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7 lipca okazał się wyjątkowym dniem dla naszego miasta. Mieszkaniec Olsztynka – Zygmunt Jatczak, otrzymał
zaszczytne wyróżnienie z rąk Attaché Obrony Ambasady Francuskiej płk Rolanda Delawarde. Order Narodowy
Legii Honorowej jest najwyższym odznaczeniem nadawanym przez państwo francuskie. Pan Zygmunt został
odznaczony insygniami w randze kawalera. (cd. na str. 13.)

więcej na str. 13.
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Konferencja Jubileuszu Emila von Bheringa
29 czerwca w Salonie Wystawowym Muzeum Budownictwa

Ludowego odbyła się konferencja poświęcona jubileuszowi Emila
von Bheringa. Konferencja zorganizowana została przed Urząd
Miejski w Olsztynku przy współpracy ze Stowarzyszeniem Mniejs-
zości Niemieckiej w Olsztynku.

Emil von Behring to ważna postać w dziejach historii, badania
tego wybitnego bakteriologa przyczyniły się do powstania szczepi-
onek na choroby uważane wcześniej za śmiertelne. Był pierwszym
uczonym, który otrzymał w 1901 roku Nagrodę Nobla w dziedzinie
medycyny za odkrycie surowicy antydyfterytowej. Dyfteryt, inaczej
błonica, był chorobą śmiertelną, powodującą wielką liczbę zgonów
wśród małych dzieci. Nieco wcześniej, wraz z Japończykiem
Shibasaburo Kitasato, Behring wynalazł surowicę przeciwtężcową.

Zaproszeni goście wysłuchali także koncertu kameralnego w
wykonaniu zespołu Pro Musica Antiqua Leszka Szarzyńskiego, w
ramach cyklu koncertów: „Muzyka europejska w zabytkach i przy-
rodzie Warmii i Mazur”.

O godzinie 18.00 w kościele pw. Najświętszego Serca Pana
Jezusa w Olsztynku odbyła się msza święta w intencji mieszkańców i
władz z okazji święta patrona miasta Św. Piotra.

Wizyta delegacji z Olsztynka 
w partnerskim mieście Felsőzsolca

W dniach 23-25 czerwca br. delegacja naszej gminy - Zastępca
Burmistrza Olsztynka Krzysztof Wieczorek, Wiceprzewodnicząca

Rady Miejskiej w Olsztynku Irena Pisarewicz, Dyrektor Miejskiego
Ośrodka Pomocy Społecznej Ewa Szerszeniewska oraz Krzysztof
Nawacki, pracownik MOPS - uczestniczyła w obchodach 20 – lecia
Felsőzsolcy. Felsozsolca od 2004 roku jest miastem partnerskim
Olsztynka. Delegacja została bardzo mile przyjęta przez burmistrza
Totha Lajosa i  jego współpracowników. Uczestniczyła w koncertach
i wystawach, miała także możliwość poznania funkcjonowania znaj-
dujących się tam instytucji.

Dni Olsztynka 2017
W weekend 23-25.06.2017 roku mieszkańcy Olsztynka oraz

licznie przybyli goście świętowali dni miasta.
Tegoroczne Dni Olsztynka rozpoczęły się tradycyjnie od barwnej

parady, w której uczestniczyli mieszkańcy, goście, szkoły, instytucje,
kluby, organizacje, firmy z gminy, pasjonaci motoryzacji oraz dele-
gacje zagraniczne z zaprzyjaźnionych miast Polessk (Obwód Kalinin-
ngradzki) i Ostercappeln (Niemcy).

Uroczystości rozpoczęły się przed olsztyneckim ratuszem od
oficja nego przekazania klucza do bram miasta przez Burmistrza
Olsztyn ka Artura Wrochnę - Dyrektor MDK-u w Olsztynku,
Katarzynie Waluk.

Święto miasta jest idealnym momentem na podsumowanie osiąg-
nięć mieszkańców. Burmistrz pogratulował Grzegorzowi Kra-
sowskiemu z Bractwa Rycerskiego „Konwent Św. Piotra” wywal-
czenia I miejsca podczas Mistrzostw Świata w Walkach Rycerskich
Federacji IMCF w Danii. Podziękowania na ręce pani Małgorzaty
Chyziak, starosty olsztyńskiego, złożyli także uczniowie klasy
mundurowej z Zespołu Szkół im. K.C. Mrongowiusza w Olsztynku,
za wsparcie dla uczniów w rozwijaniu pasji związanych z żeglarstwem.

Młodzieżowi radni z Olsztynka 
zainaugurowali kolejną kadencję

Podsumowania, podziękowania oraz uroczyste ślubowanie i
wybory. 6 lipca br. w olsztyneckim Ratuszu odbyła się inauguracyjna
sesja siódmej kadencji Młodzieżowej Rady w Olsztynku. 

Przez ostatnie dwa lata mijającej kadencji odbyło się kilkadziesiąt
oficjalnych i roboczych spotkań, podczas których młodzieżowi radni
wypracowali blisko 30 różnych inicjatyw. Brali udział m.in. w konsul-
tacjach dotyczących budżetu obywatelskiego oraz projektów uchwał
i lokalnych programów. Organizowali i współorganizowali m. in.
młodzieżowy festiwal filmowy, samorządową grę miejską, kampanie
społeczne, a także inne wydarzenia o charakterze kulturalnym, czy
sportowym.  Najważniejszym działaniem, według radnych, był I Zjazd
Młodzieżowych Rad z naszego województwa, który odbył się zeszłym
roku. Wzięło w nim udział 35 młodzieżowych radnych z 12 gmin. 
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Przewodniczącą młodzieżowej rady została wyb -
rana ponownie Aleksandra Dymarska. Wiceprzewod-
niczącymi zostali Monika Łapińska  i  Stanisław
Lewandowski, natomiast sekretarzem  Urszula Wiec-
zorek. Młodzieżowa Rada Miejska powstała w Olsz-
tynku w 2004 roku. Rada skupia 15 radnych, przed-
stawicieli olsztyneckich szkół gimnazjalnych i ponad -
gim nazjalnych. Do zadań młodzieżowej rady należy,
w szczególności: opiniowanie projektów mających
wpływ na warunki rozwoju młodego pokolenia,
inicjowanie działań dotyczących życia młodych ludzi,
inspirowanie i koordynowanie inicjatyw młodych
ludzi, prowadzenie działalności informacyjno-dorad-
czej, nawiązywanie współpracy z krajowymi oraz
zagranicznymi organizacjami.

Osoby do kontaktu: Robert Waraksa - opiekun
Młodzieżowej Rady Miejskiej w Olsztynku tel.:
502 719 990, e-mail: r_waraksa@wp.pl. Aleksandra
Dymarska, przewodnicząca Młodzieżowej Rady
Miejskiej w Olsztynku, tel.: 513  193 621, e-mail:
o.dymarska@wp.pl.

Zakończenie roku szkolnego
23.06 odbyło się wręczenie świadectw oraz pożeg-

nanie absolwentów ostatnich klas. Uroczystości
uświetniały występy uczniów.

W Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Waplewie Bur-
mistrz Olsztynka Artur Wrochna wręczył  dyrektorowi
szkoły, Krzysztofowi Szotowi, nagrodę za wieloletnią
pracę nauczyciela oraz za 19 lat pełnienia funkcji
dyrektora szkoły.

W Gimnazjum im. Noblistów Polskich w Olsztynku
najlepszym uczniom wręczono wyróżnienia, stypen-
dia i nagrody, ich rodzicom - listy gratulacyjne. Z rąk
Przewodniczącego Rady Miejskiej w Olsztynku
Andrzeja Wojdy nagrodę za wieloletnią pracę nauczy-
ciela oraz pełnienie funkcji dyrektora szkoły otrzy-
mała pani Irena Jędruszewska.

Uroczystości miały również miejsce w Przedszkolu
Miejskim oraz w Szkole Muzycznej I stopnia, gdzie
najważniejsze były oczywiście popisy artystyczne. 

Życzymy wszystkim udanych wakacji oraz dalszych
sukcesów.

Specjalny wózek umożliwia
Panu Leszkowi przede wszystkim
lepszy kontakt z otoczeniem.

Zacznijmy jednak od po -
czątku… Pod koniec października
2016 roku, z inicjatywy Andrzeja
Salwina i Roberta Waraksy, SEN
Stowarzyszenie Edukacji Niefor-
malnej rozpoczęło zbiórkę fun-
duszy na zakup wózka in wa -
lidzkiego z napędem elektrycznym
dla pana Leszka. Zbieraliśmy do
pu szek, na konto i przy okazji róż -
nych wydarzeń. Odbyła się m. in.
loteria fantowa podczas Olszty-
neckiej Ligi Futsalu. Następnie,
po przeanalizowaniu wielu ofert
oraz dopełnieniu wszelkich for-

malności, na początku czerwca
wózek za blisko 11 tys. zł trafił do
Pana Leszka. W ramach ze bra -
nych środków udało się kupić
dodatkowe wyposażenie, a także
poprawić podjazd do domu pana
Leszka.

To jest moje drugie życie.
Mogę sobie zrobić zakupy, iść do
lekarza, mogę funkcjonować jak
każdy człowiek – podkreślił Lech
Kominek w materiale TVP 3 Olsz-
tyn, który mogliśmy zobaczyć 10
czerwca. W t ym przypadku
wygrała bezinteresowna pomoc
wielu ludzi. To dzięki niej udało
się zebrać niezbędną kwotę. Prag-
niemy serdecznie podziękować
wszystkim osobom, organizacjom
i instytucjom za wsparcie. Bez
Pań stwa zaangażowania nie uda -
ło by się tego osiągnąć. 

Dziękujemy!
Organizatorzy zbiórki

Zbiórka na wózek zakończona sukcesem

Po długiej przerwie Lech Kominek, wieloletni bramkarz i jeden z najwierniejszych kibiców Olimpii

Olsztynek, ponownie mógł obejrzeć mecz swojego ukochanego klubu. Jednak nie tylko o oglądanie

meczu tutaj chodzi. 
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1. Drugi przetarg ustny nieograniczony w sprawie sprzedaży działki zabu-
dowanej budynkami i urządzeniami po byłej oczyszczalni ścieków, oznaczo -
nej w ewidencji gruntów numerem 154/146, o pow. 1,3301 ha, położonej
w obrębie Waplewo gm.  Olsztynek, woj. warmińsko-mazurskie, nr KW
OL1O/00072504/1. Nieruchomość stanowi własność gminy Olsztynek.
Cena wywoławcza nieruchomości stanowi kwotę 83.000,00 zł (słownie:
osiemdziesiąt trzy  tysiące złotych). Wadium w wysokości 8.500,00 zł (słown-
ie: osiem tysięcy pięćset złotych) należy wpłacić gotówką lub przelewem do
dnia 2.08.2017 r. na konto Urzędu Miejskiego w Olsztynku nr 33 8823
0007 2001 0000 0169 0003 w Banku Spółdzielczym w Olsztynku (za dzień
wpłaty uznaje się dzień wpływu środków finansowych na konto Urzędu –
uznanie konta).

Przetarg odbędzie się 7 sierpnia 2017 r. o godz. 10:00 w pok. nr 1 Urzę-
du Miejskiego w Olsztynku.

2. Trzeci przetarg ustny nieograniczony w sprawie sprzedaży działki niez-
abudowanej oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 15/95 o pow. 948
m2, położonej przy ul. Głogowej 2 w Olsztynku, obręb nr 2, woj. warmińsko-
mazurskie, KW OL1O/00051800/3. Nieruchomość stanowi własność
gminy Olsztynek. Działka położona jest na terenie zabudowy usługowej,
oznaczonym na  rysunku planu symbolem U6. Cena wywoławcza nieru-
chomości stanowi kwotę 58.000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt osiem tysięcy
złotych). Do wylicytowanej ceny ww. działki zostanie doliczony 23% podatek
VAT. Wadium w wysokości 5.500,00  zł (słownie: pięć tysięcy pięćset zło-
tych) należy wpłacić gotówką lub przelewem do dnia 2.08.2017 r. na konto
jak wyżej.

Przetarg odbędzie się 7 sierpnia 2017 r. o godz. 10:15 w pok. nr 1 Urzę-
du Miejskiego w Olsztynku.

2. Trzeci przetarg ustny nieograniczony w sprawie sprzedaży działki niez-
abudowanej oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 15/96, o pow. 961
m2, położonej przy ul. Głogowej 4 w Olsztynku, obręb nr 2, woj. warmińsko-
mazurskie, KW OL1O/00051800/3. Nieruchomość stanowi własność
gminy Olsztynek. Działka położona jest na terenie zabudowy usługowej, oz -
na czonym na  rysunku planu symbolem U6. Cena wywoławcza nierucho -
mości stanowi kwotę 59.000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt dziewięć tysięcy zło-
tych). Do wylicytowanej ceny ww. działki zostanie doliczony 23% podatek
VAT. Wadium w wysokości 6.000,00  zł (słownie: sześć tysięcy złotych)
należy wpłacić gotówką lub przelewem do dnia 2.08.2017 r. na konto jak
wyżej.

Przetarg odbędzie się 7 sierpnia 2017 r. o godz. 1030 w pok. nr 1 Urzę-
du Miejskiego w Olsztynku.

3. Trzeci przetarg ustny nieograniczony w sprawie sprzedaży działki niez-
abudowanej oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 15/97, o pow.
1049 m2, położonej przy ul. Głogowej 6 w Olsztynku, obręb nr 2, woj.
warmińsko-mazurskie, KW OL1O/00051800/3. Nieruchomość stanowi
własność gminy Olsztynek. Działka położona jest na terenie zabudowy usłu-
gowej, oznaczonym na  rysunku planu symbolem U6. Cena wywoławcza
nieruchomości stanowi kwotę 64.000,00 zł (słownie: sześćdziesiąt cztery
tysiące złotych). Do wylicytowanej ceny ww. działki zostanie doliczony 23%
podatek VAT. Wadium w wysokości 6.500,00  zł (słownie: sześć tysięcy
pięćset złotych) należy wpłacić gotówką lub przelewem do dnia 2.08.2017 r.
na konto jak wyżej. 

Przetarg odbędzie się 7 sierpnia 2017 r. o godz. 10:45 w pok. nr 1 Urzę-
du Miejskiego w Olsztynku.

4. Piąty przetarg ustny nieograniczony w sprawie sprzedaży działki niez-
abudowanej oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 238/7, o pow.
1834 m2, położonej przy ul. Głogowej 7 w Olsztynku, obręb nr 2, woj.
warmińsko-mazurskie, KW OL1O/00051800/3. Nieruchomość stanowi
własność gminy Olsztynek. Działka położona jest  na terenie zabudowy
mieszkaniowej jednorodzinnej, oznaczonym na rysunku planu symbolem
MN-1.

Cena wywoławcza nieruchomości stanowi kwotę 75.000,00 zł (słownie:
siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych). Do wylicytowanej ceny ww. działki
zostanie doliczony 23% podatek VAT. Wadium w wysokości 8.000,00  zł
z(słownie: osiem tysięcy złotych) należy wpłacić gotówką lub przelewem do
dnia 2.08.2017 r. na konto jak wyżej. 

Przetarg odbędzie się 8 sierpnia 2017 r. o godz. 10:00 w pok. nr 1 Urzę-
du Miejskiego w Olsztynku.

5. Piąty przetarg ustny nieograniczony w sprawie sprzedaży działki niez-
abudowanej oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 238/6, o pow.
2016 m2, położonej przy ul. Grabowej 7 w Olsztynku, obręb nr 2, woj.
warmińsko-mazurskie, KW OL1O/00051800/3. 

Nieruchomość stanowi własność gminy Olsztynek. Działka położona jest
na terenie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, oznaczonym na
rysunku planu symbolem MN-1. Cena wywoławcza nieruchomości stanowi
kwotę 85.000,00 zł (słownie: osiemdziesiąt pięć tysięcy złotych). Do wylicy-
towanej ceny ww. działki zostanie doliczony 23% podatek VAT. Wadium w
wysokości 9.000,00  zł (słownie: dziewięć tysięcy złotych) należy wpłacić
gotówką lub przelewem do dnia 2.08.2017 r. na konto jak wyżej. 

Przetarg odbędzie się 8 sierpnia 2017 r. o godz. 10:10 w pok. nr 1 Urzę-
du Miejskiego w Olsztynku.

6. Piąty przetarg ustny nieograniczony w sprawie sprzedaży działki nieza -
bu dowanej oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 4/10, o pow. 863

m2, położonej przy ul. Wilczej w Olsztynku, obręb nr 1, woj. warmińsko-
mazurskie, KW OL1O/00087362/1. Nieruchomość stanowi własność
gminy Olsztynek. Działka położona jest na terenie zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej, oznaczonym na rysunku planu symbolem MN-1. Cena wy -
wo ławcza nieruchomości stanowi kwotę 53.000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt
trzy tysiące złotych). Do wylicytowanej ceny ww. działki zostanie doliczony
23% podatek VAT. Wadium w wysokości 3.300,00 zł (słownie: trzy tysiące
trzysta złotych) należy wpłacić gotówką lub przelewem do dnia 2.08.2017 r.
na konto jak wyżej. 

Przetarg odbędzie się 8 sierpnia 2017 r. o godz. 10:20 w pok. nr 1 Urzę-
du Miejskiego w Olsztynku.

7. Piąty przetarg ustny nieograniczony w sprawie sprzedaży działki niez-
abudowanej oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 4/11, o pow. 833
m2, położonej przy ul. Wilczej w Olsztynku, obręb nr 1, woj. warmińsko-
mazurskie, KW OL1O/00087362/1. Nieruchomość stanowi własność
gminy Olsztynek. Działka położona jest  na terenie zabudowy mieszkanio -
wej jednorodzinnej, oznaczonym na rysunku planu symbolem MN-1. Cena
wywoławcza nieruchomości stanowi kwotę 51.000,00 zł (słownie:
pięćdziesiąt jeden tysięcy złotych). Do wylicytowanej ceny ww. działki
zostanie doliczony 23% podatek VAT. Wadium w wysokości 3.000,00  zł
(słownie: trzy tysiące złotych) należy wpłacić gotówką lub przelewem do dnia
2.08.2017 r. na konto jak wyżej. 

Przetarg odbędzie się 8 sierpnia 2017 r. o godz. 10:30 w pok. nr 1 Urzę-
du Miejskiego w Olsztynku.

8. Piąty przetarg ustny nieograniczony w sprawie sprzedaży działki niez-
abudowanej oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 64/11, o pow.
2677 m2, położonej w obrębie Królikowo gm. Olsztynek, woj. warmińsko-
mazurskie, KW OL1O/00049987/0. Nieruchomość stanowi własność
gminy Olsztynek. Dla przedmiotowej działki brak jest miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego gm. Olsztynek. Na działkę nr 64/11
została wydana decyzja nr 39/2016 r. z dn. 29.03.2016 r. o warunkach za -
bu dowy, ustalająca warunki zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie
budynku mieszkalnego jednorodzinnego w obrębie Królikowo gm. Olsz-
tynek. Wzdłuż zachodniej granicy działki przebiegają dwa przewody teleko-
munikacyjne. Cena wywoławcza nieruchomości stanowi kwotę 36.000,00 zł
(słownie: trzydzieści sześć tysięcy złotych). Do wylicytowanej ceny ww. dział-
ki zostanie doliczony 23% podatek VAT. Wadium w wysokości 3.500,00 zł
(słownie: trzy tysiące pięćset złotych) należy wpłacić gotówką lub przelewem
do dnia 2.08.2017 r. na konto jak wyżej.

Przetarg odbędzie się 8 sierpnia 2017 r. o godz. 10:40 w pok. nr 1 Urzę-
du Miejskiego w Olsztynku.

9. Piąty przetarg ustny nieograniczony w sprawie sprzedaży działki niez-
abudowanej oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 64/13, o pow.
3034 m2, położonej w obrębie Królikowo gm. Olsztynek, woj. warmińsko-
mazurskie, KW OL1O/00049987/0. Nieruchomość stanowi własność
gminy Olsztynek. Dla przedmiotowej działki brak jest miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego gm. Olsztynek. Na działkę nr 64/13
została wydana decyzja nr 38/2016 r. z dn. 29.03.2016 r. o warunkach za -
bu dowy, ustalająca warunki zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie
budynku mieszkalnego jednorodzinnego w obrębie Królikowo gm. Olsz-
tynek. Wzdłuż zachodniej granicy działki przebiegają dwa przewody teleko-
munikacyjne. Cena wywoławcza nieruchomości stanowi kwotę 40.000,00 zł
(słownie: czterdzieści tysięcy złotych). Do wylicytowanej ceny ww. działki
zostanie doliczony 23% podatek VAT. Wadium w wysokości 4.000,00  zł
(słownie: cztery tysiące złotych) należy wpłacić gotówką lub przelewem do
dnia 2.08.2017 r. na konto jak wyżej.

Przetarg odbędzie się 8 sierpnia 2017 r. o godz. 10:50 w pok. nr 1 Urzę-
du Miejskiego w Olsztynku ul. Ratusz 1.

Wpłacone wadium na przetarg:
- zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia nieruchomości, jeżeli osoba

wpłacająca wygra przetarg,
- nie podlega zwrotowi, jeżeli osoba, która wygra przetarg odstąpi od

zawarcia aktu notarialnego,
- zostanie zwrócone, jeżeli osoba wpłacająca nie wygra przetargu.
W przypadku wspólności ustawowej wadium na przetarg powinno zostać

wpłacone przez oboje małżonków. Ponadto wymagana jest obecność oboj-
ga małżonków na przetargu lub zwykłe pełnomocnictwo udzielone w
zwykłej formie przez nieobecnego małżonka do wniesienia wadium, uczest-
nictwa w przetargu w  jego imieniu i  składania oświadczeń związanych z
udziałem w przetargu. 

Osoba prawna przystępująca do przetargu winna być reprezentowana
przez uprawnionego przedstawiciela lub przez pełnomocnika właściwie
umocowanego. Uzyskana w przetargu cena nieruchomości płatna jest jed-
norazowo przed podpisaniem umowy notarialnej. 

Burmistrz Olsztynka może odwołać ogłoszone przetargi z uzasadnionej
przyczyny.

Ogłoszenia o przetargach podaje się do publicznej wiadomości poprzez
wywieszenie na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Olsz-
tynku oraz na stronie internetowej Urzędu i w BIP. Bliższe informacje
można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Olsztynku w Referacie Gospo-
darowania Nieruchomościami pok. nr 16 lub pod nr tel.  89 519 54 85.

BURMISTRZ OLSZTYNKA
ogłasza przetargi ustne nieograniczone  w sprawie sprzedaży działek niezabudowanych i zabudowanych:



Gdy powstawał wojskowy
ośrodek nad jeziorem Niskim, roz -
poczęto modernizację drogi do
wsi, od drogi Olsztynek – Swader-
ki. Prace rozpoczęto od wycinania
starych lip rosnących po obu stro -
nach drogi. Mój ojciec był pszcze -
larzem, miał pasiekę w której było
kilkadziesiąt rodzin pszczelich,
obecnie pasiekę prowadzi mój
brat Adam. Ojciec, widząc wycina -
ne miododajne lipy, interweniował
w gminie. Wycinkę wstrzymano.
Dzięki niemu ocalały piękne, stare
lipy. Nad drogą łączące się konary
drzew tworzą wspaniałą alejkę,
podczas kwitnienia lip pachnącą
miodem.

Świerkocin nie miał komuni -
kacji z Olsztynkiem, telefonu też
nie było. W licznych opuszczonych
gos podarstwach poniemieckich
graso wali szabrownicy, poszukując
wartościowszych rzeczy, jakie po -
zo stawil i  uciekający Niemcy.
Mieszkańcy Świerkocina w ob ro -
nie przed rabunkami stróżowali od
zmierzchu do rana. Polegało to na
tym, że noszono dość gruby, tzw.
kij sołtysi. Wieczorem następnego
dnia kij ten przenoszono do kole-
jnego gospodarza. Gospodarz, na
którego przypadło pilnowanie wsi
w nocy, w razie potrzeby miał tym
kijem bronić się i wzywać pomocy
innych mieszkańców wsi.

W latach czterdziestych, ale też i
później, wieś była odcięta od świa-
ta, nie było telefonu, mało kto
miał rower, nikt nie posiadał sa -
mo  chodu, nie było też sklepu.
Później w latach pięćdziesiątych
telefon miał tylko sołtys - Piotrows-
ki. W tamtych czasach każdy, kto
miał jakiekolwiek stanowisko (np.
był sołtysem) musiał należeć do
PZPR. Do Olsztynka jeżdżono wo -
zami konnymi. W 1949 roku przy
drodze Olsztynek - Swaderki
pojawił się przystanek autobusowy
PKS. Autobus jechał raz dziennie,
bardzo rano w kierunku Olsztyn-
ka, a w godzinach popołudnio -
wych wracał w kierunku Swaderek
do Zgniłochy.

W okolicznych lasach było dużo
dzików. Nocą buszowały w ziemni-
akach, a w okolicy polowanie było
surowo zabronione. Oczywiście,
nie było żadnych ubezpieczeń.
Przez te dziki był dodatkowy obo -
wiązek. Broniono się przed nimi w
ten sposób, że przy polu z ziemni-
akami, od strony lasu, był przypię-
ty długi drut. Na noc trzeba było

prowadzić psa, który z dzwonkiem
pod szyją przypinany był do tego
drutu. Biegając, szczekając i dzwo -
niąc dzwonkiem odstraszał dziki.
Nigdy naszemu przypiętemu psu
nie zrobiły krzywdy.

Nie mieliśmy pieniędzy, więc
staraliśmy się być przeważnie sa -
mo wystarczalni. Zakupy robiliśmy
tylko w ostateczności. Żeby kupić
haczyki na ryby, żyłkę czy aparat
fotograficzny miesiącami skła da -
łem pieniądze, zbierając zioła,
grzy by, wiśnie, szyszki sosen. Ma -
ma z mąki wypiekała chleb i robiła
pierogi, z mleka sery, masło. Oj -
ciec robił buty. Na kopycie po -
deszwy do butów przybijał drew -
nianymi kołkami. Z drewna robił
różne przedmioty. Do dzisiaj za -
cho wała się robiona przez ojca
ma selnica i beczka. Mama umiała
też szyć i robić na drutach skar-
pety, rękawice i swetry. Włas-
noręcznie uszyła mi torbę, z którą
chodziłem do szkoły.

Ze wsi jeżdżono na odpust w
Gietrzwałdzie. Żeby dojechać na
czas, trzeba było wozem wyjeżdżać
dzień wcześniej.

Nieszczęśliwe wypadki jakoś
omijały mieszkańców wsi. W lat-
ach czterdziestych tylko jedna
osoba, nie ze wsi, utopiła się w
jeziorze Wiejskim. Także dziecko
pana Czaplickiego, chore na pa -
dacz kę, podczas ataku utopiło się
w płytkiej wodzie. Być może rodzi-
na Czaplickich, mieszkająca doty-
chczas we wsi, nie pamięta tego
wypadku.

Kiedyś bardzo oparzyłem sobie
całą nogę, na niej powstały duże,
bo lące pęcherze, a podczas
ostrzenia kosy osełką silnie roz-
ciąłem palec, z tego powodu doty-
chczas mam bliznę. Leczyliśmy się
sami.

Większość mieszkańców wsi,
jak i moi rodzice, posiadała kilku -
hektarowe gospodarstwa rolne.
Od początku lat pięćdziesiątych
rozpoczęła się presja na kolekty-
wizację gospodarstw chłopskich.
Powstawały Państwowe Gospo-
darstwa Rolne, popularnie zwane
pegeerami oraz spółdzielnie pro-
dukcyjne. Wolnej ziemi do uprawy
było bardzo dużo. Komu nie chci-
ało się pracować na roli, to szedł
do pegeeru. Tam praca była o
wiele lżejsza. Przez krótki czas była
w Mierkach spółdzielnia produk-
cyjna. Po śmierci Bieruta i objęciu
rządów przez Gomułkę, popularne

było na wsi powiedzenie:
,,Przyszedł Gomułka i zamienił
spół dzielnie na kółka”.

Gdy dotychczasowi rolnicy
zesta rzeli się lub poumierali, po -
tomkowie nie byli chętni do cięż -
kiej pracy na roli. Wybierali lżejsze
życie, pracując w Olsztynku. Do
tego przyczyniła się też ustawa,
która pozwalała za oddanie państ-
wu całej swojej ziemi dostać
nędzną emeryturę. Tak też zrobił
mój ojciec. Po kilku latach po bie -
rania emerytury zmarł. We wsi
pow stały olbrzymie tereny ugo -
rów. Później na tych terenach w
Świerkocinie gospodarowało
kółko rolnicze z Olsztynka. Ho -
dowali owce, robili kiszonki. Ale
ono szybko zbankrutowało. Pola
zaczęły porastać lasami. Obecnie
na tych terenach powstały domki
letniskowe, a w Świerkocinie jest
tylko jeden większy gospodarz -
pan Czaplicki. 

Pierwszą klasę szkoły podsta-
wowej w 1947 roku skończyłem
jeszcze w Babicach. Po przyjeździe
do Waszety i przeprowadzce do
Świerkocina w 1947 roku, do
szkoły nie poszedłem. Naukę w
Swa derkach rozpocząłem od razu
od trzeciej klasy w 1948 roku. W
Swaderkach, gmina Waplewo,
powiat Ostróda, była czterokla-
sowa Powszechna Szkoła Podsta-
wowa, którą skończyłem w 1951
roku. Do szkoły tej chodziły też
dzieci z okolicznych wsi, jak z
Selwy i Marózka.

Ze Świerkocina chodziło nas
troje, to jest Kasia Biłak, Staszek
Gliński i ja. Najgorzej było zimą.
Staszek Gliński był kilka lat starszy
ode mnie. On w zimie szedł pier-
wszy i robił ślady w śniegu, a ja,
młodszy i dużo mniejszy, starałem
się iść tymi śladami. Do szkoły ze
Świerkocina do Swaderek nie ma
bezpośredniej drogi, dlatego
chodziliśmy przez pola, las i rzekę
w Swaderkach. Drogę pokonywal-
iśmy przez ponad godzinę. Jed-
nego dnia, przez nieuwagę, potrą-
ciła mnie koleżanka na kładce
rzeki w Swaderkach. Wpadłem do
wody, a było to wczesną wiosną,
zimno. Trzeba było w mokrym
ubraniu wracać do domu.

Jedynym nauczycielem w
szkole był Eugeniusz Ozdarski.
Uczył wszystkich przedmiotów.
Kiedy jego nie było, to w zastępst-
wie lekcje prowadził leśniczy ze
Swaderek (chyba pan Balewski).

Na frontowej ścianie klasy, po obu
stro nach orła, wisiały portrety pre -
zydenta Bieruta i ministra obrony
na rodowej, marszałka Polski
Michała-Roli Żymierskiego.

Pewnego dnia nauczyciel kazał
nam narysować nożyczki. Położył
je koło tablicy, a sam wyszedł.
Cała klasa wpadła na pomysł,
żeby je po prostu odrysować. Jak
przyszedł, wszyscy mieliśmy jed-
nakowe, piękne rysunki. Za to
wszyscy musieliśmy wyciągnąć
dłoń, po której mocno dostaliśmy
długą linijką. Również w szkole w
Olsztynku nieraz dostałem po ple-
cach, za złe siedzenie, kiedy nie
miałem obu rąk na ławce, z uwagą
- nie garb się! Jestem im wdzięcz -
ny, bo może dzięki tym nauczy-
cielom, nie mam krzywego krę-
gosłupa.

Kiedyś szkoła zaproponowała
wyjazd do Warszawy,do teatru
kukiełkowego. Aby zdobyć pie -
niądze na wyjazd, każdy uczeń
musiał przynieść do szkoły 40
małych, dziko rosnących brzózek,
nadających się na sadzonki.
Dodatkowo sadziliśmy przez cały
dzień las sosnowy.

W ten sposób uzyskaliśmy fun-
dusze na wymarzony wyjazd.
Lekcje w Świerkocinie odrabiałem
przy lampie naftowej.

Ozdarski był dobrym i spraw-
iedliwym nauczycielem. Do dziś
mam podarowaną przez szkołę
książkę I. Kraszewskiego ,,Stara
baśń” z dedykacją: ,,Za dobre
postępy w nauce uczniowi klasy IV
Kozakowi Józefowi. Na pamiątkę.
Szwaderki 23.VI.1950 roku”.
Kilka lat później Ozdarski zginął w
wypadku na motorze. Wspomi-
nam go z wielkim szacunkiem,
choć w Swaderkach nie ma już
mojej szkoły.

Po ukończeniu szkoły w
Swaderkach, chodziłem w latach
1950- 1953 do szkoły podsta-
wowej w Olsztynku. W Olsztynku
była wtedy jedna szkoła podsta-
wowa, przy ulicy Szkolnej.

Kierownikiem szkoły był pan
Nahorski, który uczył przedmiotu
,,Nauka o konstytucji i świecie
współczesnym”. Jak to wspaniale
buduje się państwo socjalistyczne,
w przeciwieństwie do sanacyjnej
przedwojennej Polski. My wal-
czymy o pokój, a przeszkadzają w
tym imperialiści zachodni, dążący
do wojny. Polska miała odzyskać
niepodległość z woli Lenina (po
okresie rozbiorów), a przedwojen-
ną Polskę przedstawiano jako
uosobienie niesprawiedliwości kla-
sowej.
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Wspomnienia Józefa Kozaka 
z lat 1947-1953, cz. II

Nad jeziorem Niskim powstał Ośrodek Wypoczynkowy Wojsk Lotniczych, obecnie jest tam Ośro-
dek „Relaks”. Na miejscu gospodarstwa Skowoszów i Biernata w Waszecie powstał ośrodek Komen-
dy Głównej Związku Harcerstwa Polskiego, a nad jeziorem Pluszne Związku Młodzieży Polskiej
(ZMP), później Związku Młodzieży Socjalistycznej (ZMS), obecnie Fundacja ,,Mierki”. 
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Na lekcji biologii uczono mnie
o wybitnej uczonej radzieckiej
Oldze Lepieszyńskiej i jej wielkim
odkryciu. Robiła doświadczenia,
rozcierała żywe komórki do bez-
postaciowej masy, bez życia. Z tej
mieszaniny nieożywionej materii
ponownie tworzyły się żywe
komórki, powstawało życie. Po lat-
ach okazało to się wielkim oszust-
wem. Z tego co mi wiadomo,
nazwisko jej było w polskich
encyklopediach, w póź niej szych
wydaniach zostało usunięte.

Pani Mackiewicz uczyła
matema tyki, a pani Tymińska języ-
ka polskiego. Swoje błędy
ortograficzne tłumaczyliśmy tym,
że dane słowo tak było wy dru -
kowane w gazecie.

W Olsztynku mieszkałem przy
ulicy Mickiewicza, w budynku
gdzie do dziś jest kaplica baptys-
tów, a pan Szmigiel, u którego
mie szkałem, był dyżurnym ruchu
na stacji kolejowej w Olsztynku.
Mieszkałem w kuchni, gdzie też
miałem swoje łóżko i odrabiałem
lekcje. Musiałem radzić sobie sam.
W sobotę, po zajęciach szkolnych,
jeździłem rowerem do domu, do
Świerkocina, po chleb i inne jedze-
nie, które miało wystarczyć na ty -
dzień.

Idąc do Olsztynka od Mierek
ulicą Świerczewskiego, po prawej
stronie ulicy stały tylko pojedyncze
domy, reszta była w gruzach. Ze
szkoły chodziliśmy odgruzowywać
tę ulicę. Stał na niej ciężarowy
samochód, a my, ustawiając się w
długi szereg, z ręki do ręki po da -
waliśmy cegły do samochodu.
Naprzeciw szkoły był Dom Dziec-
ka, w którym mieszkało wielu
kolegów. Do naszej klasy chodziło
też wielu starszych chłopców,
którzy czuli się ka wa lerami i roz-
mawiało się już o dziewczynach.

Ja, jako młodszy, byłem odga-
niany od tych rozmów - odejdź
dzieciaku!

Od 1951 roku rozpoczęto wal -
kę z Kościołem. W radiu i gaze-
tach opisywano księży oraz bisku-
pa Kaczmarka jako dywersantów i
szpiegów amerykańskich. W pro -
cesach zarzucano im, że są wroga-
mi i zdrajcami Polski, w walce o
budowę państwa socjalistycznego.
Z tego powodu w szkole było wiel -
kie poruszenie. Przed pierwszą
lekcją zawsze odmawialiśmy mo -

dlit wę. Później, chyba od szóstej
klasy, modlitw już nie było.

W klasie, na frontowej ścianie,
wisiał portret prezydenta Bieruta
oraz ministra obrony narodowej
mar szałka Polski Konstantego Ro -
kos sowskiego, miał on po cho dzić
spod Warszawy. Trzeba było uczyć
się na pamięć ich życiorysów, jaki-
mi to wspaniałymi byli Polakami.

W późniejszych latach (1956
rok), gdy było powstanie węgier-
skie i solidarnościowe manifestac-
je w Polsce, na głównym placu
Olsztyna ludzie wołali: ,,Kostek do
Moskwy!” Gazety podawały, że
Rokossowski wyjechał na urlop do
Związku Radzieckiego. Nigdy już
nie wrócił, a pochowano go na
Placu Czerwonym w Moskwie.

Każdy z chłopaków w kiesze -
niach miał proch strzelniczy. Pod
ławką, w czasie lekcji, robiliśmy z
ołowiu śrut. Z rurki wodociągowej,
osadzonej na drzewie, robiliśmy
rodzaj karabinów. Rurka, miała
wywiercony otwór do zapalania.
Jeden koniec był sklepany, a drugi
zapychaliśmy śrutem i pakułami.
Pamiętam, że jeden z nas podczas
ta kiego strzału miał poranioną rę -
kę i przestał chodzić do szkoły.
Oprócz tego, do małej zgiętej rurki
wsypywaliśmy proch strzelniczy, a
na gumce zagięty był gwóźdź, gdy
wpadał do rurki wywoływał głośny
wybuch. Idąc nocną drogą z Olsz-
tynka do Świerkocina, tym wy -
buchem dodawałem sobie od wagi.

Bardzo popularna wśród nas
była gra w tzw. cymbergaja. Grało
się gdzie tylko było można, nawet
na stołach w świetlicy na stacji
kolejowej w Olsztynku. Na stole
by ły zaznaczone dwie bramki.
Dwaj gracze, na przemian, uderza-
li grzebykiem w większą monetę
tak, by trafić nią w mniejszą mone -
tę i wbić do bramki przeciwnika.

Na wagary chodziliśmy koło
wieży ciśnień, teren ten był zu -
pełnie zaniedbany. Nie wiadomo
dlaczego wieżę ciśnień nazywaliś -
my wodo-kaczką.

Najczęściej czytaliśmy książki o
Indianach. Szczególnie cenne były
książki Karola May'a. Trudno było
je dostać, ponieważ wycofano je z
biblioteki. Podobno dlatego, że
pisał je siedząc w więzieniu i nigdy
nie widział Indian. Żeby ktoś inny
mógł czytać, przepisywaliśmy je,
gdy się dało, podczas lekcji.

W szkole wyświetlano filmy naj -
częściej propagandowe i ideologi -
czne, a nie przygodowe, jakie lubil-
iśmy. Pewnego razu nauczyciel
powiedział, że mamy do wy boru
jakiś taki film albo bajkę. Cała
szkoła skandowała - my chcemy
bajkę! Oprócz kina w Olsztynku,
filmy wyświetlano też na ścianie
budynku, gdzie później na ma -
lowany był widok skansenu (róg
ul. Świerczewskiego i Warsza-
wskiej).

Lata pięćdziesiąte to w Polsce
okres nasilającego się stalinizmu.
Ubecy coraz bardziej zajmowali
się inwigilacją, szukając wrogów
nowego ustroju i agentów obcych
państw. W 1950 roku wprowad-
zono wymianę pieniędzy, na bard-
zo niekorzystnych warunkach.
Pieniądze zdeponowane w banku
PKO wymieniano - 100 zł starych
na 3 zł nowe, a w gotówce 100 zł
starych na 1 zł nowy. Wiele osób
bogatszych nie trzymało pieniędzy
w banku, w obawie aby nie wie -
dzia ły o tym władze. Posiadanie
większej ilości pieniędzy było po -
dej  rzane, mogło to być zauważone
przez służby bezpieczeństwa. Nie
wolno było posiadać walut zag -
ranicznych (np. dolarów) czy złota.

Za ich posiadanie były surowe
wyroki sądowe. Kto miał więcej
pie niędzy, dużo stracił. Z tego po -
wodu były wieści o samobójst-
wach. Ale nas to nie dotyczyło. Po
pieczywo, cukier i tym podobne
produkty stałem w Olsztynku w
bardzo długich kolejkach.

W 1952 roku uchwalono kon-
stytucję Polskiej Rzeczypospolitej
Ludowej. Dla ludności nie miała
ona żadnego znaczenia prawnego,
chociaż o niej trzeba było uczyć
się w szkole. Nikt nie powoływał
się na konstytucję, zwykłemu oby-
watelowi do niczego nie była po -
trzebna.

Kiedy byłem w siódmej klasie
(1953 roku) zmarł Józef Wissari-
onowicz Stalin. W Polsce ogłos-
zono wielką żałobę. W dniu jego
pogrzebu całą szkołę spędzono na
apel. Staliśmy na korytarzu szkoły
słuchając przemówienia dyrektora
szkoły oraz transmisji radiowej z
okazji pogrzebu, jaka to wielka
strata dla całej Polski. Podczas
tego apelu ogłoszono w radiu, że
na cześć Stalina Katowice zostają
przemianowane na Stalinogród.
Podobno na wieść o śmierci Stali-
na niektórzy ludzie płakali.

Kult Stalina był powszechny. Za
powiedzenie czegoś złego o Stalin-
ie były represje, a nawet więzienie.
Pilnowały tego władze, a w
szczególności Milicja Obywatelska
i Urząd Bezpieczeństwa. Za takie
powiedzenie, gdy ktoś miał jakieś
stanowisko, straciłby je. Ludzie
bali się jeden drugiego, sąsiad są -
sia da. Kilka lat później Chruszc-
zow powiedział o zbrodniach Stali-
na i ogłoszono to w radiu, dobrze
pamiętam ten dzień. Ja po szkole
przychodzę do domu, a mama mi
mówi, że w radiu skrytykowano
Stalina. Na to ja powiedziałem -
niech mama mówi o tym cicho, bo
jeszcze ktoś usłyszy i będziemy
mieć kłopoty.

Po ukończeniu siódmej klasy
szkoły podstawowej, na zakończe-
nie roku była uroczysta akademia.
Jako przodowników nauki wy róż -
niono trzech najlepszych uczniów,
kolegę Pomarnackiego, Chlebną i



Tuż przed
II wojną światową.

Handel znajdował się w rękach
prywatnych. Każdy sklep spożyw-
czy miał małą restauracyjkę. Poza
tym było 8 restauracji dużych i 2
kawiarnie. Największą restaurację
i sklep spożywczy posiadał nijaki
Wiłtek. Z okazji świąt stać go było
na małe prezenty dla swych
stałych klientów.

W czasach Hitlera, gdy dużo
turystów odwiedzało Tannenberg -
denkmal, restauracje z pewnością
miały większy zysk.

Chleb kupowano w 7 piekarni-
ach, które prowadziły swoje sklepy
z pieczywem. Było 7 sklepów ma -
sarskich, które prowadziły wyrób i
sprzedaż wędlin, ale nie dokony-
wały uboju. W mięso sklepy
zaopatrywały się w miejskiej ma -
sar ni, która mieściła się w bu dyn -
ku,  gdzie po zakończeniu działań
wojennych, powstał Państwowy
Ośrodek Maszynowy.

/Relacje Mazurki zamieszkałej
przy ul. Mrongowiusza/

Pierwsze lata 
po wyzwoleniu

Handel w Olsztynku rozwija się
z chwilą przybycia pierwszych
osadników. W 1945 roku pow-
stawały tylko sklepy prywatne. W
powiecie ostródzkim jeszcze w
1948 roku przeważały liczebnie
nad sklepami handlu us po łecz -
nionego. 

Społeczność

Z relacji wielu osób wynika, że
pierwszą jaskółką handlu
uspołecznionego w Olsztynku
była spółdzielnia „Jedność”, która
rozpoczęła swoją działalność w
grudniu 1945 roku, a w styczniu
1946 roku otworzyła sklep ogólno
spożywczy. Towar sprowadzano z
Olsztyna wozem konnym. Pier-
wszymi prezesami byli  -  Mar -
cinkowski, Piechociński, Wasita.

W 1948 roku powstaje Gmin-
na Spółdzielnia z zarządem w
Olsztynku i wkrótce następuje po -
łą cze nie ze Spółdzielnią „Jed-
ność”.

W 1956 roku powstaje Miejska

Spółdzielnia Zaopatrzenia i Zbytu,

jednak w roku 1963, w związku z

ogólnokrajową tendencją łączenia

przedsiębiorstw, następuje

połączenie MSZiZB z Gminną

Spółdzielnią ;  tak powstaje

Rejonowa Spółdzielnia Zaopa-

trzenia i Zbytu. Zwiększyło to

możliwości inwestycyjne spółdziel-

ni, szczególnie w rozbudowie sieci

handlowej. Mniejsze sklepy likwid-

owano, a na ich miejsce bu -

dowano obszerniejsze. Prezesem

MSZiZb był Stanisław Kosieliński.

Pełnił tę funkcję od 1956 roku. W

1963 roku został wybrany na

prezesa Rejonowej Spółdzielni

Zaopatrzenia i Zbytu.

Lucjan Hodyra
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mnie. Od tamtego czasu nie
miałem z nimi kontaktu. Nazwa
przodownik nauki była adekwatna
do powszechnie używanego ter-
minu, przodownik pracy, często z
dodatkiem – socjalistycznej. W
nagrodę otrzymałem książkę pt.
„Jak hartowała się stal”.

W szkole bardzo ważne było
należenie do socjalistycznego har -
cerstwa i związane z tym chodze-
nie na światopoglądowe po -
gadanki, że socjalizm, a następnie
komunizm, to świetlana przyszłość
całego świata. Po szkole podsta-
wowej trzeba było w szkole śred-
niej należeć do Związku Młodzieży
Polskiej (ZMP). Po skończeniu
szkoły podstawowej (1953r.) ,
szkoła przesłała świa dectwo
ukończenia szkoły oraz opinię do
szkoły, do której za mierzałem
zdawać egzamin wstępny.
Wybrałem Technikum Samo-
chodowe w Olsztynie. Gdy skoń -
czyłem technikum, oddano mi
moje świadectwo szkolne z siód-
mej klasy wraz z tą opinią. Na -
uczyciel (dyrektor?) w odpowied-
niej rubryce napisał, że byłem
dobrym harcerzem, chociaż nigdy
do harcerstwa nie należałem.
Widocznie, nie chciano mi zepsuć
opinii w nowej szkole.

Egzamin wstępny do czterolet-
niego technikum zdawałem razem
z Emilem Kazimierczakiem z Olsz-
tynka. Razem przygotowywaliśmy
się do egzaminu. Od czasu
ukończenia technikum nigdy już
nie widziałem się z Emilem,
podobno  mieszka w Olsztynie.

Chodząc do szkoły w Olsztynie,
zamieszkałem przy ul. Żerom-
skiego z bratem, który już pracow-
ał i miał przydział na maleńki
pokoik z używalnością wspólnej
kuchni.

Do pierwszej klasy technikum
chodziłem razem z ośmioma
Koreańczykami. Przyjechali oni w
czasie wojny koreańskiej,  w
ramach bratniej pomocy naro-
dowi koreańskiemu, Mieliśmy
kłopot nie tylko z wymawianiem
ich nazwisk, ale też i z odróżnie-
niem jednego od drugiego.
Wszyscy skośnoocy, o podobnej
cerze, wszyscy z krótkimi czarnymi
włosami. Na dodatek, wszyscy
mieli podobne ubrania. Słabo
mówili po polsku. W gazetach
rysowano półwysep koreański, na
którym zaznaczano, jaki tylko
maleńki skrawek ziemi pozostał
do wyzwolenia od imperialistów
amerykańskich. Chodzili tylko do
pierwszej klasy technikum, później
nie wiem co się z nimi stało.

Od około 1952 roku zaczęła
Polsce zagrażać stonka ziemnia -
czana. Jak wówczas podawano,
zrzucili ją imperialiści, do walki z
krajami socjalistycznymi. Gdy
byłem w technikum, jeździliśmy
szukać stonki. Zawieziono nas do
jakiegoś pegeeru na pola ziemni-
aczane. Któryś z pracowników
przykleił do łodygi ziemniaka mały
znaczek z obrazkiem stonki. My
mieliśmy szukać stonki, a w
zasadzie to szukaliśmy tego obraz-
ka, a samej stonki znaleźliśmy
tylko kilka sztuk.

Po lekcjach, w sobotę, jeździ -
łem pociągiem po jedzenie do
Świerkocina. Były specjalne wag-
ony - dla młodzieży szkolnej.

W technikum bardzo ważne
było należenie do Związku
Młodzieży Polskiej (ZMP), jako
wstęp do partii PZPR. W każdej
klasie był przewodniczący ZMP,
których nadzorował przewodniczą-
cy ZMP całej szkoły. Wszyscy bard-
zo się ich bali. Działacze ZMP
zawsze zdawali egzaminy. Za
nieprzepuszczenie działacza ZMP
do następnej klasy nauczycielowi
groziła utrata pracy. Do dzisiaj
znam melodię, gdzie śpiewano, -
my ZMP, my ZMP, reakcji nie
boimy się, itd. Ja do ZMP nie
należałem. W końcowej klasie
wezwano mnie do Miejskiego
Komitetu ZMP w Olsztynie. Zapy-
tano mnie, - co Kozak zamierzacie
robić po skończeniu szkoły? -
Chciałem iść na studia, od po -
wiedziałem. - Kaktus mi wyrośnie
na dłoni, jeżeli dostaniecie się na
studia -  usłyszałem. Na moje
szczęście, w czasie tzw. odwilży w
1957 roku, rozwiązano ZMP, a ja
mogłem spokojnie zdawać na stu-
dia.

Po zdanej maturze i otrzymaniu
świadectwa dojrzałości chciałem
zdawać do Akademii Medycznej.
Jednak nie dopuszczono mnie do
egzaminów wstępnych, ze względu
na dotychczasowy kierunek nauki.
Zmuszony zostałem zdawać drugą
maturę, którą zdałem w 2 Liceum
Ogólnokształcącym w Olsztynie. Z
tą drugą maturą zdałem egzamin

wstępny do Akademii Medycznej
w Białymstoku. Często śmieję się,
że jedną maturę mam do sprzeda-
nia.

Muszę przyznać, że w tych cza-
sach kto chciał, to mógł się uczyć.
Z mieszkańców mojej wsi,  za
moich czasów, nikt nie skończył
studiów dziennych w Polsce. Zło -
żyło się na to wiele przyczyn,
których nie chciałbym wymieniać,
bo może moje oceny byłyby
niesprawiedliwe. Studia wyższe
poza mną skończył w Moskwie
pan Załapicz i od tego czasu w
Świerkocinie już nie mieszkał. Mój
brat skończył studia dla pracują-
cych.

Przez 18 lat (od 1947—1964
roku), do czasu skończenia medy-
cyny, wszystkie dni wolne, ferie
szkolne, wakacje szkolne i stu-
denckie spędzałem w Świer ko -
cinie. Tu mieszkałem, pomagając
rodzicom w gospodarstwie i
pasiece, a w wolnych chwilach
(niedziele) chodziłem na ryby.

Jeszcze wiele rzeczy pamiętam
tylko fragmentarycznie. Zacierają
się w pamięci zdarzenia i przeży-
cia. Nie ma nazwy miejscowości w
której mieszkałem, nie ma nazwy
tej miejscowości gdzie się uczyłem,
a szkoła w której uczyłem się pisać
nie istnieje. Chociaż już tyle lat
minęło gdy tu mieszkałem, to do
Świerkocina przyjeżdżam co roku.
Początkowo przyjeżdżałem aby
pomagać w prowadzeniu pasieki.
W ostatnich latach przyjeżdżam z
żoną na urlop. Wędrujemy po
znanej mi okolicy, ale nie ma już
świata z mojego dzieciństwa.

Wspomnienia Józefa Kozaka
opracował Bogumił Kuźniewski

Olsztynek – handel w latach 1945 – 1966
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Kolorado – place zabaw dla dzieci –
zadanie obejmuje budowę dwóch zestawów
zabawowych przeznaczonych dla młodszych i
starszych dzieci, zlokalizowanych przy przed-
szkolu i żłobku w Olsztynku. W projekcie prócz
konkretnych elementów zabawowych uwzględ-
niono również wykonanie bezpiecznej naw-
ierzchni z piasku. Szacunkowy koszt zadania:
100 000,00 zł.

Plaża staromiejska – teren wypoczynkowy i
piknikowy nad nowym stawem w centrum
Olsztynka to projekt, którego celem jest przy-
gotowanie terenu rekreacyjnego i
wypoczynkowego z plażą oraz stawem przy
rzece Jemiołówce, od strony ul. Staromiejskiej,
Jagiełły, Strażackiej i Chopina. Teren miałby
zostać zagospodarowany elementami małej
architektury (ławki, latarnie, przebieralnie i
kładka) oraz zielenią. Uwzględniono również
przygotowanie terenu piknikowego. Projekt
ma być wstępem do zagospodarowania
terenów wzdłuż Jemiołówki w stronę Jeziora
Jemiołowskiego. Szacunkowy koszt zadania:
100 000,00 zł.

„Ścieżka do Zgody” to propozycja traktu
pieszo-rowerowego od skrzyżowania ulic Dłu-
gosza i Sienkiewicza do Domu dla Dzieci

„Zgoda” w Olsztynku, polegająca na wykona-
niu wzdłuż ul. Sienkiewicza lewostronnego
chodnika o szerokości 2,5 m z dopuszczeniem
ruchu rowerowego. Szacunkowy koszt zada-
nia: 99 040,00 zł.

„Ścieżka do Jeziora” to propozycja traktu
pieszo-rowerowego od Domu dla Dzieci
„Zgoda” w Olszt ynku do Jeziora
Jemiołowskiego, polegająca na wykonaniu
wzdłuż ul. Sienkiewicza lewostronnego chodni-
ka o szerokości 2,5 m z dopuszczeniem ruchu
rowerowego. Szacunkowy koszt zadania:
94 040,00 zł.

Oświetlenie w stronę cmentarza – projekt,
którego celem jest wykonanie oświetlenia w
stronę cmentarza przy ul. Wilczej. Dodatkowo
kupione zostałyby nowe ławki oraz kosze na
śmieci. Szacunkowy koszt zadania: 60 000,00
zł.

Organizacja parku sportowo-rekreacyjnego
przy Szkole Podstawowej w Olsztynku - Zami-
ast komórką, dzieci pobawią się pod chmurką!
Projekt obejmuje wykonanie ogólnodostęp-
nego parku sportowo-rekreacyjnego na dziedz-
ińcu Szkoły Podstawowej w Olsztynku. Park
składałby się z elementów placu zabaw (inte-
gracja sensoryczna), bujaków sprężynowych,

pomostu wiszącego, stołów do ping-ponga
oraz gier w szachy i chińczyka, a także ławek.
Szacunkowy koszt zadania: 51 200,00 zł.

Ale koncert! – Zenon Martyniuk w Olsz-
tynku – czyli organizacja koncertu Zenona
Martyniuka, autora piosenek min. Przez Twe
Oczy i Życie to są chwile. Koncert miałby
odbyć się w czasie letnich wakacji. Sza-
cunkowy koszt zadania: 50 000,00 zł.

Mural przy ul. Zamkowej - celem projektu
jest stworzenie muralu o wysokiej jakości
artystycznej na ścianie kamienicy przy ul.
Zamkowej 2 w centrum Olsztynka. Mural naw-
iązywałby do historii miasta, jego atrakcji lub
innej interesującej formy. Szacunkowy koszt
zadania: 33 000,00 zł.

Nowa strona internetowa miasta Olsztynek
- Aktualnie nasza strona nie spełnia swojej
podstawowej funkcji, tzn. jest nieczytelna,
mało atrakcyjna, nie jest mobilna, nie zachęca
osób odwiedzających stronę do odwiedzenia
naszego miasta. Szacunkowy koszt zadania:
28 000,00 zł.

Ostateczną l istę projektów zakwali-
fikowanych do OBO powinniśmy poznać do
24 sierpnia. Natomiast głosowanie na projekty
odbędzie się w dniach 14-28 września.
Zwycięskie projekty poznamy do 16
października 2017 roku. 

Robert Waraksa

Znamy projekty złożone do tegorocznej edycji OBO

Dziewięć projektów na łączną kwotę 615 280,00 złotych złożono w tegorocznej edycji
Olsztyneckiego Budżetu Obywatelskiego. Aktualnie trwa ich weryfikacja. Czego dotyczą
złożone wnioski? O tym w skrócie poniżej.

Witold Pilecki patronem Szkoły 
Podstawowej nr 2 w Olsztynku
29 czerwca 2017r., podczas Sesji Rady

Miej skiej w Olsztynku, doszło do nie -
zwykłego wy darzenia - podjęta została uch-
wała w sprawie nadania imienia Szkole
Podstawowej nr 2 w naszym mieście.

Po kilkuletniej, wytężonej pracy wielu
osób, Wielki Człowiek - Witold Pilecki – rot-
mistrz, ojciec, poeta, społecznik, więzień
obozu za g łady, powstaniec, żołnierz nie -
złomny walczący o Polskę wolną od idei
komunizmu, po prostu BOHATER - stał się
pat ronem naszej placówki.

Chociaż droga do sukcesu  nie była
pros ta, trudności i nieprzewidziane sytuac -
je piętrzyły się na każdym kroku, to jednak
grono przekonanych o tym, że postać rot-
mistrza Witolda Pileckiego jest najlepszą z
możliwych propozycji na „opiekuna”
szkoły było coraz większe.  W myśl słów,
które wypowiedział nasz Bohater – ludzie
ci, znaleźli w sobie radość wynikającą ze
świadomości, że chcą walczyć w słusznej
sprawie. 

Taki Patron jak  Witold Pilecki to wielki
zaszczyt i duma dla szkoły, ale także szcze -
gólne zobowiązanie, aby jej uczniowie byli
dobrymi ludźmi, świadomymi patriotami i
odważnymi Polakami – 

Rotmistrzu nie zawiedziemy !!!

Izabela Danilewicz 
- mama uczennicy kl. IVa

Po raz piętnasty  413 dziewcząt i chłopców
ze wszystkich miejskich oraz gminnych szkół i
przed szkoli spotkało się na Orliku przy ulicy
Ostródzkie,j by stanąć w sportowe szranki.  

Tegoroczne zawody zorganizował, dzięki
finansowemu wsparciu Urzędu Miejskiego w
Olsztynku oraz przy nieocenionym wsparciu
Gminnej Rady Sportu, UKS „TOP – SPIN”
Olszty nek.

Niestety, przez kaprysy pogody,  udało się
prze prowadzić tylko tzw. „Małą Olimpiadę”,
czyli dla dzieci  klas 0 – III. Zawodników szkół
podstawowych z klas starszych oraz gimnazjów,
szkół ponadgimnazjalnych i sportowców nie peł -
no sprawnych zapraszamy na stadion „Olimpii”

Olsztynek 20 września 2017r.
W biegu na 40 metrów, rzucie piłeczką pa -

lan tową i skoku w dal z miejsca dziewcząt i
chłopców, wręczono ponad 24 komplety medali
i dyplomów oddzielnie dla klas 0, I, II, i III,
ponieważ zdarzały się miejsca ex aequo!

Jak zwykle, dzięki uprzejmości wszystkich
dyrektorów szkół z terenu miasta i gminy Olsz-
tynek, zawody sędziowali nauczyciele wychowa-
nia f izycznego z pomocą grupy uczniów
Zespołu Szkół im. C. K. Mrongowiusza w Olsz-
tynku.

ZE SPORTOWYM POZDROWIENIEM
Grzegorz Rudziński

POWRÓT GMINNYCH INTEGRACYJNYCH
OLIMPIAD SPORTOWYCH!

Po trzech latach nieobecności, 13 czerwca 2017r. do gminnego kalendarza powróciła
naj bar dziej masowa z wszystkich imprez sportowych: Gminna Integracyjna Olimpiada Sportowa. 
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Okres II wojny światowej był
dla wielu ludzi bardzo trudnym
okresem. Dziś możemy poznać
codzienne życie ludzi, którzy w lat-
ach 1939-1945, jak również póź -
niej, w okresie  Polskiej Rzeczpos -
po litej Ludowej, przebywali w
kraju i walczyli o naszą wolność.
Uczniowie naszego gimnazjum
mieli okazję posłuchać człowieka,
który uznany był za najmłodszego
więźnia w PRL-u.

29.05.2017 r. uczniowie klasy I
a z Gimnazjum im. Noblistów Pol-
skich, wraz z p. Jolantą Śliżewską,
uczestniczyli w spotkaniu z p. Ja -
nu  szem Niemcem. Swoją cie ka -
wą, choć jednak nieco brutalną,
his torię rozpoczął od opowieści o
swoim ojcu.

Antoni Żubryd urodził się 4
września 1918 roku w Sanoku. W
1936 r. ukończył Szko łę Podofi-
cerów Piechoty dla Małoletnich nr
2 w Śremie, otrzymując, jako plu-
tonowy, przydział wojskowy do
40. Pułku Piechoty „Dzieci
Lwowskich”. 

Podczas kampanii wrześniowej
w 1939 r. walczył w obronie War -

szawy. Został awansowany do
stop nia sierżanta i odznaczony
Krzyżem Walecznych. Po kapitu-
lacji dostał się do niemieckiej
niewoli, trafił do obozu w Żyrar-
dowie, po zwolnieniu powrócił do
Sanoka. Podczas transportu żyw -
ności na granicy niemiecko-so -
wiec kiej został zatrzymany przez
patrol NKWD. Zagrożono mu
więzieniem, jeżeli nie podejmie
współpracy i nie będzie przekazy-
wał informacji stronie radzieckiej
o umocnieniach granicznych two -
rzonych po stronie niemieckiej.
Wybrał współpracę. 

22.10.1941 r. urodził się jego
syn – Janusz. Miesiąc później An -
toni został aresztowany i przez
kolejne 2 lata przebywał w więzie-
niu. 6 września 1943 Sąd Specjal-
ny w Krakowie skazał Żubryda na
karę śmierci za zdradę tajemnic
państwowych. Po dowiezieniu na
zaplanowane miejsce egzekucji
we wsi Przegorzały, grupa skazań -
ców zaatakowała konwojentów, w
wyniku czego tylko Antoniemu
Żubrydowi udało się zbiec. Przez
jakiś czas ukrywał się w leśniczów-

ce koło Krzeszowic. Następnie, w
wigilię Bożego Narodzenia 1943,
dotarł do Tyrawy Wołoskiej, gdzie
przebywała jego rodzina. 

Poszukiwany i zagrożony aresz-
towaniem, ukrywał się w różnych
miejscach do 1944 r.  Podczas
kolejnych dwóch lat ze swoją
„bandą” walczył w podziemiu. 24
października 1946 Żubrydowie
przybyli do Malinówki. Był z nimi
towarzysz broni Jerzy Vaulin ps.
„Mar”. Vaulin, były żołnierz AK
znany z brawurowych akcji pod-
czas walk z Niemcami, ki lka
miesięcy wcześniej został zwer-
bowany przez UB i wysłany do
oddziału Żubryda. Antoni wraz z
Vaulinem poszli sprawdzić dalszą
trasę przemarszu. Kiedy obaj wes-
zli do lasu, Vaulin niepostrzeżenie
wyjął z kabury swojego browninga
i strzałem w t ył głowy zabił
Antoniego Żubryda. Chwilę
potem podstępem zwabił w to
samo miejsce będącą w ósmym
miesiącu ciąży Janinę Żubryd i
zastrzelił ją również na miejscu.
Gajowy z Malinówki, który prze-
bywał z rodziną Antoniego tuż
przed ich śmiercią, odkrył ciała i
przewiózł w okolice miejscowego
sklepu. Następnego dnia fun kcjo -
nariusze UB zabrali je  i przewieźli
na zamek w Rzeszowie.

Janusz Niemiec został aresz-
towany po raz pierwszy w wieku 4
lat. Jego opiekunką była wówczas
babcia. Zamknięto ich w celi,
l icząc na to, że ojciec Antoni
podda się. Tymczasem Antoni
zaatakował inny komisariat i

zagroził, że rozstrzela funkcjonar-
iuszy, jeśli UB nie zwolni jego
syna.  Januszek został wtedy
wypuszczony z aresztu.

Po raz drugi Janusz zostaje
aresztowany w 1946 r. w wieku 5
lat. Zostaje oskarżony o współ -
pracę z bandą Żubryda. Osad-
zono go na bloku męskim w Rzes-
zowie, gdzie przebywał przez
6 miesięcy, z czego przez kilka
tygodni bez możliwości opuszcza-
nia celi. 

Po zamordowaniu jego rodzi -
ców chłopiec został umieszczony
w sierocińcu. Nie pozwolono, aby
wychowywała go babcia. Pew ne -
go dnia jego ciotka Stefania
Niemiec, siostra jego matki, wy -
dos tała go z sierocińca.
Przekupiła ona jedną z opiekunek
i uciekła z małym Januszem.
Zmie niono mu nazwisko na Nie -
miec. Opowiadał, że nazwisko
Żubryd i historia rodzinna była
tematem tabu. Wszystko po to, by
ochronić małego Janusza przed
śmiercią, ponieważ UB roz -
poczęło poszukiwania   i wy da ło
nakaz zlikwidowania syna wroga. 

Na spotkaniu pan Janusz za -
pre zentował również l ist od
oprawcy jego rodziców oraz krótki
film z jego ciotką – wspomnianą
wcześniej Stefanią Niemiec. Uwa -
żam, że było to bardzo pouczające
spotkanie, dowiedzieliśmy się
wiele o ludziach, dzięki którym
mamy teraz wolny kraj. 

Eliza Płotnikowa

MŁODZI MAJĄ GŁOS
Ten kto nie szanuje i nie ceni swej przeszłości nie jest godzien szacunku teraźniejszości ani prawa do przyszłości

JÓZEF PIŁSUDSKI
Przeszłość kształtuje każdego człowieka. Poprzez poznanie losów naszych przodków poznajemy cząstkę samych siebie. Historia nasze-

go kraju jest złożona, bywa również bolesna. Żeby należycie zrozumieć historię należy poznawać ludzkie losy i to właśnie miało miejsce
pod koniec maja w Gimnazjum im. Noblistów Polskich. Nasza ekipa dziennikarsko – filmowa nie mogła odmówić sobie przyjemności
udziału w „żywej lekcji historii”, czyli w spotkaniu z panem Januszem Niemcem, a właściwie Januszem Żubrydem.

Opiekun  projektu 
Małgorzata Zapadka
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Naprawa lub wymiana
towaru

Naprawa lub wymiana to -
waru na nowy jest naszym
podsta wowym uprawnieniem.
Jednakże ma swoje wyjątki.
Sprzedawca może odmówić
nam naprawy lub wymiany to -
waru na nowy tylko jeśli:

- nie jest w stanie zrealizo -
wać naszego żądania: np. nie
produkuje się już butów w da -
nym fasonie, nie produkuje się
już części zamiennej;

- żądanie wymiany towaru
pociągałoby wysokie koszty dla
przedsiębiorcy, a wystarcza np.
wymiana elementu o niskiej
war tości (elementu ozdobnego
buta,).

Odmawiając, sprzedawca
może zaproponować inne roz -
wiązanie. Jako klienci możemy
zgodzić się z propozycją sprze -
dawcy albo wybrać inny do -
stępny sposób.

Żądanie obniżenia ceny 
Korzystając z tego up ra -

wnienia powinniśmy określić
kwotę, o którą cena ma być
obniżona, uwzględniając war -
tość towaru z wadą i towaru
pełnowartościowego, np. żą dać
obniżenia ceny o 50 zł za np.
brak końcówki suszarki do wło -
sów.

Jeżeli jest to nasze pierwsze
żądanie składane w ramach
reklamacji, sprzedawca może
za proponować naprawę lub
wy mianę towaru na nowy, o

czym jest zobowiązany nas
powiadomić, gdyż przysługuje
nam prawo do zmiany pro po -
zycji przedsiębiorcy ( z wymi-
any na naprawę lub odwrot-
nie). 

Odstąpienie od umowy 
Możemy z niego skorzystać

tylko wtedy, gdy wada jest istot-
na tj. uniemożliwia nam korzys-
tanie z rzeczy zgodnie z zamia -
rem, jaki mieliśmy wobec z
danej rzeczy, np.

- niezgodna z zamówieniem
suknia ślubna dostarczona tuż
przed samą ceremonią ( brak
czasu na wymianę albo na pra -
wę), 

- poważnie zepsuty silnik
samochodu, uniemożliwiający
jazdę.

Sprzedawca nie może od -
mówić nam skorzystania z pra -
wa do obniżenia ceny lub od -
stąpienia od umowy, jeśli:

- nie wywiązał się ze swoich
obowiązków przy pierwszym
żą daniu np. nie naprawił uster-
ki, nie wymienił towaru na no -
wy 

- jest to druga lub kolejna
rek lamacja danego towaru,
przy czym nie ma znaczenia,
czy chodzi o tę samą czy inną
wadę

Termin rozpatrzenia rekla-
macji i jej koszty

Przedsiębiorca ma obowią -
zek rozpatrzyć naszą rekla-
mację w terminie 14 dni kalen-

darzowych od jej złożenia (np.
w formie pisemnej). Niedotrzy-
manie tego terminu uznaje się
za przyjęcie reklamacji, nawet
jeśli wada powstała z naszej
winy np. wada butów wynika z
naszego nieprawidłowego uż yt -
kowania.

Koszty reklamacji ponosi
przedsiębiorca. 

Konsument może do dat -
kowo żądać zwrotu kosztów
naprawienia szkody, które po -
niósł z powodu nabycia wadli-
wego produktu np. kosztów
wysyłki towaru do sprzedawcy,
jej przewozu.

Przedsiębiorca ponosi rów -
nież koszt demontażu i
dostarcze nia rzeczy, robocizny,
materiałów oraz ponownego
za montowania i uruchomienia,
jeżeli zostały one wykonany
przez sprzedawcę lub osoby
trzecie, za które ponosi on od -
powiedzialność  (np. przez wy -
najętą przez przedsiębiorcę
firmę zajmującą się monta -
żem), a także je że li  sa mo dziel -
nie dokonaliśmy montażu, po -

stępując według instrukcji
przekazanej przez sprzedawcę.
Jeżeli  koszt demontażu i
ponownego montażu prze wyż -
sza cenę kupionego towaru, to
jesteśmy zobowiązani ponieść
koszty przewyższające wartość
kupionego towaru lub mamy
prawo żądać od sprzedawcy
pokrycia kosztów montażu i
ponownego zamontowania –
do wysokości ceny kupionego
towaru.

Od dziś niestraszne nam na -
pisy „po odejściu od kasy rekla -
ma cji  nie uwzględnia się”!
Znajo mość naszych podsta-
wowych praw gwarantuje nam
bezpieczeństwo oraz przejście
przez procedurę reklamacji bez
zbędnego stresu.

                    
adwokat 

Aleksandra 
Kwiatkowska-Grajek 

z Kancelarii Adwokackiej 
w Olsztynku

Prawnik radzi.

Jak skutecznie korzystać z praw konsumenta?

W poprzednim artykule mogli się Państwo zapoznać z definicją klienta-konsumenta, oraz jego pod-
stawowymi prawami, w tym do reklamacji z tytułu rękojmi, do których zaliczamy: naprawę towaru,
wymianę towaru na nowy, obniżenie ceny oraz odstąpienie od umowy. Jako podmioty uprzywilejowa-
ne mamy prawo wyboru sposobu reklamacji, ale jak złożyć reklamację skutecznie?



Sekcja literacka postawiła

sobie od początku wysoką pop -

rzeczkę. I tak 8 marca z okazji

Dnia Kobiet przedstawiła spek-

takl pt. „Jungowskie archetypy
kobiet, a postaci z literatury pol-
skiej”.

Przykładowe typy kobiet, takie

jak: kobiety matki, żony, córki

czy kobiety wojowniczki, sza -

man ki, niezależne, a także kobi-

ety zmysłowe, kochanki i kobiety

„bluszcz”, zostały przedstawione

na podstawie polskiej literatury,

m.in. „ Pana Tadeusza” A. Micki e -

wicza, „Nocy i dni” M. Dą bro w   skiej,

„Trylogii” H. Sienkiewicza,

„Marty” E. Orzeszkowej,

„Wiernej rzeki” S. Żeromskiego,

czy „Domu nad rozlewiskiem”
M. Kalicińskiej i  „Trędowatej” H.

Mniszkówny. Pięknie czytane

teksty przeplatane były piosenka-

mi i fragmentami z filmów.

Idąc za ciosem, sekcja literac-

ka przygotowała drugi poranek,

tym razem poetycki z okazji

Dnia Matki i  przedstawiła

słuchaczom uniwersytetu i goś-

ciom „Poranek różany”. Sce -

nariusz opracowała i wcieliła w

życie kol. Alicja Chrzanowska.

Przez półtorej godziny wyb -

rzmiewała poezja o królowej

kwiatów, przeplatana muzyką
poważną i piosenkami związany-
mi tematycznie z różą. Czytane
były wiersze różnych poetów, ale
warto podkreślić twórczość pani
Janiny Dobrowolskiej, która
przez pewien czas przebywała w
Olsztynku, a pisaniem wierszy
zajęła się na emeryturze.
Przykład ten pokazuje, że w
każdym wieku można odkryć w
sobie różne zdolności i  być
osobą twórczą. 

W tym miejscu jeszcze raz
war to podziękować za po -
darowane stroiki z prawdziwych
róż  przez kwiaciarnie pań: T.

Cichockiej,  J. Wilkaniec, K.
Przestrzelskiej i pana B. Gątarza
oraz za wypożyczenie kompozy-
cji  dekoracyjnych pani E.
Wołodźko.

W oba poranki literackie za an -
ga żowani byli również panowie
Eugeniusz Ziątek i  Paweł
Rogowski. To oni zapewnili op -
rawę muzyczną i techniczną.

Następne spotkania odbywały
się kameralnie. Koleżanka Bar-
bara Łukaszewicz przygotowała

przepiękną prezentację pt.
„Poranek sonetów do obrazów
Jana Vermera”, a koleżanki
Danuta Przywoźna i Alicja
Chrzanowska – „Poranek z
poezją Konstantego Ildefonsa
Galczyńskiego”. Kontynuacją
tego poranka była wycieczka do
Leśniczówki Pranie w dniu
28.06.2017r.

Po pracowitym roku należy
się odpoczynek. Oprócz kontak-
tów z przyrodą, cieszenia się z
uroków lata, polecam jednak
czytanie poezji ,  nie t ylko o
różach. 

MIŁYCH WAKACJI!

Stanisława Ziątek
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O kobietach nie tylko 8 marca

PORANKI LITERACKIE UTW W OLSZTYNKU 
czyli jak się bawi „ Trzeci wiek”

24 czerwca 2017 roku Uniwersytet Trzeciego Wieku w Olsztynku zakończył pierwszy rok
akademicki 2016/2017. Rok ten okazał się bogaty w wydarzenia, takie jak: wykłady, wyjaz-
dy do teatru i filharmonii, wycieczki, rajdy rowerowe. Na UTW działa 6 sekcji. Pierwszą sek-
cję – literacką, wraz z rozpoczęciem działalności uniwersytetu założyła koleżanka Alicja
Chrzanowska, która obecnie jest wspierana przez kol. Krystynę Dowgiałło.
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O godzinie 18.00 na boisko
wybiegli oldboje Olimpii i Przyja-
ciele Klubu. Mecz, chociaż zacięty,
zakończył się wynikiem 11:2 dla
Olimpii. 

Po meczu odbyła się uroczysta
gala  z udziałem licznych gości:
Burmistrz Olszt ynka Ar tur
Wrochna, Przewodniczący Rady
Miejskiej Andrzej Wojda, przed-

stawiciele Zarządu Warmińsko-
Mazurskiego Związku Piłki
Nożnej, dyrektorzy jednostek
samorządowych, szkół, przed-
szkoli, przedstawiciele sponsorów,
byli zawodnicy klubu oraz pier-
wsza drużyna. Odznaczenia, stat-
uetki i medale otrzymali wszyscy
przyjaciele klubu i osoby czynnie
działające obecnie. Na ręce preze-

sa Kazimierza  Borkowskiego
wpłynęły l iczne gratulacje,
życzenia i prezenty dla Olimpii.

Bardzo dziękujemy sponsorom
za wsparcie imprezy: Restauracja
Ratuszowa, Hurtownia Owoców i
Warzyw Witamina, Tymbark ,
Octim, Firma Lear, Sklep Spoży-
wczo- Przemysłowy Top-Market
Stanisław Słodownik , Jerzy

Krauze. Poranny piknik był też
finansowany w ramach zadania
„Zdrowo na sportowo” ze środ-
ków Gminnej Komisji Rozwiązy-
wania Problemów Alkoholowych.
Zarząd Klubu i zawodnicy bardzo
dziękują jeszcze raz za, wsparcie i
ciepłe słowa pod adresem
piłkarzy i działaczy.

MKS 

Bezpieczne Wakacje w Mierkach
Warsztaty letnie „Bezpieczne Wakacje” zgromadziły na posesji świ-

etlicy w Mierkach około 50 dzieci młodszych i starszych oraz rodziców.
Sławomir Nieciecki - OSP, Paweł Figielski - ratownik medyczny i Radek
Ferszt nasz dzielnicowy, przybliżyli zebranym zasady bezpieczeństwa
podczas wakacyjnych zabaw, pobytu w lesie, nad wodą oraz w czasie
żniw. 

Po części oficjalnej były gry, zabawy i konkursy, program przygo-
tował Miejski Dom Kultury, poczęstunek - członkinie Koła Gospodyń
Wiejskich. 

Dziękuję Przewodniczącemu Rady Miejskiej Andrzejowi Wojda za
przekazane nam nagrody rzeczowe dla dzieci, przedstawicielom służb
ratowniczych oraz wszystkim osobom, które pomogły w organizacji
spotkania, dzieciom za aktywny udział. Życzę radosnych wakacji.

Halina Żydecka

Adwokat
Magdalena Staszewska

Kancelaria Adwokacka w Olsztynku
Ul. Krzywa 6, czynna od pon. do Pt. 

w godzinach 8:30 – 16:30.
Tel. Kom: 794113585

e-mail: kancelaria.mstaszewska@gmail.com

Zygmunt Jatczak Kawalerem 
Orderu Legii Honorowej

Zygmunt Jatczak  (ur. 1 stycznia 1924 roku w Warszawie) to żywa
legenda Armii Krajowej, jak i Legii Cudzoziemskiej. Powstaniec
Warszawski, żołnierz Batalionu „Miotła” i żołnierz Legii w Indochinach.
Wielokrotnie odznaczany, w tym Krzyżem Walecznych za Powstanie
oraz Medaille Militaire za Indochiny. Honorowy członek Sto-
warzyszenia Byłych Żołnierzy i Przyjaciół Legii Cudzoziemskiej w
Polsce, uhonorowany wyróżnieniem „Zasłużony dla Olsztynka” i,
przede wszystkim, od 55 lat mieszkaniec Olsztynka. 

W wydarzeniu w magistracie uczestniczyli: Szef Wojewódzkiego
Sztabu Wojskowego w Olsztynie płk Tomasz Ciechacki, Wojskowy

Komendant Uzupełnień w Olsztynie ppłk Mariusz Sztorc, Zarząd Sto-
warzyszenia Tradycji Wojska Polskiego - płk Stefan Gojło, ppłk Witold
Maj, ppłk Grzegorz Słomkowski, Prezes Stowarzyszenia Byłych
Żołnierzy i Przyjaciół Legii Cudzoziemskiej w Polsce Zbigniew
Truszczyński wraz z członkami stowarzyszenia, m.in. Krzysztofem
Schrammem, autorem książki opisującej wspomnienia Zygmunta
Jatczaka, Burmistrz Olsztynka Artur Wrochna, radni Rady Miejskiej w
Olsztynku, przedstawiciele Młodzieżowej Rady Miejskiej w Olsztynku,
szefowie jednostek samorządowych oraz dyrektorzy szkół z terenu
gminy Olsztynek, rodzina i przyjaciele Pana Zygmunta. 

Organizatorzy 

cd. ze str 1.

17 czerwca 2017 roku MKS Olimpia Olsztynek 
obchodził jubileusz 70-lecia

Ponad 100 młodych piłkarzy z rodzinami uczestniczyło w pikniku piłkarskim. W ramach imprezy były zabawy na dmuchańcach,
wręczenie pamiątkowych medali wszystkim najmłodszym zawodnikom, grill i mecz grupy trampkarz, prowadzonej przez trenera Rafała
Argalskiego,  która zakończyła tegoroczne rozgrywki na 2 miejscu. 
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Poniżej przedstawiamy(w porządku alfabetycznym) zestawienie raba-
tów i ulg oferowanych przez poszczególne firmy: 
Firma Usługowo - Handlowa  Marcin Gosik  
   - 30% rabatu na wszystko z wyjątkiem alkoholi w każdy
wtorek
FHU MAX GRZEGORZ POKRZYWNICKI

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

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

ul. Wąska 15 - 20 % rabatu na wszystkie usługi,

HURT DETAL ARTYKUŁY SPOŻYWCZO-PRZEMYSŁOWE
STANISŁAW SŁODOWNIK

ul. Warszawska 6 - 5 % rabatu na wszystkie artykuły. z wyłączeniem
artykułów alkoholowych, objętych promocjami i niskomarżowych,
"KUŹNIA FORMY "RAFAŁ KUŹNIEWSKI

ul. Świerczewskiego 37 - 10 złotych rabatu na każdy wybrany zabieg
we wtorki i czwartki ,
KWIACIARNIA "KAMELIA" GENOFEWA CICHOCKA

ul. Zamkowa 3 - 5 % rabatu na wszystko, 

"OKULARNIA" SALON OPTYCZNY MAGDALENA BORZEWSKA

ul. Mrongowiusza 24 - 15 % rabatu na wykonanie okularów (oprawa

+ szkła),

SERWIS OGUMIENIA "DOMINIK" AGNIESZKA KOWALCZYK

ul. Mrongowiusza 41- 5 % rabatu na usługi świadczone przez serwis ,

SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA "NEGOCJATOR"  - PIJALNIA ZIÓŁ 

ul. Leśna 23 (skansen W Olsztynku - chata Litewska) - 20 % rabatu na

cały asortyment,

SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA "TRADYCJA SMAKÓW"

ul. Sienkiewicza 26 - 5 % rabatu na usługi gastronomiczne,

STACJA PALIW KAZIMIERZ GĄSIOROWSKI

ul. Jagiełły 5B

- 1  % rabatu na zakup paliwa

- 5 % rabatu na zakup oleju

- 10 % rabatu na części,

STUDIO KOSMETYCZNE "URODA" - AGATA WILCZEK

ul. Szkolna 16/36 - 10 % rabatu na zabiegi we środę,

ZAKŁAD CUKIERNICZY "JAGODZIANKA" EMILIA WITOWICZ

ul. Mrongowiusza 4 - 10 % rabatu na wszystkie wybory cukiernicze

we wtorki,

ZAKŁAD USŁUGOWO - HANDLOWY WALDEMAR MIKITIUK

ul. Krótka 2 - 3-5 % rabatu na sprzęt RTV-AGD

10 % rabatu na usługi RTV i IT.

Wszelkie pytania i uwagi dotyczące działania programu Karta Seniora

można kierować do głównego organizatora programu radnego Jerzego

Głowacza tel. 660 477 108

Zapraszamy też bardzo serdecznie do współpracy inne

podmioty gospodarcze z terenu naszej gminy zainteresowa-

ne udziałem w programie Karta Seniora.

Artykuł sponsorowany 
przez Zarząd-Miejsko Gminny PSL

Karta Seniora Gminy Olsztynek

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

Na miejscu wypełnisz prosty wniosek i od ręki otrzymasz
Kartę Seniora. Z Kartą w wybranych placówkach hand-
lowych i usługowych otrzymasz rabat przy zakupie towarów
i usług. To takie PROSTE!!! ZAPRASZAMY! !!!



Kto odpowie 
za skandal z solarami?

W spółdzielni Grunwald doszło
do potężnego konfliktu związanego
z funkcjonowaniem tzw. solarów
służących do ogrzewania wody. Po
badaniach urzędu nadzoru tech-
nicznego wyszło na jaw, że trwoniły
on więcej energii niż wytwarzały. -
Pozornie instalacja ogrzewała wo -
dę. W praktyce jednak tłoczenie
płynu roboczego wymagało znacz -
nie większych nakładów ener gii i
taniej byłoby w ogóle ją odłączyć–
tłumaczy Aleksander Pierzak,
przed stawiciel komisji kontrolnej. 

Na tym jednak nie koniec – oka -
zało się bowiem, że sprawa ma
drugie dno. Jak się dowiedzieliśmy,
panele były połączone z tajemniczą
instalacją elektroniczną nie wia -
domego pochodzenia. Ustalenia
specjalnej komisji wywołały kon-
sternację. Jest wielce prawdo po -
dobne, że panele działały jako
radary i stąd duży pobór mocy.
Wska zują na to zaawansowane
technologicznie elementy anten
nadawczych i odbiorczych umieszc-
zone w solarach. Dane na temat
naszej przestrzeni powietrznej były
następnie przekazywane na bieżąco
drogą elektroniczną, jednak nie
znamy odbiorcy tych informacji.
Pewnym tropem jest adres wykon-
awcy i producenta - jest to spółka
działająca na terenie dawnego
ZSRR. Wszystko wskazuje więc na
to, że budowa urządzeń była pro wa -
dzone na zlecenie obcego wywiadu. 

W tej sytuacji solary zostały zde-
montowane i są poddawane
szczegółowym oględzinom. Jed-
nocześnie trwa śledztwo, które ma
ujawnić wszystkich zaangażo -
wanych w szpiegowski proceder.
Kilka osób już zostało zatrzyma -
nych. Jak mówią nam anonimowi
informatorzy - „sprawa jest rozwo-
jowa”. 

Mundurki wróciły do łask
Dyrekcja olsztyneckiej szkoły

podstawowej podjęła decyzję o
wprowadzeniu od przyszłego se -
mestru patriotycznego umun du ro -
wania dla uczniów. Uniformy mają
nawiązywać do szczytnych tradycji
oręża polskiego, dlatego uczniowie

zostali zobowiązani do zakupu
odpowiednich wdzianek. Będą to
mundury wyposażone w rogatywki
oraz zielone kurtki i spodnie. Poza
tym uczniowie otrzymają specjalne
plecaki, nawiązujące do wzorów
wojskowych. Każdy z uczniów zo -
stał też zobowiązany do noszenia
przy sobie małej flagi, śpiewnika
oraz różańca.

Niektórzy rodzice nie kryją jed-
nak oburzenia. - Mój syn, podobnie
jak ja, całe życie chodził w eleganc-
kich dresach. Przebieranie go w
mundur jest wbrew naturze – mówi
Włodzimierz Postronek, ojciec 10-
letniego Pawełka.

Jeszcze większe wątpliwości
mają rodzice dziewczynek. Te ostat-
nie będą bowiem musiały przy-
chodzić do szkoły w strojach nawią -
zu jących do ubioru sióstr mi ło -
sierdzia, niosących pomoc rannym
żołnierzom. – To stanowcza przesa-
da. Szkoła powinna być świecka,
dlatego dla swojej córki zamówiłem
mundurek wzorowany na uniformie
Marusi z „Czterech pancernych i
psa” -  bulwersuje się Andrzej
Nicpoń.

Dyrekcja szkoły zapowiada jed-
nak, że uczniowie ubrani w nieregu-
laminowe stroje nie będą wpu sz -
czani na teren placówki.

Olsztynek miastem 
wzorcowym Cittaslow

Olsztynek odnosi kolejne
sukcesy w tzw. sieci miast dobrego
ży cia Cittaslow. Przypomnijmy, że
należące do tego stowarzyszenia
miejscowości chlubią się m.in. po -
sza nowaniem tradycji, lokalnej his-
torii, rzemiosła, handlu, przyrody i
architektury.

Podczas ostatniego kongresu w
Australii uczestnicy sieci Cittaslow
jednogłośnie przyznali Olsztynkowi
miano „miejsca wzorcowego”.
Będzie to jedyne takie miasto w
całej sieci na świecie, w związku z
czym możemy się spodziewać wielu
wizyt i delegacji.

Na czym polega status „miejsca
wzorcowego”, jaki otrzymaliśmy? -
W tym przypadku chodziło o stwo -
rzenie przestrzeni wskazującej ja -
kich błędów się wystrzegać i ja kich
rozwiązań unikać – wyjaśnia prof.

Felicjano Trampolini, sekretarz sto-
warzyszenia. – Olsztynek ma
świetne predyspozycje, żeby się stać
takim miejscem, a władze wkładają
wiele wysiłku, żeby ten kierunek
kon tynuować. 

Delegacje z Cittaslow jeżdżą
obec nie po wielu atrakcyjnych miej -
sco wościach na świecie, jednak
włodarze chcieliby zobaczyć nie
tylko to co piękne, ale także prze -
konać się do czego prowadzi nie -
 odpowiednie zarządzanie. - Stąd
uznaliśmy, że jedno miasteczko z
naszej sieci powinno zostać przek-
ształcone na swoisty antyprzykład –
wyjaśnia Trampolini. 

Kilka lat temu Olsztynek taką
propozycję dostał i skwapliwie z
niej skorzystał dla dobra innych.
Obecnie to w zasadzie przeciwieńst-

wo miasteczka Cittaslow. - Jest
szpetne, zaniedbane i brak mu cha -
rakteru. Tutaj np lokalne lo kal ne
targowisko zostało doprowadzone
do upadku, bo umożliwiono
budowę marketów, a tiry jeżdżą
przez środek miejscowości – wy li -
cza zachwycony Trampolini. Wła -
dze zadbały także o to, żeby w cen-
trum stały śmietniki, a parki były
niezagospodarowane. Wszystko ra -
mach wspomnianego projektu.

W planach są już kolejne działa-
nia. Stopniowo wyburzane i palone
mają być zabytkowe kamieniczki, a
restauracje zastępowane budkami
fast food.

Największe korzyści odniosą jed-
nak mieszkańcy, bo już teraz przy-
jazd do Olsztynka zapowiadają goś-
cie z kilkunastu krajów całego świata.
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SPRZĘT RTV, SAT, AGD, KOMPUTERY

tel/fax 519 29 50, 
519 13 87, Olsztynek,

ul. Krótka 2

NAPRAWA

- telewizory

- komputery, laptopy 
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23- 25. 06  - DNI OLSZTYNKA 2017 powoli przechodzą do his-
torii. Ceremonia przekazania przez burmistrza,  kluczy do bram
grodu, otworzyła uroczyście w piątek  Dni Olsztynka. Przez miasto
ruszyła barwna parada, którą dzieci, młodzież i nauczyciele za koń -
czyli  pracowity rok szkolny. Oprócz  placówek oświatowych licznie
włą czyły się organizacje pozarządowe i olsztyneckie instytucje.
Wszystkim za udział z całego serca dziękujemy! Na terenie podzam-
cza stanęły stragany i wesołe miasteczko. W piątek 23 czerwca cze -
kał nas (tuż po supporcie SOLID ROCK),  koncert lidera legendarnej
BUDKI SUFLERA – „ROMUALD LIPKO BAND – ZŁOTE PRZE-
BOJE”  wraz z zaproszonymi gośćmi. Wystąpili m.in. Felicjan
Andrzejczak, Izabella Trojanowska, Grzegorz Wilk  przypominając
największe, polskie przeboje m.in.  „Jolka, Jolka pamiętasz?”, „Za
ostatni grosz”, „Wszystko czego dziś chcę”, „Takie tango”, „Bal
wszystkich świętych”, „Dmuchawce, latawce, wiatr”.... W sobotę 24
czerwca atrakcją był Ogólnopolski Zlot Pojazdów Zabytkowych, a
także wspólna zumba, wioska i pokazy walk rycerskich w mistrzow -
skim wykonaniu naszych rycerzy. Popołudnie upłynęło pod znakiem
„Tanecznej soboty z Kubusiem” bawiliśmy  się przy dancowej
mieszance italo i disco polo. Podczas wideodyskoteki wystą pi ło aż
pięć zespołów; AN DREO e KARINA, GESEK, EXTAZY,
ANTYQUARIAT i Grupa FLAME. Oczywiście nie zabrakło też
popisów artystycznych podopiecznych naszego domu kultury, a tak -
że konkursów rekreacyjnych, min. NUTRIPOL Ogólnopolski Bieg o
Puchar Burmistrza Olsztynka, Tour de Olsztynek, V Olsztynecki Bieg
w Szpilkach, zawody latawców i pokaz modeli latających MODLOT,
a także zawody wędkarskie i tradycyjny konkurs jedzenia olsztynec-
kich jagodzianek. Święto naszego miasta zakończyliśmy  25 czerwca
- Wiankami Mazurskimi, w programie znalazł się m.in. koncert fol -
kowy zespołu  SAME SUKI, widowisko Noc Kupały, koncert didgeri-
doo, pokaz fireshow. 

Za wsparcie i  udział wszystkim gorąco dziękujemy i . . .
do następnego roku!. Fotorelacja na str. 19.

28. 06 – „Bezpieczne wakacje” w  Mierkach. Zorganizowaliśmy
warsztaty letnie, gry i zabawy dla najmłodszych.  

30.06 – 1.07  - WSCHÓD PIĘKNA - międzynarodowy festiwal.
Zapewnilismy obsługę techniczną tego pięknego,  muzycznego
wydarzenia.

7.07 – nagłośnienie  warsztatów tanecznych Pryzmat w MBL
Skansen.

13. 07 - „Joga dla malucha” prowadzona przez panią A. Ja ru sze -
wicz. Gościliśmy uczestników  projektu,  realizowanego przez Biblio -
tekę Miejską w Olsztynku.

14-15.07 – Bitwa pod Grunwaldem. W wydarzeniu udział wzięli
nie tylko rycerze z Konwentu Św. Piotra,  ale także nasze zespoły
muzyczne Szarlotka i Solid Rock.

21.07 – „Ceremonia Oddechu” -  wakacyjne warsztaty relak-
sacyjne w MDK.

8, 15, 22, 29. 07 – Festyny wiejskie  w Kurkach, Platynach,
Lipowie Kurkowskim i Witramowie. Sezon letni obfituje w tego
rodzaju wydarzenia, które są doskonałą okazją do integracji
mieszkańców sołectw i cieszą się coraz większą popularnością.

28.07 – „KONCERT POD LIPĄ” przeboje lat 30- tych przypom-
niał nam znany olsztyński gitarzysta Krzysztof Czaplejewicz.

WKRÓTCE: 
5.08 – VI OGÓLNOPOLSKI TURNIEJ SIATKÓWKI

PLAŻOWEJ O PUCHAR DYREKTORA MDK (boiska do siatkówki
plażowej).

12.08 – Festyn wiejski w Gryźlinach.
15.08 – REGIONALNE ŚWIĘTO ZIÓŁ – MBL Skansen.
20.08 – WOJEWÓDZKIE ŚWIĘTO PSZCZELARZY W OLSZ-

TYNKU.
15-31.08 – Letnie Warsztaty Artystyczne  i  Sportowe (wokalne,

taneczne, filmowe, plastyczne, muzyczne oraz  siatkówki plażowej).
23.08 – „A u nas na wsi” -  rekreacyjne warsztaty rodzinne.
26.08 – POŻEGNANIE WAKACJI
2.09 – DOŻYNKI WIEJSKIE W MIERKACH

Kronika MDK-u

Spółka Tymbark Oddział Olsztynek, Nutripol Sp.z.o.o, Nadleśnictwo Olsztynek,  Studio Kosmetyczne „Uroda” Agata
Wilczek, TOP- MARKET  Sklep Państwa Irena i Stanisław  Słodownik, Spółdzielnia Handlowo-Produkcyjna w Olsz-
tynku, EUROBET Sp.z.o.o, Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „MAGDALENKA” Alina Janeczek, Nadleśnictwo Jagie-
łek, Octim Sp. z o.o., Baza Zaplecza Technicznego Andrzej Szałkowski, PHU MAX Grzegorz Pokrzywnicki, KORMORAN
Mierki, Auto-cząści WALDI -  Waldemar Młodkowski, J.R Auto –Serwis Jarosław Rakiel, Usługi pogrzebowe ARKA Mariusz
Zakrzewski, EUROPROFIL Sp.z.o.o, Pośrednik Ubezpieczeniowy Anna Rozbicka, Kwiaciarnia MAK – Jolanta Wilkaniec,
Bogumiła i Waldemar Mikitiuk, Zakład Usługowo-Handlowy, Bank Spółdzielczy w Olsztynku, Usługi kominiarskie – Jan
Giranowski, AGAPLAST Olsztynek, Śliżewscy Spółka Jawna Dariusz Sliżewski, Nadleśnictwo Nowe Ramuki, Zakład
Cukierniczy JAGODZIANKA Emilia Witowicz, Doradztwo Podatkowe Kozioł Irena, Pośrednictwo Ubezpieczeniowe Hanna
Dzianachowska, Iter Bus Andrzej Argalski, Chemikol Zbigniew Kwiatkowski, Netto Sp.z.o.o, LEAR – Leszek  Argalski,
Kwiaciarnia KAMELIA – Genowefa Cichocka, Centrum Finansowo-Ubezpieczeniowe Renata  Drozińska, EURO – TERM Roman  Kowalski 

Dni Olsztynka 2017 są znakomitym świadectwem, że Państwa
włączenie się w organizację pozwoliły nam zrealizować wspa-
niałe obchody Dni Miasta. Za tę radość, za nieoceniony wkład z

Państwa strony w imieniu organizatorów oraz  mieszkańców
całej gminy,  bardzo serdecznie dziękujemy!

Podziękowanie dla sponsorów,  wspierających tegoroczne
obchody święta naszego miasta.  Wspierali nas:
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Roz wią za nia pro si my nad sy łać na kartkach pocztowych do 20 sierpnia pod ad re sem re dak cji. Spoś ród pra wid ło wych roz wią zań wy lo su je my nagro-
dę - obiad dla 2 osób w Restauracji Ratuszowa . Prawidłowym rozwiązaniem krzyżówki nr 234 było hasło: "Jedyne co mam to złudznia”, nagrodę wylo-
sował Rafał L. z Królikowa 8.

Krzyżówka sponsorowana 
przez restaurację:

KRZYŻÓWKA NR 235
   Poziomo: 1. Zdrowaś Mario, 5.

Czas teraźniejszy, 9. Koło wyborcze,
10. Liścionosz, 11. Przegląd toalet
/używa wybiegu/, 12. Bije się na
we selu, 13. Duch na pokaz, 14. Typ
drabiny, 15. Rzeka do przejścia, 16.
Rze czywistość w Hiszpanii, 18. Lubi
się powtarzać, 19. Patron, 21. Na
trasie luntyka, 23. Nie uprawa, 24.
Trupiarnia, 25. Szlaban na ilość, 26.
Część samochodu , 27. Faj ne teryto-
rium

Pion owo:  1.  S łody cze  na
okrągło, 2. Magia bez sensu, 3.
Marchewka, 4. Zbyt dużo świad-
ków, 6. Wzywa do pożaru , 7. Bie -
ga ze stoperem, 8. Szkodnik z wo -
dy, 16. Bułeczka miesiąca , 17. Nie -
 takt sercowy, 19. Łączy metale,
20. Po niej kreda, 22. Banknot
sprintera

5-6.06 Waplewo. Policja
ujawniła tu plantację marihuany
na rekordową w gminie skalę.
Skonfiskowane zostało około 10
kg narkotyku o szacowanej war -
tości 400 tys. zł. Na razie zarzuty
przestępstwa i 3-mie sięczny
areszt t ymczasowy dotyczą
dwóch osób – mieszkańca Olsz-
tynka i mieszkańca Waplewa.

28.05-9.06 ul. Rynek. Kolej-
na, tym razem nieudana, próba
wyłudzenia pieniędzy, opisywana
już w „Albo” metodą "na wnuczka."

7.06 Kurki. Okradziono tu 2
działki rekreacyjne. Straty to:
siatka do łowienia ryb, kosiarka
spalinowa, podkaszarka Sthil,
trampolina i wąż ogrodowy o
łącznej wartości 4 tys. zł.

8.06 Trasa 7-ka. Jadący
skuterem mieszkaniec Platyn
został dosłownie zdmuchnięty
do rowu przez przejeżdżającego
TIR-a. Doznał kontuzji ręki i nie

był w stanie jechać dalej. Po zo -
sta wił więc skuter w rowie i wró-
cił po kilku godzinach z pomocą.
Niestety, pojazdu już nie było.

20.06 ul. 22 Lipca. Kradzież
zestawu narzędzi BMW (500 zł),
kompletu markerów ledowych
(300 zł) i kurtki przeciwdeszc-
zowej (200 zł).

25.06 Jeden z uczestników
Dni Olsztynka tak dobrze się
bawił, że zapomniał o po zo sta -
wio nej na ławce firmowej kurtce
Apha Industres, wartej 500 zł.
Na "dodatek" zginęły - dowód
osobisty i kwota bankomatowa.

6/7.07 Ośrodek Wczasowy

Wioska Filmowa w Marózku.

Wła  manie i kradzież pompy wod -

 nej o wartości 800 zł z bu dyn ku

gospodarczego.

W omawianym okresie policja

za trzymała 5 osób poszukiwa -

nych,  35 dowodów reje stra  cyj -

nych, 7 praw jazdy, 1 nie  trzeź -

wego kierowcę i  4 osoby do wy -

trzeźwienia.

Na podstawiewie danych KP

w Olsztynku
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DNI OLSZTYNKA W OBIEKTYWIE




