierwszym razem! Wszys-
tkie "koty" przesz³y próbê pomyœlnie, bez
poni¿ania, przemocy i tzw. "kocenia". Na
koniec otrzêsin mi³o by³o popatrzeæ na
uœmiechniête miny pierwszaków ... bawiæ
siê mo¿na i tak!

Daria Malinowska
Uczennica klasy II ZS

Mo¿na i tak, czyli 
"Otrzêsiny na  Zamku"



24.08 Blues pod Lwem.
Wyst¹pi³ zespó³ "K3", z muzykami ze

s³ynnej "Kasy Chorych" w sk³adzie.
25.08 - 26.08 Nasza ekipa techniczna

realizowa³a w tych dniach techniczn¹
stronê (dach, nag³oœnienie) do¿ynek w
Reszlu. W programie artystycznym
imprezy znalaz³a siê te¿ nasza kapela
"Œparogi".

1, 21 i 28.09Powoli rozkrêca siê
dyskoteka nastolatków, pn. "Junior
Party". Zapraszamy w pi¹tki o godz.
19.00. Szczegó³owe informacje na 
plakatach.

2.09 "A nam jest szkoda lata". Pod
tak¹, zapo¿yczon¹ z refrenu piosenki,
nazw¹ zorganizowaliœmy w tym roku
wspólnie z "Promocj¹" urzêdu miejskiego i
m³odzie¿ow¹ rad¹ miejsk¹, cykliczn¹
imprezê koñcz¹c¹ wakacje. W bogatym
programie znalaz³y siê imprezy rekrea-
cyjno-sportowe (turniej siatkówki
pla¿owej, zawody rekreacyjne dla dzieci),
pokazy (Aeroklub Warmiñski, Polskie Sto-
warzyszenie Nurkowe) oraz wystêpy
artystyczne ("Polopiryna", "Crazy Daisy",
"Destination" z MGOKu i goœcie - "Artes
Das Gerais" z capoeir¹, Teatr ognia "Sala-
mandra", zespó³ rockowy "96 Project").

9.09 "Mali Bêbniarze" graj¹ "na
okr¹g³o". Tym razem wyst¹pili na olsz-
tyñskiej Starówce.

9.09 Olsztyneckie Œwiêto Chleba -
gminne do¿ynki w Skansenie. Impreza,
zdaniem uczestników, wypad³a sympaty-
cznie - by³y akcenty tradycyjne - obrzêd
do¿ynkowy, konkursy na wypiek i wieniec
do¿ynkowy, wystawa p³odów rolnych,
inscenizacja fragmentów wesela
wiejskiego oraz czêœæ rozrywkowa -
konkursy m³ócenia cepem i sztafeta ¿niw-
na, wystêpy kapeli "Œparogi" i duetu har-
monistów oraz gwiazdy festynu "Kabaretu
Snobów" z Lidzbarka Warmiñskiego.

16, 22 i 30.09 Sezon na do¿ynki.
"Œparogi" zagra³y w Kamionce k/Nidzicy i
w Olszewie k/Miko³ajek, "Blue Velvet" 
w Kolnie k/Biskupca, "Polopiryna" 
w Idzbarku k/Ostródy i "Mali Bêbniarze"
w Idzbarku i Pozezdrzu k/Gi¿ycka.

23.09 "Alchemik"
w "Grunwaldzie".
Chodzi tutaj o koncert
jazzowy kwartetu,
którego liderem jest
znany ju¿ nie tylko w
Polsce, pochodz¹cy z
Olsztyna, saksofonista
Grzegorz Piotrowski.

S³uchacze zgodnie
orzekli, ¿e by³o to
wydarzenie artysty-
czne sezonu.

6.10 Kapela
"Œparogi" zakoñ-
czy³a prawdopodob-
nie sezon wystêpów letnich, przygrywaj¹c
podczas nowej imprezy w Skansenie -
Targów Ch³opskich.

9.10 VI Miêdzygimnazjalny Turniej
Sportowo-Rekreacyjny o Puchar Jesieni.
Zawody zosta³y rozegrane na terenie
Skansenu. 6 ekip ze szkó³ gimnazjalnych

(Olsztyn, Nidzica, Jonkowo, Purda,
Gietrzwa³d i Olsztynek) zmierzy³o siê w
biegach prze³ajowych dziewcz¹t i
ch³opców (sztafeta i biegi indywidualne),
konkurencjach rekreacyjnych (m.in. w
wyœcigu taczek, przeci¹ganiu liny) oraz w

konkursie wiedzy o sporcie.
Puchar Jesieni 2007 zdoby³o Gimnazjum

w Olsztynku, II miejsce zajê³o Jonkowo
a III Nidzica. Nagrody pieniê¿ne i puchary
ufundowane przez MGOK wrêczyli
zwyciêzcom - zastêpca Burmistrza
Stanis³aw Poluszczyk i  Inspektor Oœwiaty,

Sportu i Kultury Miros³aw Obrêbski. 

Wkrótce:
4.11 godz. 18.00. Zaduszki Jazzowe w

kinie “Grunwald”. Ireneusz G³yk - wibra-
fon, Arkadiusz Skolik - perkusja, Robert
Szyd³o - bas.

11.11 Œwiêto Niepodleg³oœci. W czêœci
artystycznej, m.in. wystêpy zespo³ów
polonijnych z Mejszago³y na Litwie i pro-
gram patriotyczny m³odzie¿y z LO im.
Jacka Kaczmarskiego. Galeria, godz.12.00.
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“Kabaret Snobów” rozœmiesza³ publicznoœæ podczas do¿ynek.

Po¿egnanie Wakacji - pokaz Aeroklubu Olsztyñskiego.

Po wakacyjnej przerwie, w której
prowadziliœmy przede wszystkim dzi-
a³alnoœæ na zewn¹trz, organizuj¹c
imprezy plenerowe, wznawiamy prace
kó³ zainteresowañ (str. 15). 

Szczegó³owe informacje i zapisy w
MGOKu. Prosimy te¿ o zwracanie uwagi
na rozwieszane przez nas systematycznie
plakaty.

Olsztyneckie Œwiêto Chleba.
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Dom Kultury
proponuje
zajêcia artystyczne 
dla dz ieci i m³odz ie¿y

- kurs tañca towarzyskiego dla dzieci
- zespó³ tañca nowoczesnego “Sun Step”
- dzieciêcy zespó³ tañca ludowego
- zespó³ tañca nowoczesnego “Trik”
- zespo³y muzyczne
- dzieciêca i m³odzie¿owa orkiestra perkusyjna
- nauka gry na instrumentach muzycznych
- m³odzie¿owe studio piosenki
- ko³o rzeŸbiarskie
- ko³o plastyczne
- ko³o “D³ubanie w wiklinie”
- grupa tañca breakdance
- grupa tañca z ogniem “Mefisto”

ponadto:

- dyskoteki dla dzieci (13-16 lat)
- bilard
- tenis sto³owy
- mini futbool
- seanse filmowe
- sala do prób
- sala na konferencje, spotkania, pokazy, imprezy okolicznoœciowe

Zapisy i wszelkie informacje w domu kultury przy ul.Chopina 29 lub pod numerem tel. (089) 519-22-01  
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KATEGORIE: A,B,C,E,T

Og³oszenia drobne

Do wynajêcia lokal us³ugowy, Olsztynek, 
ul. Koœciuszki 6D
Tel. 0-668-854-862

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

M³ode ma³¿eñstwo poszukuje mieszkania do wynajêcia
lub na sprzeda¿
tel. 0-507-137-685 lub 0-506-034-228
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KRZY¯ÓWKA NR 142

Rozwi¹zania prosimy nadsy³aæ do 20 listopada
pod adresem redakcji. Spoœród prawid³owych roz-
wi¹zañ wylosujemy nagrodê w wysokoœci 30 z³.
Prawid³owym rozwi¹zaniem ostatniej krzy¿ówki
by³o has³o: “Nie naprawiaj statku na œrodku
rzeki”. Nagrodê wylosowa³a Gra¿yna Cejnóg  z
Paw³owa.

Poziomo:
1) zysk mera 5) ³ata w rodzinie 9) ¿ydowski
bicz 10) krzy¿acka ustawa 11) psi figiel 
12) papieros bez nikotyny 13) œniegowce
14) kobiecy miesiêcznik 16) bilet dla polic-
janta  17) z inn¹ g³ow¹ 19) napój z okiem
20) po punkcie 23) przystawka z serem 
25) gorsza od deszczu 26) egipskie ani be
ani me 27) moda modnie 28) na kó³kach 
29) w aptece
Pionowo:
1) czterogwiazdkowiec 2) kosztowny 
3) czarna 4) przed czy po kurze 6) m³ot w
wodzie 7) skoczna lipa 8) najlepszy lekarz
15) pani w sklepie 17) na bud¿et 18) zna³ siê
20) pierwsza w potrzebie 21) "ALBO" 
22) zmartwiona drabina 24) palindrom
drogówki



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


