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XVI Fina³ 
Podobnie jak w roku

ubieg³ym akcjê prowa-
dziliœmy w Olsztynku i
Waplewie. Koncerty i
aukcje by³y ju¿ w pi¹tek
- w Waplewie i w Gim-
nazjum, w sobotê dysko-
teka w domu kultury a w
niedzielê zbiórka uliczna
w Waplewie i Olsztynku.

W koncertach wyst¹pi³y
nasze zespo³y - "Blue
Velvet", "Polopiryna",
"Discret Noise", "No
69", "Craizy Daisy" i
"Fantazja" a na ulicach
dzia³a³o 17 wolontar-
iuszy.

cd. na str. 14

"JESTEŒ Z NAMI"
Niew¹tpliwym wydarzeniem spo³ecznym i równie¿ artysty-

cznym by³ zorganizowany w dniu 08.02.2008r. w piwnicach
zamkowych wieczór charytatywny ze zbiórk¹ pieniêdzy na
leczenie dwóch ch³opców z naszego miasta, chorych na raka.

Na otwarcie nowego m³odzie¿owego lokalu przyjecha³ s³yn-
ny basista Krzysztof Œcierañski i pokaza³ kto "rz¹dzi" w Polsce
na basie.

Œcierañski w “Music Pubie”

Organizatorzy to
Burmistrz, oraz
Miejski Oœrodek
Pomocy Spo³ecznej.
W imprezie uczest-
niczy³o oko³o 60
zaproszonych osób. 

Goœciem specjal-
nym by³ Kameralny
Zespó³ Muzyki
Pó³nocno Wschod-
niej i Po³udniowej
"Pro Forma" z Olsz-
tyna pod kierunkiem
Marcina Wawruka. 

c.d. na str. 7
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· Burmistrz uczestniczy³
w spotkaniu zorgani-
zowanym w Miejskim
Przedsiêbiorstwie Ener-
getyki Cieplnej w Olsz-
tynie, na którym omawiano
statut organizacji "Razem
Cieplej", g³ównym celem
jej utworzenia jest
³atwiejszy dostêp do
dotacji z Unii Europejskiej
na rozwój i modernizacjê
ciep³ownictwa.   
• Burmistrz spotka³ siê

z przedstawicielem Pol-
skiej Agencji Prasowej,
który zaproponowa³ za-
mieszczanie na stronach
internetowych PAP infor-
macji o dzia³alnoœci or-
ganów gminy, za roczny
abonament w wysokoœci
10.000 z³. Oferta ta wyda³a
siê ma³o interesuj¹ca i nie
zosta³a przyjêta.
• Na pocz¹tku stycznia

br. Burmistrz odby³ spo-
tkanie z pracownikami
Urzêdu Miejskiego, Dyrek-
torem ZASiP-u i  Kierow-
nikiem ZGM-u, na którym
omówiono realizacjê zadañ
ujêtych w bud¿ecie Gminy
na rok 2008. Sporz¹dzono
harmonogram realizacji
zadañ z okreœleniem ter-
minów przygotowywania
przetargów i osób odpo-
wiedzialnych za poszcze-
gólne inwestycje i zadania
bie¿¹ce.  
• Na spotkaniu Bur-

mistrza  z dyrektorami
szkó³ i przedszkola omó-
wiono sprawy dotycz¹ce
realizacji zadañ w zakresie
oœwiaty ujêtych w bud¿ecie
gminy na rok 2008, organi-
zacji zajêæ w szko³ach dla
dzieci i m³odzie¿y w okre-
sie ferii zimowych oraz
wstêpne kierunki funkcjo-
nowania placówek oœwia-
towych od 1 wrzeœnia br.
• Burmistrz uczestniczy³

w spotkaniach noworoczno
- karnawa³owych zorgani-
zowanych przez  Zespó³
Szkolno-Przedszkolny w
Waplewie, Stowarzyszenie
Diabetyków Ko³o w Olsz-
tynku, Stowarzyszenie
Osób Niepe³nosprawnych i
Ich Rodzin, zaœ zastêpca
burmistrza w spotkaniu
zorganizowanym przez
dzieci i m³odzie¿ uczê-
szczaj¹ce do œwietlicy w
Jemio³owie.
• Prezes Przedsiê-

biorstwa  EKOBUD w
Ostródzie, podczas spotka-
nia z Burmistrzem, z³o¿y³

ofertê wykupu gruntu przy
ul. Jana Paw³a II w Olsz-
tynku (przekazanego przez
gminê jako aport TBS-owi
w Olsztynku) na lokaliza-
cjê budynku mieszkalnego
wielorodzinnego. Obecnie
przedsiêbiorstwo to buduje
mieszkania przy ul. Szkol-
nej. Oferta zostanie przed-
stawiona na jednym z
posiedzeñ komisji gospo-
darki i bud¿etu rady
miejskiej.
• Burmistrz uczestniczy³

w spotkaniu z Marsza³kiem
Województwa, na temat
Regionalnego Programu
Operacyjnego na lata 2007-
2013, oraz w szkoleniu
zorganizowanym przez
Narodowy Fundusz
Ochrony Œrodowiska i
Gospodarki Wodnej w
Warszawie dotycz¹cym
programu "Infrastruktura i
œrodowisko", który bêdzie
realizowany przez Woje-
wódzki Fundusz Ochrony
Œrodowiska i Gospodarki
Wodnej. 
• Zwi¹zek Gmin

Warmiñsko-Mazurskich
zorganizowa³ spotkanie
wójtów i burmistrzów z
parlamentarzystami z
województwa Warmiñsko-
Mazurskiego. Poruszono
zagadnienia dot. podwy¿ek
dla nauczycieli, zg³oszony
zosta³ wniosek zrekompen-
sowania gminom ubytku w
dochodach w wyniku
odliczania od podatku
okreœlonych kwot przez
osoby i rodziny wychowu-
j¹ce dzieci.
• Burmistrz, przedsta-

wiciel rady miejskiej i so³-
tysi so³ectw Królikowo i
Kunki uczestniczyli w kon-
ferencji zorganizowanej
przez Marsza³ka Wojew-
ództwa Warmiñsko-
Mazurskiego w Starostwie
Powiatowym w Olsztynie,
na której zosta³ zaprezen-
towany Program Rozwoju
Obszarów Wiejskich  na
lata 2007-2013, wraz z
planowanymi i wydatkami.
• W dniu 22 stycznia br.

w Urzêdzie Miejskim w
Olsztynku ODR w Olsz-
tynie zorganizowano dla
rolników szkolenie na
temat  programów rolno -
œrodowiskowych i dop³at z
nimi zwi¹zanych, a w dniu
12 lutego br. w sprawie
dop³at do ubezpieczenia
upraw.
• Burmistrz odby³

spotkanie: - z Pani¹
Nadleœniczy Nadleœnictwa
Jagie³ek, która wyst¹pi³a z
wnioskiem o przekazanie
na rzecz Nadleœnictwa 
dzia³ki komunalnej po³o-
¿onej w Olsztynku. Sprawa
ta zostanie przedstawiona
na posiedzeniu Komisji
Gospodarki i Bud¿etu do
zaopiniowania, - z Panem
Nadleœniczym Nadleœnic-
twa Olsztynek, z którym
omówiono zasady wspó³-
pracy w roku 2008.  
• Na spotkaniu przed-

stawicieli Concord - M³yn
w Olsztynku z Bur-
mistrzem  goœcie przed-
stawili sytuacjê finansow¹
zak³adu po prawie rocznym
okresie jego funkcjonowa-
nia.
• Burmistrz uczestniczy³

w zebraniu sprawozdaw-
czo-wyborczym cz³onków
Ko³a Wêdkarskiego PZW
w Olsztynku, na którym,
po wys³uchaniu sprawo-
zdañ,  udzielono absoluto-
rium zarz¹dowi i komisji
rewizyjnej i wybrano
nowe. Prezesem  ponownie
zosta³ W³odzimierz
Wasio³kowski. Zdecy-
dowano o uczczeniu w
roku bie¿¹cym  60-roczni-
cy powstania Ko³a PZW w
Olsztynku.  
• Przygotowano i z³o-

¿ono do Ministra Kultury i
Dziedzictwa Narodowego
w Warszawie  3 wnioski o
dofinansowanie do remon-
tu ratusza, remontu fra-
gmentu murów obronnych
oraz na przyjêcie delegacji
z Poleska w trakcie Dni
Olsztynka, z okazji 10-
lecia wspó³pracy.
• Przeprowadzono prze-

targ na budowê ulic i chod-
ników na osiedlu przy ulicy
Leœnej - realizacjê II etapu
(ul. Agrestowa i More-
lowa). Wp³ynê³o 11 ofert w
kwotach od  572 190,58 z³,
do 854.004,10 z³. Najko-
rzystniejsz¹ (najtañsz¹)
ofertê przedstawi³a Firma
U s ³ u g o w o - H a n d l o w a
Hydrol z Olsztyna, z któr¹
zostanie podpisana umowa.
Planuje siê, i¿ zadanie
bêdzie zrealizowane do 31
lipca br.
• Burmistrz podpisa³ ze

Starost¹ Powiatu Olsz-
tyñskiego porozumienie o
organizacji w roku 2008
prac spo³ecznie u¿yte-
cznych. £¹cznie, w okresie
od 2 stycznia do 19 grudnia

2008 roku, zorganizowane
zostan¹ prace dla  100 osób
bezrobotnych, w czterech
grupach przez okres 12
tygodni,tj.:

w  okresie 02.01.2008 r.
do 21.03.2008 r. - 30 osób,
w okresie 01.04. 2008 r. do
20.06.2008 r. - 20 osób, w
okresie 01.07.2008 r. do
19.09.2008 r. - 20 osób, w
okresie 01.10.2008 r. do
19.12.2008 r. - 30 osób,

Zak³ada siê, i¿ ka¿da z
osób winna przepracowaæ
120 godzin, wobec czego
³¹cznie w skali roku
zaplanowano 12.000 go-
dzin. Starosta zrefunduje
Gminie ze œrodków fun-
duszu pracy 60 % minimal-
nej kwoty œwiadczenia
przys³uguj¹cego bezrobo-
tnemu, tj. 3,78 z³ za go-
dzinê pracy. Wydatki na ten
cel zaplanowano w kwocie
- 75.600 z³. Refundacja
Starosty wyniesie - 45.360
z³, Gmina zap³aci - 30.240
z³. Zaplanowano nastêpuj¹-
cy  rodzaj prac do wykona-
nia: odœnie¿anie (sprz¹-
tanie) chodników w mieœ-
cie i wsi, sprz¹tanie dróg,
placów gminnych po zimie,
oczyszczanie przydro¿nych
rowów na terenie gminy,
estetyzacja terenów w
mieœcie i wokó³ miasta,
sprz¹tanie brzegu jeziora
miejskiego przed sezonem
letnim, sprz¹tanie przy
obiektach u¿ytecznoœci
publicznej w mieœcie i
gminie (szko³ach, MOPS,
œwietlicach wiejskich,
przystankach autobu-
sowych). 
• Na spotkaniu z przed-

stawicielami Fundacji
Regionalnej Agencji Pro-
mocji Zatrudnienia z
D¹browy Górniczej Bur-
mistrz zosta³ zapoznany siê
z zasadami funkcjonowania
programu "Wioska interne-
towa - kszta³cenie na
odleg³oœæ na terenach
wiejskich". Wstêpnie do
realizacji tego programu
wskazane zosta³y pomie-
szczenia œwietlicy profila-
ktycznej w obiekcie OSP w
Waplewie. Lokal zosta³
zaakceptowany, a na
pocz¹tku lutego br. ma byæ
podpisana umowa o rea-
lizacji projektu. Fundacja
zainstaluje 10 komputerów
wraz ze sprzêtem i progra-
mami u¿ytkowymi,  wybu-
duje sieæ komputerow¹

oraz poniesie koszty
dostêpu do internetu. Kosz-
ty wyposa¿enia lokalu i
funkcjonowania programu
do 30 czerwca br. pokryje
Fundacja, w kwocie oko³o
100.000 z³. Dalsze fun-
kcjonowanie programu
przez okres 5 lat bêdzie
finansowane z bud¿etu
Gminy (dot. utrzymania
lokalu i wynagrodzenia
osób).
• Podpisano umowy z

organizacjami pozarz¹-
dowymi w sprawie dotacji
na realizacjê zadañ pub-
licznych przez te organiza-
cje wynikaj¹cych z progra-
mu wspó³pracy (w tym na
organizacjê zajêæ w okresie
ferii) i ujêtych w bud¿ecie
gminy na rok 2008.
• W minionym okresie

Burmistrz wyda³ zarz¹-
dzenia w sprawach: 
- powo³ania komisji prze-
targowej do przeprowadze-
nie oceny i wyboru ofert w
postêpowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego
dotycz¹cego budowy infra-
struktury technicznej na
planowanym osiedlu przy
ul. Jemio³owskiej, - nieod-
p³atnego przekazania 2
zestawów komputerowych
i 2-ch drukarek do œwietli-
cy w Witramowie, -opra-
cowania uk³adu wykonaw-
czego bud¿etu gminy w
2008 r. oraz opracowania
planu finansowego zadañ z
zakresu administracji rz¹-
dowej oraz innych zadañ
zleconych odrêbnymi
ustawami.

Na XI sesji Rady
Miejskiej w Olsztynku w
dniu 28 grudnia 2007 r.
przyjêto, m.in. protokó³ z
X sesji Rady Miejskiej i
wys³uchano informacji o
pracy Burmistrza Olsztyn-
ka miêdzy sesjami.

Jednym z g³ównych
tematów sesji by³o uch-
walenie bud¿etu Miasta i
Gminy Olsztynek na rok
2008 (uchwa³a zamieszczo-
na jest w BIP-ie Urzêdu
Miejskiego). Po wyst¹pie-
niu Burmistrza w sprawie
projektu bud¿etu wraz z
uzasadnieniem autopo-
prawek, odczytaniu opinii
(pozytywnej) Regionalnej
Izby Obrachunkowej,
przedstawieniu opinii
komisji gospodarki i
bud¿etu, uchwa³a zosta³a
podjêta jednog³oœnie.

Z PRAC BURMISTRZA I RADY MIEJSKIEJ
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Uchwalono Gminny Pro-
gram Profilaktyki i
Rozwi¹zywania Problemów
Alkoholowych dla Miasta i
Gminy Olsztynek na rok
2008 i program wspó³pracy
Gminy z organizacjami
pozarz¹dowymi na rok
2008, przyjêto plan pracy
rady miejskiej na rok 2008.

Podjêto uchwa³y w
sprawach: - wprowadzenia
zmian w bud¿ecie na rok
2007, - szczegó³owych
zasad, sposobu i trybu
umarzania wierzytelnoœci
Gminy Olsztynek oraz jed-
nostek organizacyjnych tej
gminy z tytu³u nale¿noœci
pieniê¿nych, do których nie
stosuje siê przepisów
ustawy - Ordynacja poda-
tkowa, udzielania innych
ulg w sp³acaniu tych
nale¿noœci, a tak¿e wskaza-
nia do tego uprawnionych;
- zmiany uchwa³y w spra-
wie okreœlenia górnych
stawek op³at ponoszonych
przez w³aœcicieli nieru-
chomoœci za us³ugi w
zakresie usuwania i
unieszkodliwiania odpadów
komunalnych (stawka za
odbiór wzros³a z kwoty 35
z³/netto do kwoty 50
z³/netto - g³ówn¹ przyczyn¹
zwiêkszenia stawki jest
ustalona od 1 stycznia 2008
przez Ministra Ochrony
Œrodowiska op³ata obo-
wi¹zkowa w kwocie  - 75 z³
za 1 tonê odpadów sk³a-
dowanych na wysypisku,
dotychczas obowi¹zywa³a
kwota 15 z³/T. W bud¿ecie
Gminy na rok 2008, podob-

nie jak w roku ubieg³ym,
wydzielona zosta³a dotacja
dla ZGK do 1 tony, aby
z³agodziæ mieszkañcom
skutki finansowe wynika-
j¹ce z obowi¹zuj¹cych
przepisów. Zwiêkszona jest
iloœæ pojemników do selek-
tywnej zbiórki odpadów,
tutaj mieszkañcy nie
ponosz¹ ¿adnych kosztów -
dlatego warto i nale¿y seg-
regowaæ odpady); - ustale-
nia stawek dotacji przed-
miotowych dla Zak³adu
Gospodarki Komunalnej w
Olsztynku w 2008 roku; 
-uchwalenia miejscowego
planu zagospodarowania
przestrzennego terenu w
obrêbie G¹siorowa; - uch-
walenia miejscowego planu
zagospodarowania prze-
strzennego terenu po³o-
¿onego w obrêbie Œwier-
kocina; - uchwalenia zmia-
ny studium uwarunkowañ i
kierunków zagospodarowa-
nia przestrzennego Miasta i
Gminy Olsztynek; - przy-
st¹pienia do sporz¹dzenia
miejscowego planu za-
gospodarowania przestrzen-
nego dla terenu po³o¿onego
w obrêbie geodezyjnym
Platyny, Warlity Ma³e, Gaj i
Wigwa³d; - okreœlenia
zasad gospodarki nieru-
chomoœciami i stosowania
umownych stawek opro-
centowania; - ustalenia
stawki procentowej op³aty
adiacenckiej naliczanej z
tytu³u wzrostu wartoœci
nieruchomoœci w wyniku
podzia³u nieruchomoœci; 
- ustalenia stawki procen-

towej op³aty adiacenckiej z
tytu³u wzrostu wartoœci
nieruchomoœci w wyniku
wybudowania urz¹dzeñ
infrastruktury technicznej; 
- darowizny nieruchomoœci
gruntowej na rzecz Skarbu
Pañstwa; - sprzeda¿y w
drodze bezprzetargowej
gruntu niezabudowanego; 
- sprzeda¿y gruntu niezabu-
dowanego; - zmiany uch-
wa³y w sprawie wyra¿enia
zgody na objêcie granicami
Warmiñsko-Mazurskiej
Specjalnej Strefy Ekono-
micznej nieruchomoœci
po³o¿onych na terenie Olsz-
tynka. 
Na XII sesji Rady Miejskiej
w Olsztynku, w dniu 30
stycznia br. przyjêto, m.in.
protokó³ z XI sesji Rady
Miejskiej i wys³uchano:
informacji Burmistrza o
pracy miêdzy sesjami, o
realizacji wniosków zg³o-
szonych na posiedzeniach
komisji rady w roku 2007 i
o realizacji uchwa³ podjê-
tych przez radê w roku
2007. Zapoznano siê ze
sprawozdaniami przewo-
dnicz¹cego z dzia³alnoœci
rady w roku 2007, prze-
wodnicz¹cych komisji
rewizyjnej, gospodarki i
bud¿etu oraz spraw
spo³ecznych z dzia³alnoœci
tych komisji w 2007r.

Rada  miejska powo³a³a
komitet obchodów 650 -
lecia Olsztynka. W 2009
roku przypada 650-rocznica
nadania praw miejskich
Olsztynkowi.  Aby nadaæ
rangê temu wydarzeniu i

przygotowaæ organiza-
cyjnie ca³e przedsiêwziêcie
powo³ano Honorowy
Komitet Obchodów
Jubileuszu 650 - lecia nada-
nia praw miejskich. Ko-
mitet obejmie patronat nad
przygotowaniami do ob-
chodów i realizacj¹ pro-
gramów w roku jubileuszu.
W sk³ad komitetu zosta³y
powo³ane osoby pe³ni¹ce
funkcje naczelnika, bur-
mistrza, przewodnicz¹cego
rady miejskiej, miejsko-
gminnej i gromadzkiej oraz
m³odzie¿owej rady
miejskiej, osoby które
otrzyma³y wyró¿nienie
"Zas³u¿ony dla Olsztynka"
lub "Honorowy Obywatel
Miasta", reprezentantów
Gminnej Rady Organizacji
Pozarz¹dowych, Gminnej
Rady Sportu, Zwi¹zku
Nauczycielstwa Polskiego,
Zwi¹zku Kombatantów i
Sybiraków, kierowników
wiêkszych zak³adów pracy
oraz proboszczów parafii w
Olsztynku. Burmistrz zosta³
zobowi¹zany do powo³ania
komitetu roboczego.
Uchwalone zosta³y plany
pracy na 2008 rok komisji
rewizyjnej i sta³ych komisji
rady miejskiej, podjêto uch-
wa³y w sprawach: - wpro-
wadzenia zmian w bud¿ecie
na rok 2008; - zaci¹gniêcia
kredytu na finansowanie
planowanego deficytu
bud¿etu Gminy Olsztynek
(na realizacjê zadania
inwestycyjnego - termo-
modernizacja budynku
Przedszkola Miejskiego w

Olsztynku); - zaci¹gniêcia
po¿yczek na finansowanie
planowanego deficytu
bud¿etu Gminy Olsztynek 
(na realizacjê zadania
inwestycyjnego - budow¹
sieci wodno-kanalizacyjnej
na osiedlu domków jed-
norodzinnych przy ul. Je-
mio³owskiej), na opraco-
wanie dokumentacji tech-
nicznej sieci kanalizacyjnej
na trasie Olsztynek - Kró-
likowo - Lichtajny -
Drwêck, na opracowanie
dokumentacji technicznej
sieci kanalizacyjnej na
trasie Olsztynek - Kró-
likowo - Lichtajny -
Drwêck); - przyst¹pienia do
sporz¹dzenia miejscowego
planu zagospodarowania
przestrzennego dla terenów
po³o¿onych w obrêbie geo-
dezyjnym G¹siorowo, obrê-
bie geodezyjnym Mierki,
obrêbie geodezyjnym
Samogowo - K¹pity; -
sprzeda¿y w drodze bez-
przetargowej gruntu niez-
abudowanego; - sprzeda¿y
gruntu niezabudowanego; -
wyra¿enia zgody na zakup
karetki transportowej przez
Gminne Centrum Zdrowia
Zespo³u Publicznych
Zak³adów Opieki Zdrowot-
nej w Olsztynku; - wyra¿e-
nia zgody na przyst¹pienie
nowej gminy (Godkowo)
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"; 
- sprzeda¿y gruntu zabu-
dowanego; - emisji obli-
gacji na sp³atê zaci¹gniê-
tych zobowi¹zañ. 

Szanowni Pañstwo! Przypomi-
nam po raz kolejny, i¿ zbli¿a siê
ostateczny termin wymiany
ksi¹¿eczkowych dowodów oso-
bistych na nowe. Termin ten
up³ywa w dniu 31 marca br. Z
dniem 01 kwietnia 2008 roku
stare dowody osobiste trac¹
wa¿noœæ.
Zapraszam wszystkie osoby,
które nie dope³ni³y obowi¹zku
wymiany dowodu osobistego do
pokoju Nr 4 Urzêdu Miejskiego
w Olsztynku, w celu termi-
nowego z³o¿enia stosownego
wniosku.

Przypominam, i¿ osoba ubiegaj¹-
ca siê o wymianê dowodu winna
posiadaæ 2 aktualne zdjêcia ( zro-
bione zgodnie z odnoœnymi
wymogami) i inne niezbêdne
dokumenty. Op³ata za wymianê
dowodu wynosi - 30 z³. i stanowi
dochód bud¿etu pañstwa.
Szczegó³owe informacje w tej
sprawie mo¿na uzyskaæ w w/w
pokoju lub pod numerem tele-
fonu 089 519 27 99 wew. 52 lub
60. 

Burmistrz Olsztynka
Miros³aw Stegienko

WYMIANA DOWODÓW OSOBISTYCH
- 31 marca 2008 r. 

OSTATECZNY TERMIN

TOAST na 100 - LECIE URODZIN

Na terenie naszego miasta mia³a miejsce donios³a 

i szczególna uroczystoœæ  z  okazji  setnych urodzin

mieszkañca Olsztynka Pana Boles³awa Moroza . 

Czcigodny Jubilat urodzi³ siê 20 stycznia 1908 r 

w Duchowlanach. Wychowa³ 3 dzieci, doczeka³ siê

9 wnuków i 13 prawnuków. Cieszy siê z prze¿ytych

lat i chêtnie wraca wspomnieniami 

do odleg³ej przesz³oœci . 

W tej niezwyk³ej uroczystoœci wziêli udzia³ 

- Burmistrz Olsztynka Miros³aw Stegienko 

i Kierownik Urzêdu Stanu Cywilnego 

Janina Panasiuk . 

Jak to zwykle na urodzinach by³ tort, dyplomy,

kwiaty i prezenty. Jubilatowi wrêczono te¿ List

Gratulacyjny od Prezesa Rady Ministrów  

Donalda Tuska. 

Z najlepszymi ¿yczeniami dla Szanownego

Jubilata i jego rodziny.

Janina Panasiuk 
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W ci¹gu tych piêtnastu lat by³y
momenty kryzysowe, ale
szczêœliwie przezwyciê¿ano
chwile s³aboœci i nowe numery
"ALBO" dociera³y do czytel-
ników. W sumie do tej pory
ukaza³o siê 158 numerów gazety,
co przy nak³adzie 500 - 600
egzemplarzy daje ogromn¹ liczbê
niemal 100 tysiêcy sztuk. Gazeta
"ALBO" odegra³a wa¿n¹ rolê w
¿yciu mieszkañców naszej
gminy. Na jej ³amach zapisano
wszystkie wa¿niejsze wydarzenia
z ¿ycia gospodarczego, kultural-
nego, spo³ecznego i politycznego
miasta i gminy Olsztynek. Jest to
ogromne Ÿród³o wiedzy i swoista
kronika od 1992 roku. Z archi-
walnych numerów korzystaj¹
uczniowie i studenci. W oparciu
o zgromadzone informacje pow-
sta³o wiele prac licencjackich i
magisterskich.

Przez te 15 lat na ³amach gaze-
ty pisa³o d³u¿ej lub krócej kilka-
dziesi¹t osób. Ujawni³y siê nawet
niez³e talenty dziennikarskie. Z
tej ca³ej grupy nale¿y wyró¿niæ
kilka osób, które zas³u¿y³y siê
szczególnie. Z pierwszego sk³adu
redakcji pozosta³y dwie osoby 
- Wies³aw G¹siorowski i Bogu-
mi³ KuŸniewski, od pocz¹tku
wspó³pracuje te¿ z gazet¹ Pani
Halina Zmys³owska. Wa¿n¹ rolê
w istnieniu gazety odegrali
redaktorzy naczelni. Anna
Brewka (1992 - 1998) wypra-
cowa³a styl i swoisty charakter
"ALBO". Wk³adaj¹c mnóstwo
czasu i serca przyczyni³a siê do
niezaprzeczalnych sukcesów i
powiêkszenia sk³adu redakcji. W
tym czasie gazeta wychodzi³a
regularnie i cieszy³a czytelników
ró¿norodnoœci¹ te-matów i orygi-
nalnymi rysunkami Cezarego
D³ugowskiego. Po rezygnacji
Anny Brewki brakowa³o osoby
chêtnej do objêcia funkcji redak-
tora naczelnego. W okresie luty -
grudzieñ 1999r. zadania redakto-
ra naczelnego spe³nia³ Stanis³aw
Poluszczyk, od stycznia 2000r.
do paŸdziernika 2001 -
Stanis³awa Zi¹tek i ponownie

Stanis³aw Poluszczyk - do lutego
2003r.Od tego momentu brakuje
redaktora naczelnego, chocia¿
tak¹ funkcjê, jako redaktor wyda-
nia, pe³ni Wies³aw G¹siorowski
dyrektor MGOK-u.

Wœród ca³ej plejady osób pisz¹-
cych na ³amach "ALBO" kilka-
naœcie wykaza³o prawdziwe ta-
lenty dziennikarskie. Warto tutaj
wymieniæ Annê Krzy¿anowsk¹,
Beatê Bukowsk¹, Stanis³awa
Poluszczyka, Miros³awa Obrêb-
skiego, El¿bietê Reszkê,
Katarzynê Reszkê, Barbarê
Jasieñsk¹, Katarzynê Waluk,
Ingrid Bobcza, Marka Domagal-
skiego, Tadeusza Kalbarczyka,
Krzysztofa Kruszewskiego,
Tomasza Kursa, Mariolê Wo³k,
Stanis³awê Zi¹tek, Annê Brewkê,
Bogumi³a KuŸniewskiego. Przez
wiele lat teksty artyku³ów do
"ALBO" poprawia³a El¿bieta
Reszka, sk³ad komputerowy
wykonywa³ Andrzej Waluk, a nad
ca³oœci¹ czuwa³ Wies³aw
G¹siorowski.

Od samego pocz¹tku ukazywa-
nia siê pisma, na jego szpaltach
widniej¹ sta³e cykle: "Coœ z his-
torii" autorstwa Bogumi³a
KuŸniewskiego, "Z prac Zarz¹du
i Rady Miejskiej" autorstwa
Haliny Zmys³owskiej, "Kronika
Policyjna", "Kronika MGOK-u" i
krzy¿ówka w opracowaniu
Wies³awa G¹siorowskiego. Przez
wiele lat istnia³y inne interesu-
j¹ce rubryki: "Sport w Olsz-
tynku", "K¹cik porad prawnych",
"Ostrym piórem" autorstwa
Tadeusza Kalbarczyka, "Pod
skrzyd³em Pegaza" - piêknie
prezentowane przez Marka
Domagalskiego, "Porady Pani
Jutty" udzielane przez Jutte
Srogi. Od pewnego czasu w
tonacji satyrycznej "Dezinforma-
cje Olsztyneckie" Tomasza
Kursa. Bardzo interesuj¹ce i
niezwykle potrzebne s¹ artyku³y
wspomnieniowe pisane, m.in.
przez Krzysztofa Kruszewskiego
i Ingrid Bobczê, mieszkaj¹c¹ od
wielu lat w Niemczech. Zdarza³y
siê specjalne numery "ALBO"

poœwiecone w ca³oœci jednemu
tematowi, np. sierpniowy numer
z 1994r. zajmowa³ siê tematyk¹
Tannenbergu, czerwcowy numer
z 2006r. by³ poœwiêcony 50-leciu
Liceum Ogólnokszta³c¹cego w
Olsztynku. 

Gazeta "ALBO" stanowi w
pewnym sensie kontynuacjê
starych tradycji wydawania prasy
lokalnej na terenie Warmii
Mazur. Jej pocz¹tki siêgaj¹ cza-
sów pierwszej po³owy XIX
wieku. Od 1832 roku dzia³a³a w
Olsztynku drukarnia Haicha, w
której, poza wydawaniem
ró¿norodnych ksi¹¿ek, druko-
wano "Osterode Kreisblatt" 
- pismo powiatu ostródzkiego. W
latach 1848 - 1850 nauczyciel
olsztyneckiego progimnazjum
Karl Witt wydawa³ tygodnik
"Osterode Dorfzeitung" ("Ostró-
dzka Gazeta Wiejska"), a póŸniej
"Neue Dorfzeitung" (Nowa
Gazeta Wiejska".)

Najbardziej znacz¹co w dzie-
jach Olsztynka zapisa³a siê gaze-
ta pod nazw¹ "Die Hohensteiner
Post" ("Olsztynecka Poczta")
wydawana w latach 1886 - 1936.
Gazeta liczy³a cztery strony,
wydawano j¹ w jêzyku niemie-
ckim dwa razy w tygodniu - w
œrodê i w sobotê z ilustrowanym
dodatkiem niedzielnym. Wydaw-
c¹ by³a rodzina Grunebergów
posiadaj¹ca przy rynku dom
mieszkalny, drukarniê, du¿¹ ksiê-
garniê i sklep papierniczy. Po
œmierci Emila Gruneberga
wydawnictwo przesz³o w rêce
jego ziêcia B. Lipowskiego.
Gazeta nie posiada³a sta³ego
redaktora, artyku³y pisali
spo³ecznie ró¿ni ludzie, a sk³ada³
je przez wiele lat zecer Wilhelm
Schulz. Pismo roznosi³ listonosz
do oko³o 800 sta³ych czytelników
w Olsztynku i w okolicznych
wioskach. Warto wiedzieæ, ¿e
liczba mieszkañców  wynosi³a od
ok. 2,500 (1895 rok) do ok. 4000
(w 1936 roku), czyli poczytnoœæ
gazety olsztyneckiej by³a bardzo
du¿a. Gazeta informowa³a
swoich czytelników o wszystkich

wa¿niejszych wydarzeniach poli-
tycznych, gospodarczych i kul-
turalnych w Niemczech oraz na
œwiecie, porusza³a te¿ problemy
¿ycia lokalnego. 

Systemy totalitarne zniszczy³y
ma³e, niezale¿ne gazety lokalne.
Najpierw rz¹dy hitlerowskie
spowodowa³y zamkniêcie reda-
kcji gazet niezale¿nych. PóŸniej
system komunistyczny nie poz-
woli³ na powstanie takich gazet.
W latach 1945 - 1989, bez zgody
w³adz komunistycznych i ostrej
cenzury nie by³o mowy o
wydawaniu niezale¿nej prasy. W
tym czasie nie by³o w Olsztynku
pisma wydawanego oficjalnie dla
ca³ej spo³ecznoœci. Dopiero w
1992r. grupa zapaleñców,
skutecznie zmotywowana przez
burmistrza Jerzego Tytza,
za³o¿y³a pismo pod nazw¹
"ALBO". Mimo ogromnych trud-
noœci, wzlotów i upadków pismo
to dotrwa³o i w grudniu 2007r.
ukoñczy³o 15 lat istnienia.

Po 1989r. niemal ka¿da gmina
chcia³a mieæ w³asn¹ gazetê
poruszaj¹c¹ lokalne problemy.
Gazety wydawa³y samorz¹dy,
partie polityczne, parafie, organi-
zacje pozarz¹dowe, przedsiêbior-
cy, osoby prywatne. W ci¹gu
dwunastu lat pojawi³o siê ponad
230 tytu³ów  ró¿nych gazet na
terenie województwa warmiñsko
-mazurskiego. W 2004r. pozo-
sta³o jedynie 48 tytu³ów. Ostra
konkurencja spowodowa³a
znikniecie wiêkszoœci gazet
lokalnych. Ich miejsce zajê³o
kilkanaœcie dodatków do "Gazety
Olsztyñskiej" ukazuj¹cych siê raz
w tygodniu. Na ³amach prasy
regionalnej dominuje lekkostraw-
na papka omijaj¹ca tematy dra¿li-
we. Niemieckiego wydawcê ma³o
interesuje lokalna polityka i dla-
tego prasa ta nie spe³nia warun-
ków potrzebnych do kszta³towa-
nia lokalnej demokracji.

Nasze "ALBO" jest jedn¹ z
niewielu tego typu gazet, które
obroni³y siê przed upadkiem i
dobrze spe³niaj¹ swoje pos³an-
nictwo. Wed³ug opinii wielu
czytelników "ALBO" jest pis-
mem ciekawym i wyró¿niaj¹cym
siê bogat¹ tematyk¹, która mo¿e
zainteresowaæ ka¿dego kto po nie
siêgnie. Posiada te¿ atrakcyjn¹
szatê graficzn¹ i du¿o ciekawych
artyku³ów, obrazuj¹cych codzien-
noœæ naszego miasta i gminy.

Bogumi³ KuŸniewski

15 lat minê³o ...
W grudniu 2007 roku gazeta "ALBO" obchodzi³a 15-te urodziny. Jest to piêkny

jubileusz i ogromny sukces wszystkich tych osób, które poœwiêci³y swój czas i serce naszej
lokalnej gazecie. Pocz¹tki by³y skromne i nawet sam tytu³ "ALBO" móg³ sugerowaæ, ¿e
pismo albo bêdzie wychodziæ, albo przestanie istnieæ. Wszystko zale¿a³o od uporu i pra-
cowitoœci grupy zapaleñców widz¹cych sens w wydawaniu gazety lokalnej.



Strona 5 ALBO  1 (158) luty 2008

Radnym Rady Miejskiej, pracownikom 
Urzêdu Miejskiego i przyjacio³om, którzy
uczestniczyli w ostatniej drodze kochanej

Mamy, Teœciowej, Babci i Prababci 
œp. BALBINY NAPIÓRKOWSKIEJ

serdeczne podziêkowania sk³ada 
Halina i Henryk Niegoccy z rodzin¹.

Pañstwu
Halinie i Henrykowi Niegockim

oraz Monice Szukiel 
wyrazy szczerego ¿alu i g³êbokiego wspó³czucia

z powodu œmierci 
MAMY, TEŒCIOWEJ i BABCI

sk³adaj¹ Radni Rady Miejskiej, Burmistrz
i pracownicy Urzêdu Miejskiego w Olsztynku

I. Upowszechnianie kultury fizycznej i
sportu, w tym:
a) organizacjê VIII Gminnej Integracyjnej
Olimpiady Sportowej 
- 3 000 z³
b) organizacjê V Powiatowego Turnieju
Halowej Pi³ki No¿nej - Wielkanoc 2008
- 2 000 z³

II Dzia³alnoœci wspomagaj¹cej rozwój
wspólnot i spo³ecznoœci lokalnych poprzez
organizowanie integracyjnych imprez kul-
turalnych i rekreacyjnych, w tym: 
a) organizacjê Gminnych Dni Rodziny 
- 3 000 z³

Zasady przyznawania dotacji oraz termin
sk³adania i rozpatrywania ofert:
1. Adresatami konkursu mog¹ byæ:
a) organizacje pozarz¹dowe,
b) podmioty wymienione w art. 3 ust. 3
ustawy o dzia³alnoœci po¿ytku publicznego i
o wolontariacie,  
c) jednostki podleg³e organom administracji
publicznej lub przez nie nadzorowane.

2. Warunkiem przyst¹pienia do konkursu jest
z³o¿enie oferty do dnia 10 marca 2008
roku.
- oferty nale¿y sk³adaæ w zamkniêtych ko-
pertach z podaniem zakresu i rodzaju zada-
nia, w sekretariacie Urzêdu Miejskiego w
Olsztynku, ul. Ratusz l
- oferta realizacji zadania publicznego
powinna byæ z³o¿ona zgodnie z nowym,
obowi¹zuj¹cym od 2006r. wzorem wniosku

dostêpnym w Zespole ds. Promocji, Turysty-
ki i Wspó³pracy Zagranicznej Urzêdu
Miejskiego, tel. 0-89 5 192 756 w. 58.
- otwarcie ofert odbêdzie siê w przeci¹gu 3
dni od daty z³o¿enia ofert w siedzibie urzêdu
miejskiego. Wnioski, które nie spe³niaj¹
wymogów formalno-prawnych nie bêd¹ roz-
patrywane.

Termin i warunki realizacji zadania. 
1. Zlecone zadania powinny byæ zreali-
zowane do 21 czerwca 2008 roku. 
2. Dotacja zostanie przyznana na podstawie
wybranej oferty i zawartej umowy z obo-
wi¹zkiem rozliczenia siê po zrealizowaniu
zadania. Szczegó³owe warunki realizacji i
rozliczania zadañ okreœli umowa dotacji. 
3. Dopuszcza siê mo¿liwoœæ z³o¿enia przez
ten sam podmiot oferty na realizacjê wiêcej
ni¿ jednego zadania, przy czym ka¿da z
takich ofert musi byæ z³o¿ona w odrêbnej,
zamkniêtej kopercie, z odrêbnym kompletem
za³¹czników.
4. Dopuszcza siê mo¿liwoœæ realizacji tego
samego zadania przez kilka podmiotów.
5. W przypadku, gdy suma dofinansowania
zg³oszonych ofert przekracza wysokoœæ
œrodków przeznaczonych na wsparcie zada-
nia, zastrzega siê mo¿liwoœæ proporcjonal-
nego zmniejszenia wielkoœci dofinansowa-
nia, stosownie do posiadanych œrodków. 
W takim przypadku oferenci nie bêd¹
zwi¹zani z³o¿onymi ofertami, zobowi¹zani
s¹ natomiast do z³o¿enia w wyznaczonym
terminie aneksów z kosztorysami do-
stosowanymi do otrzymanej dotacji, 

Kryteria stosowane przy dokonaniu
wyboru oferty. 
1. Mo¿liwoœæ realizacji zadania przez orga-
nizacjê,
- ocena przedstawionej kalkulacji kosztów
realizacji zadania, w tym w odniesieniu do
zakresu  rzeczowego zadania,
- wysokoœæ udzia³u œrodków publicznych
zaplanowanych na realizacjê zadania,
- innowacyjnoœæ proponowanych rozwi¹zañ,
- analiza i ocena wykonania zadañ zleconych
podmiotowi w okresie poprzednim (termi-
nowoœæ i rzetelnoœæ realizacji oraz rozlicze-
nie zadania).
2. Dostêpnoœæ planowanego przedsiêwziêcia
dla mieszkañców Gminy Olsztynek i
przewidziana liczba odbiorców oraz
zapotrzebowanie spo³eczne na us³ugi œwiad-
czone w ramach projektu
3. Zapewnienie w³aœciwych warunków
materialno-technicznych do realizacji ww.
zadañ (dostêp do bazy lokalowej, sportowej i
rekreacyjnej, dysponowanie odpowiednim
sprzêtem rekreacyjno-sportowym, mo¿li-
woœæ organizacji wyjazdów i wycieczek itp.)
4. Zapewnienie warunków bezpieczeñstwa,
opieki wychowawczej i medycznej podczas
organizowanych zajêæ i imprez. 

Do oferty nale¿y do³¹czyæ:
1. Aktualny wypis z rejestru (wa¿ny 3
miesi¹ce od daty wystawienia - dotyczy pod-
miotów  zarejestrowanych w Krajowym
Rejestrze S¹dowym) lub zaœwiadczenie o
wpisie do Ewidencji Klubów Sportowych
Starosty Olsztyñskiego.
2. Potwierdzon¹ za zgodnoœæ z orygina³em
kopiê statutu organizacji pozarz¹dowej,
3. Sprawozdanie merytoryczne i finansowe
za ostatni rok,
4. Oœwiadczenie o nie dzia³aniu w celu
osi¹gniêcia zysku.

Burmistrz Olsztynka
Miros³aw Stegienko

II EDYCJA OTWARTEGO KONKURSU OFERT
Burmistrz Olsztynka na podstawie art.11 i art.13 ustawy z dnia 24 kwietnia

2003 r. o dzia³alnoœci po¿ytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U.Nr 96, poz.
873, z póŸn. zm.) oraz Uchwa³y Nr XI-113/2007 Rady Miejskiej w Olsztynku z
dnia 28 grudnia 2007 roku w sprawie uchwalenia programu wspó³pracy z orga-
nizacjami pozarz¹dowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3
ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzia³alnoœci po¿ytku publicznego i o wolon-
tariacie, na terenie Miasta i Gminy Olsztynek na 2008 og³asza otwarty konkurs
ofert na realizacjê zadañ publicznych w na:
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¯yjemy ostatnio w coraz wiêk-
szym tempie - szybciej, mocniej, ci¹-
gle staraj¹c siê sprostaæ nowym

wymaganiom. Utarta œcie¿ka: praca -
dom, codzienne drobne sprawy,
wi¹zanie koñca z koñcem. Œwiat
pêdzi naprzód i coraz trudniej siê w
nim odnaleŸæ. Nic dziwnego, ¿e w tej
sytuacji nie ka¿dy potrafi poradziæ
sobie z problemami, jakie niesie
¿ycie. Warto wtedy skorzystaæ z rady
i pomocy innych, szczególnie, jeœli
jest to pomoc osób ¿yczliwych i kom-
petentnych.
W Klubie Integracji Spo³ecznej przy
Miejskim Oœrodku Pomocy Spo³ecznej
(wejœcie od strony ul Górnej, II piêtro) 
dzia³aj¹:
- punkt konsultacyjno-terapeutyczny dla
osób dotkniêtych przemoc¹ domow¹ 
- wtorki, godz. 16.30 - 18.00 oraz pi¹tki
godz. 13.00 - 14.30
- punkt konsultacyjno-informacyjny dla
osób z problemem zwi¹zanym z narko-
mani¹ - œrody, godz. 11.00 - 13.00

- punkt konsultacyjno-informacyjny dla
osób uzale¿nionych od alkoholu i ich
rodzin - œrody, godz. 14.00 - 16.00
- Grupa AA "Odnowa" - czwartki, 

od godz. 18.00
- dy¿ury prawnika - pi¹tki, 

godz. 11.00 - 13.00
- dy¿ury psychoterapeuty - wtorki, 

godz. 10.00 - 12.00 
Ponadto w Przychodni Rejonowej w
Olsztynku w ka¿dy wtorek (godz. 17.00 
- 19.00) funkcjonuje punkt konsulta-
cyjno-informacyjny dla osób uza-
le¿nionych od alkoholu i ich rodzin. 
"Jeœli opowiadasz o swoim zmartwieniu 
- dzielisz je na dwoje. Mówi¹c o radoœci 
- mno¿ysz j¹ w dwójnasób" - tak
twierdz¹ Chiñczycy. A ja jestem przeko-
nana, ¿e gdyby Syzyf móg³ poradziæ siê
kogoœ, jego kamieñ sta³by siê o po³owê
l¿ejszy.

Joanna Zarêba

Pomocna d³oñ

Pierwsze lata ¿ycia cz³owieka to z³oty i
najwa¿niejszy okres jego rozwoju.
Ponad 50% zdolnoœci uczenia siê pow-
staje w wieku przedszkolnym. Tymcza-
sem w Polsce ponad 80% dzieci
mieszkaj¹cych na terenach wiejskich nie
jest objêtych edukacj¹ przedszkoln¹.

Z³y obraz edukacji ma³ego dziecka na
wsi wynika z kilku powodów, m.in. ze
sztywnych rozwi¹zañ polskiego prawa
oœwiatowego, braku programów pracy w
grupie ró¿nowiekowej, poradników i
materia³ów edukacyjnych.

Powy¿szy stan od kilku lat ulega powol-
nym zmianom dziêki projektom organiza-
cji pozarz¹dowych, wdra¿anych przez

MEN i wspó³finansowanych
przez EFS. Poprzez projekty
alternatywnych form wycho-
wania przedszkolnego stwo-
rzono oko³o 800 oœrodków
przedszkolnych w ca³ej
Polsce, których celem jest
upowszechnianie edukacji
przedszkolnej oraz zmniej-
szanie dysproporcji edukacyjnych miêdzy
miastem a wsi¹.

W naszej gminie jako alternatywna forma
wychowania przedszkolnego dzia³a
Oœrodek Edukacji Przedszkolnej "Pszczó³-
ka" przy Szkole Podstawowej w
Elgnówku. Oœrodek powsta³ w czerwcu
2007r. z projektu "Zacznijmy od przed-

szkola" Stowarzyszenia
Przyjació³ Szkó³ Katolic-
kich. Wspó³finansowany
jest ze œrodków EFS i
gminy. Oœrodek zosta³
wyposa¿ony w nowe
meble, pomoce eduka-
cyjne oraz ksi¹¿ki.
Kolorowa, bajkowa sala
to miejsce zabaw i nauki
przez zabawê, zgodnie z
autorskim, innowa-
cyjnym programem pracy
z dzieæmi.

Zajêcia odbywaj¹ siê w 10 - 15
osobowej grupie, uczêszczaj¹ dzieci w
wieku 3 - 5 lat z Elgnówka i okolicznych
wsi. Nauczycielka prowadz¹ca ma wspar-
cie specjalistów- logopedy, psychologa.
Zajêcia dydaktyczne s¹ od poniedzia³ku do
pi¹tku przez 5 godzin dziennie. Pobyt
dziecka w przedszkolu "Pszczó³ka" jest
bezp³atny. Dziêki uczestnictwu w zajê-
ciach i szeregu uroczystoœci, na które
zapraszani s¹ goœcie, w tym rodziny, dzieci
maj¹ mo¿liwoœæ kszta³towania w sobie
pewnoœci siebie, ciekawoœci, wytrwa³oœci i
innych umiejêtnoœci spo³ecznych.

Alternatywne formy wychowania przed-
szkolnego tworzone na terenach wiejskich,
w których nie ma przedszkoli to niew¹tpli-
wie pierwszy krok w stronê wspierania i
kszta³towania  potencjalnych mo¿liwoœci i
oczekiwañ dzieci w z³otym okresie ich
rozwoju.

Katarzyna Rosa-Fieducik

RÓWNOŒÆ SZANS OD
NAJM£ODSZYCH LAT



Organizatorzy to Burmistrz,
oraz Miejski Oœrodek Pomocy
Spo³ecznej. W imprezie ucze-
stniczy³o oko³o 60 zapro-
szonych osób. 

W czêœci artystycznej wy-
st¹pi³y dziewczêta z zespo³u
"Crazy Daisy" dzia³aj¹cego
przy MGOK-u w Olsztynku,
zespó³ "M³ode Wilki" oraz pary

taneczne z klubu tañca
towarzyskiego "Fantazja". 
Goœciem specjalnym by³
Kameralny Zespó³ Muzyki
Pó³nocno Wschodniej i
Po³udniowej "Pro Forma" z
Olsztyna pod kierunkiem
Marcina Wawruka. Jego
interpretacje piosenek
Czes³awa Niemena zach-
wyci³y zgromadzon¹ pub-
licznoœæ.
Aukcjê prowadzili Nela
Chojnowska-Ochnik i ks.
Tomasz Rosa. Emocje co i
rusz siêga³y zenitu. Czêsto
tworzy³y siê pary, które
zawziêcie siê licytowa³y.
Drobne przedmioty osi¹-

ga³y zawrotne ceny. 
Dochód z aukcji wyniós³ 

8732 z³. Organizatorzy, za
poœrednictwem "Albo" ser-
decznie dziêkuj¹ nastêpuj¹cym
osobom i instytucjom które
walnie przyczyni³y siê do zor-
ganizowania imprezy: Huta
Szk³a Artystycznego Taras
Krynicki, Muzeum Budowni-
ctwa Ludowego, Dom Pomocy
Spo³ecznej "Zacisze", Warsz-
taty Terapii Zajêciowej, Kredyt
Bank SA. Oddzia³ w Olsz-

tynku, Dyrekcja i uczniowie
Zespo³u Szkó³, Marsza³ek
Województwa Warmiñsko-
Mazurskiego, Krzysztof
Ho³owczyc, Andrzej Borkow-
ski - ³owczy ko³a ³owieckiego
"Szron", Studio Kosmetyczne
"URODA" Agaty Wilczek,
Salon Fryzjerski Damski  Syl-
wii Karbowskiej, Wanda
Michalska, oraz pracownicy
MOPS w Olsztynku.

Joanna Rungo
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"JESTEŒ Z NAMI"

Zespó³ “Pro Forma” z Olsztyna.

Niew¹tpliwym wydarzeniem spo³ecznym i równie¿ artysty-
cznym by³ zorganizowany w dniu 08.02.2008r. w piwnicach
zamkowych wieczór charytatywny ze zbiórk¹ pieniêdzy na
leczenie dwóch ch³opców z naszego miasta, chorych na raka.

Przedmioty wystawione na aukcji.

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

UL. ŒWIERCZEWSKIEGO  2

OF E R U J E
KARMY  I  DIETY

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

PRAWID£OWE KARMIENIE TO INWESTYCJA W ZDROWIE TWOJEGO PUPILA

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

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

Us³ugi œwiadczy gabinet weterynaryjny Krzysztofa Nowaka 
Tel. (089) 519-44-55, kom. 0-501-573-960
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1-3 XII Ul. Chopina. W³a-
manie do kiosku. Z³odzieje nie
przejêli siê faktem, ¿e kiosk
znajduje siê blisko koœcio³a, a i
¿e do policji niedaleko.
Wywa¿yli drzwi i wynieœli
papierosy o ³¹cznej wartoœci
3.200 z³. Musieli byæ bardzo
dyskretni, bo nikt nic nie s³ysza³
ani nie widzia³.

2-3 XII Sudwa. Pra-
wdopodobnie tej samej nocy i ci
sami sprawcy okradli te¿ sklep
spo¿ywczy Hanny G. Tutaj
przepi³owali kratê w oknie (te¿
nikt nie s³ysza³), ukradli
artyku³y spo¿ywcze i papierosy
o wartoœci ok. 1.000 z³.

12/13 XII Ul. Kolejowa.
Kradzie¿ samochodu Fiat Sei-
cento o wartoœci 12 tys. z³, Ma-
riana K. z Olsztynka.

17 XII Mierki. Tzw. nie-
znani sprawcy, a nazywaj¹c
rzecz po imieniu - chuligani,
przeciêli 2 opony w Hondzie
Accord w³aœcicielki sklepu w
Mierkach, Doroty W. z Olsztyn-
ka. Pani Dorota zas³u¿y³a na
uznanie, nie sprzeda³a bowiem
osobom nieuprawnionym alko-
holu, a spotka³a j¹ strata 
- wartoœæ ok. 450 z³.

21/22 XII Ul. Kolejowa.
Tutaj chyba niepotrzebny by³
¿aden pretekst. Oberwane lus-
terko i porysowany lakier w
Peugeot'cie Firmy Alfa Electro
z Katowic to straty w wysokoœ-
ci 1.300 z³.

24 XII Tolejny. Nie
"pozostaj¹ w tyle" wandale
spoza Olsztynka. Pijani - 

Daniel J., Kamil J. i Rafa³ P. 
z Tolejn oraz Sebastian J. 
z Elgnówka i Sebastian K. 
z Koz³owa przewrócili i po³a-
mali betonowe ogrodzenie po-
sesji Celiny K. zam. w Niem-
czech (straty 3 tys. z³) a na
dodatek wybili szybê (600 z³) w
wiacie przystanku autobus-
owego. Dalszy ci¹g nast¹pi
przed s¹dem, tutaj straty bêd¹
musieli ponieœæ sprawcy
zniszczeñ.

28 XII Ul. Pionierów.
Cezary L. przyw³aszczy³ sobie
pozostawiony na oknie kory-
tarza  telefon komórkowy Eri-
csson. Zostawi³ go tam, przez
roztargnienie, Waldemar P.
Cezary L. dzia³a³ w myœl zasady
- "znalezione nie kradzione".
Prawdopodobnie s¹d bêdzie
jednak innego zdania!

30/31 XII Policja nie zna
jeszcze sprawcy w³amania do
pomieszczenia gospodarczego
na terenie Karczmy Œwiêto-
jañskiej. My ju¿ wiemy - to by³
z³odziej! Ukrad³ pilarkê spali-
now¹, 2 opony i przewód ener-
getyczny o ³¹cznej wartoœci
1.000 z³.

31 XII 07/1 I 08 To siê
nadaje do "Albo"! Jednej z
mieszkanek naszej gminy,
chyba zbyt mocno przejêtej
wolnoœci¹ jednostki, przeszka-
dza³y fajerwerki sylwestrowe,
zadzwoni³a wiêc na policjê ze
skarg¹ o zak³ócanie ciszy noc-
nej. Bez dalszego komentarza!

4/5 I Lipowo Kurkowskie.
Nie pomog³a solidna k³ódka
przy drzwiach do gara¿u i ele-
ktroniczne zabezpieczenia. VW
Passat o wartoœci 30 tys. z³
"zmieni³ w³aœciciela". W³aœci-
wym w³aœcicielem jest Feliks
W. z Niemiec. 

9 I Ul. Kolejowa. Rados³aw
G. z Olsztynka i £ukasz G. z
Jemio³owa wy³amali z jednego

z budynków kraty ... zabez-
pieczaj¹ce przed kradzie¿¹.
Zostali zatrzymani w punkcie
skupu z³omu. Policja dziêkuje
tu mieszkañcom osiedla za
pomoc w szybkim ujawnieniu
"z³omiarzy".

10/11 I Ul. Kolejowa.
Kradzie¿ Fiata 126P o
deklarowanej wartoœci 500 z³.
Jeszcze trochê a z³odzieje tego
typu wozów bêd¹ wybawiaæ
w³aœcicieli z k³opotu ze zez³o-
mowaniem!

9/10 I Ul. Wodoci¹gowa.
Tutaj sprawcy, którzy - byæ
mo¿e - próbowali w³amaæ siê
do lokalu El¿biety K.
poprzestali na zerwaniu rolety
antyw³amaniowej. Straty wy-
nios³y 1.100 z³.

14/15 I Parking przy ul.
Kolejowej. Kolejny akt wanda-
lizmu, jak na razie niestety
bezkarnego, to wybicie szyby w
samochodzie Peugeot Jacka K.
Koszt wymiany szyby to 570 z³.

16.01 Dewastacja lub
kradzie¿e urz¹dzeñ s³u¿¹cych
wszystkim to wyj¹tkowo naga-
nny proceder. Nie powinno byæ
tutaj dla sprawców pob³a¿ania.
Tym razem z hydroforni w
G¹siorowie skradziono zbiorni-
ki metalowe o wartoœci 1.000
z³.

21 I Ul. Kolejowa. Niema³y
problem ma policja z
rozszyfrowaniem rzadkiego w
Olsztynku przypadku oszustwa,
czy kradzie¿y. Do sklepu Bo¿e-
ny Z. zadzwoni³ ktoœ, podaj¹cy
siê za funkcjonariusza policji, i
za¿¹da³ podania kodów kart
do³adowuj¹cych telefony
komórkowe. Pracownica sklepu
poda³a kody 43 kart, powoduj¹c
tym samym stratê 2.675 z³.
Jakim kierowa³a siê rozu-
mowaniem trudno powiedzieæ! 

Od czerwca ub. roku
Cezary N. z Waplewa ukrad³

matce ok. 1.000 z³. Zdespe-
rowana kobieta skierowa³a
sprawê do s¹du.

19 I Ul. 22 Lipca. Z³odziej z
wizyt¹! Kamil W. ukrad³ z
mieszkania Andrzeja W. kon-
solê do gier PS2 o wartoœci 700
z³.

Po trwaj¹cych od d³u¿szego
czasu przygotowaniach i
obserwacjach, policjanci z Olsz-
tynka i sekcji Kryminalnej
Komendy Miejskiej w Olsz-
tynie zatrzymali w dniu 23 I
08r. Arkadiusza D. z Olsztynka,
podejrzanego o rozprowadzanie
heroiny na terenie Olsztynka od
paŸdziernika ubieg³ego roku.
Nie wyklucza siê te¿ zatrzyma-
nia w tej sprawie innych osób. 

27 I Ul. Ratuszowa. Spraw-
c¹ kradzie¿y z w³amaniem
okaza³ siê tu nieletni Pawe³ G. z
Jemio³owa. Wyniós³ wie¿ê LG
i, chyba do jej transportu,
wózek dzieciêcy. Skradzione
przedmioty ju¿ odzyskano a
m³ody z³odziej trafi do s¹du dla
nieletnich. 

28 I Ul. Œwierczewskiego.
Chwila nieuwagi kosztowa³a
obs³ugê sklepu "Lear" 1.000 z³ i
portfel z dokumentami. Z³odziej
wyci¹gn¹³ je spod lady. Policja
w Olsztynku ju¿ ustali³a (30.01)
sprawców w/w kradzie¿y. S¹ to
Pawe³ D. z Olsztynka i Marcin
G. z Olsztyna. I tutaj w zatrzy-
maniu pomogli mieszkañcy,
którym zachowanie siê, jak siê
potem okaza³o, m³odych
z³odziei wydawa³o siê podejrza-
ne.     

Policja zatrzyma³a te¿ 14
osób poszukiwanych, 7 osób do
wytrzeŸwienia, 9-ciu pijanych
kierowców i 2 rowerzystów
oraz 12 dowodów rejestra-
cyjnych. 

Opracowano na podstawie
materia³ów KP w Olsztynku.
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Podziêkowanie

Z okazji przejœcia na emeryturê 
sk³adam serdeczne podziêkowania wszystkim

mieszkañcom i firmom 
z ulic: Kolejowa, Szkolna, Jana Paw³a II,

Daszyñskiego, Towarowa oraz pozosta³ym
mieszkañcom i instytucjom 

do których dociera³am w trakcie zastêpstw. 
Dziêkujê za zawsze mi³¹ atmosferê 

i wyrozumia³oœæ.   

Listonosz 

Urszula Œliwiñska

Doroczny bal karnawa³owy
Stowarzyszenia na Rzecz Osób
Niepe³nosprawnych i Ich Rodzin
w Olsztynku otworzy³a Prezes
Krystyna KuŸniewska, ¿yczenia
dobrej zabawy przekaza³ te¿
Burmistrz Miros³aw Stegienko.

Nastêpnie mikrofon we w³adanie
otrzyma³y prowadz¹ce Lidia
Ka³ecka z LO i Daria Malino-
wska z Zespo³u Szkó³. Dziew-
czyny piêknie poprowadzi³y ca³¹
zabawê uœwietnion¹ wystêpami
zespo³u tañca towarzyskiego

"Fantazja" i wokalnego "Crazy
Daisy". Muzyk¹ do tañca zaj¹³
siê DJ. Miêdzy tañcami organi-
zowane by³y ró¿ne konkursy:
konkurs piosenki, rysowania, na
królow¹ i króla balu. Do udzia³u
zawsze by³o du¿o chêtnych. 

Pomaga³y tak¿e dziewczyny -
wolontariuszki z 6 klasy pod
opiek¹ pani Magdy Bart-
nikowskiej. 

Swoj¹ obecnoœci¹ zaszczycili
nas Burmistrz Miros³aw Stegien-
ko z ma³¿onk¹,  przewodnicz¹cy
rady miasta Jan Budziñski oraz
sekretarz UM Halina Zmys³ows-
ka.

By³ te¿ poczêstunek. Sto³y
zastawione by³y ciastami upiec-
zonymi przez rodziców, ale
tak¿e s³odyczami, owocami i
napojami podarowanymi przez
sponsorów:
TYMBARK SA, Ingrid Bobcza
z Niemiec, Janinê i W³odz-
imierza Czepe, Barbarê
Jab³onowsk¹, Firmê Dariusz
Œli¿ewski i Wspólnicy, Mariana
Waltera, Alinê Janeczek. Piêknie
im dziêkujemy.

Na koniec odwiedzi³ nas
Miko³aj z paczkami pe³nymi
s³odyczy. 

Impreza przebiega³a w goœcin-
nej sali MGOK-u. Znowu okaza-
³o siê, ¿e dziêki pomocy dobrych
ludzi dzieci niepe³nosprawne
mog¹ integrowaæ siê i dobrze siê
bawiæ. 

Pamiêtajmy, ¿e dobro dane
drugiemu cz³owiekowi powraca.   

Anna Rogulska-Rucha³a  

"Ach co to by³ za bal"
ZnajdŸ czas dla drugiego cz³owieka,
I nie spogl¹daj na zegarek.

Co s³ychaæ w Olimpii?

Po rundzie jesiennej pi³ki no¿nej o mistrzostwo klasy okrêgowej
dru¿yna "Olimpii" Olsztynek zajmuje 5 miejsce w tabeli 
z dorobkiem 23 punktów, wyprzedza nas "Start" Nidzica, 
Wikielec z Wikielca, "Warmiak” £ukta i “Olimpia” Elbl¹g. Po rozgry-
wkach jesiennych zawodnicy nie pró¿nowali, grali w halowych ligach
pi³ki no¿nej. Zawodnicy wszystkich grup wiekowych wznowili treningi
15.01.2008, aktualnie trenerami dru¿yn s¹:
seniorów - Jan Fija³kowski, juniorów m³. i juniorów starszych - Piotr
Kolek, m³odzików  i trampkarzy - Grzegorz Rudziñski, ¿aków - Rafa³
Argalski.

Dru¿yna seniorów rozegra³a w okresie przygotowawczym 2 sparringi:
ze “Stomilowcami” Olsztyn (0:0) i OKS Olsztyn (juniorzy) 5:1.

Zaplanowane s¹ nastêpuj¹ce mecze kontrolne: 23.02.2008 z GKS
Stawiguda ( klasa okrêgowa), 27.02.2008 z "Pis¹" Barczewo ( klasa
okrêgowa) - wyjazd, 02.03.2008 z "B³êkitnymi" Pasym (IV liga),
09.03.2008 z "Warmiakiem" £ukta (klasa okrêgowa), 12.03.2008 z
"B³êkitnymi" Pasym (IV liga) - wyjazd, 15.03.2008 z "Pis¹ " Barczewo
(IV liga) - wyjazd.

Mamy nadziejê ¿e dru¿yna rozpocznie  sezon w dobrej formie i awan-
suje do IV-tej ligi.

Og³oszenia drobne

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

Wynajmê pomieszczenie 40 metrowe oraz du¿¹ ogrodzon¹ dzia³kê ok.
4000m2 + rampa bardzo blisko dworca w Olsztynku
Telefon 792501345
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Olsztynek piêkny (inaczej)

Kontrowersyjne, ale nieszablonowe z³amanie
przestarza³ych koncepcji zabudowy. 

Atrakcja turystyczna Olsztynka - mury miejskie w ca³ej swojej krasie.

Lokal do wynajêcia na nowoczesn¹ wystawê plastyczn¹,
zdarzenie teatralne, ewentualnie koncert kameralny przy
œwiecach. 

Nasza koncepcja na rozwi¹zanie problemów mieszka-
niowych w Olsztynku. Tutaj piêæ lokali standardowych
i jeden apartamentowiec.

Pe³na oferta handlowa dla mieszkañców i turystów.
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ISO 9001
ISO 14001

PONAD 3000 POZYCJI DOSTÊPNYCH 
Z MAGAZYNU OD RÊKI

W SPRZEDA¯Y:

ARTYKU£Y MOTORYZACYJNE:

- akumulatory
- oleje silnikowe
- ¿arówki samochodowe
- filtry samochodowe
- ³o¿yska
- wycieraczki
- wê¿e paliwowe, ogrodowe, techniczne, pcv

- przewody elektryczne

- wtyczki, gniazdka, w³¹czniki, bezpieczniki
- Ÿród³a œwiat³a (¿arówki), oprawy oœwietleniowe 
- puszki instalacyjne, zabezpieczenia instalacyjne
- baterie, latarki, przed³u¿acze itp.

ARTYKU£Y ELEKTRYCZNE:

TEL/FAX 0-89 519-34-35
TEL. KOM. 602-114-302

Zapraszamy pn.-pt. 8.00-16.00

UL. MRONGOWIUSZA 29 (KIERUNEK SKANSEN)
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DEZDEZ INFORMACJEINFORMACJE OLSZTYNECKIEOLSZTYNECKIE

Psia inicjatywa

Rada miasta zajê³a siê na powa¿nie problemem psów. - Niestety
w³aœciciele zwierz¹t nie sprz¹taj¹ po swoich zwierzêtach, nie
wyprowadzaj¹ na smyczy i na dodatek nie chc¹ p³aciæ za nie
podatków - t³umaczy inicjator zmiany przepisów Kazimierz Bog-
dañski. 
Radni przyjêli doœæ kontrowersyjny projekt, wed³ug którego ka¿dy z
posiadaczy psa bêdzie zobowi¹zany do przepracowania spo³ecznie
30 godzin rocznie przy oczyszczaniu miasta. - Nie sprz¹taj¹ po
dobroci, to teraz my tego dopilnujemy - mówi Bogdañski.
Najwiêcej sporów wywo³a³a sprawa tych osób, które bêd¹ wola³y
pozbyæ siê psa ni¿ zastosowaæ siê do nowej uchwa³y. 
Dlatego do koñca lutego ka¿dy w³aœciciel bêdzie móg³ zrzec siê psa.
- Jeœli ktoœ stwierdzi, ¿e woli pozbyæ siê zwierzêcia ni¿ sprz¹taæ, to
mo¿e przyprowadziæ czworonoga do specjalnego punktu odbioru,
który uruchomiliœmy w ratuszu - t³umaczy Bogdañski. Psy mo¿na
oddawaæ codziennie w godzinach 9 - 16 w pokoju 104.

Nowa dzwonnica

Najœmielsze oczekiwania przeros³a hojnoœæ parafian zbieraj¹cych
pieni¹dze na naprawê koœcielnego dachu. - Dostaliœmy trzy razy
wiêcej datków ni¿ oczekiwaliœmy - cieszy siê proboszcz miejscowej
parafii. Nap³ywaj¹ na dodatek ci¹gle nowe ofiary.
Dlatego rada parafialna zdecydowa³a siê, ¿e za dodatkowe pieni¹dze
podwy¿szona zostanie koœcielna wie¿a. - Staæ nas na podwy¿szenie
dzwonnicy o jakieœ 20 metrów, choæ nie jest wykluczone, ¿e jeœli
nadal bêdziemy dostawaæ tyle pieniêdzy, to podwy¿szymy j¹ jeszcze
bardziej - t³umaczy Alfred Aposto³, szef rady parafialnej.
Bêdzie to najwy¿sza wie¿a koœcielna w województwie. - Planujemy
tak¿e umieszczenie na niej tarasu widokowego. Za "co ³aska" bêdzie
mo¿na spojrzeæ na panoramê naszego piêknego miasta - wyjaœnia
proboszcz.

Dowody osobiste jeszcze raz do wymiany

Fatalna pomy³ka ratuszowych urzêdników sprawi³a, ¿e wszystkie
wydane w tym roku dowody osobiste s¹ niewa¿ne. - Niestety
wys³aliœmy od Warszawy nieprawid³owy kod identyfikacyjny i
dokumenty, które dla nas wyprodukowano s¹ b³êdne - przyznaje
zastêpca wiceburmistrza Olsztynka. Winni ponieœli ju¿ konsekwenc-
je. Bêd¹ musieli z w³asnej kieszeni sfinansowaæ now¹ seriê pro-
dukcji.
Niestety teraz wszyscy pechowi posiadacze dokumentów bêd¹
musieli ponownie zg³osiæ siê do ratusza. Warto siê œpieszyæ, bo przy
odbiorze bêdzie obowi¹zywa³a zasada "kto pierwszy, ten lepszy".
Przypominamy, ¿e za brak dowodu grozi mandat a nawet kara
wiêzienia.

Harcerze pomog¹ policji
Olsztyneccy harcerze z dru¿yny im. Karola Œwierczewskiego przys-
têpuj¹ do akcji "Prawie jak policjant". - Chcemy wspomóc patrole
policyjne, szczególnie o tych porach, kiedy nie ma ich w mieœcie ze
wzglêdu na braki kadrowe - t³umaczy zastêpowy S³awoj Nitecki.
Wyposa¿eni w latarki, gwizdki, aparaty fotograficzne oraz finki
harcerze bêd¹ mieli prawo do legitymowania mieszkañców, a tak¿e
do wypisywania mandatów.
Inicjatywa budzi jednak kontrowersje. - To g³upi pomys³. Do tej
pory po godzinie 16 policjanci zamykali siê na posterunku i w mieœ-
cie by³ spokój. Nie wyobra¿am sobie, ¿eby teraz jacyœ harcerze nie
dali mi wypiæ spokojnie piwa - narzeka pan Waldemar Koœciuch.
- Wolê wezwaæ harcerzy ni¿ policjê. Liczê, ¿e ich patrole dotr¹ tam,
gdzie bali siê zagl¹daæ policjanci - mówi tymczasem pani Genowefa
Lichota.
Ci¹gle zg³aszaj¹ siê kolejni kandydaci do patrolowania ulic. Chêtni
mog¹ meldowaæ siê na posterunku stra¿y miejskiej w ratuszu. S³a-
woj Nitecki zapowiada, ¿e harcerze bêd¹ skuteczni: - Uczestnicy
patroli przeszli ju¿ specjalne szkolenie, m.in. kurs d¿udo i na pewno
nie zawiod¹ oczekiwañ mieszkañców.

L
FEDERACJA

PL

KATEGORIE: A,B,C,E,T

USŁUGI POGRZEBOWE
Olsztynek, ul. Mickiewicza 13

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

OFERUJEMY

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

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

W sprzeda¿y pomniki w atrakcyjnych cenach 
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Szanujmy wspomnienia

Dawniej by³a tu jedynie mo¿liwoœæ
podró¿owania i przewozu towarów i produk-
tów rolnych furmankami zaprzê¿onymi w
konie. Drogi by³y liche - piaszczyste, rzadko
brukowane i nie by³y jeszcze pokryte asfal-
tem. Po tym pomorenowym, pagórkowatym
terenie nie³atwo by³o siê poruszaæ, zbieraæ i
zwoziæ plony. 

Z czasem i tu - w tej dawnej krainie sa-
sinów - miêdzy Drwêc¹ a Pas³êk¹, miêdzy
£yn¹ a Marózk¹, miêdzy mniejszymi
rzeczkami i strumieniami oraz licznymi
jeziorami, które kiedyœ trzeba by³o okr¹¿aæ
œcie¿kami i drogami - powstawa³y linie kole-
jowe.

Pierwsza linia kolejowa w Niemczech pow-
sta³a w 1835 roku. W latach 1872-1888 zbu-
dowano szereg po³¹czeñ znanych nam
miejscowoœci, np. przez I³awê do Ostródy i
dalej do Olsztyna; z Olsztyna do Olsztynka,
Nidzicy i Dzia³dowa. Nastêpnie w 1893 roku
uzyskano po³¹czenie z Elbl¹ga do Ostródy, a
w 1894 roku z Ostródy do Olsztynka. O tej
linii d³ugoœci 41 kilometrów, z kilkoma
wiejskimi stacjami, pisa³am w poprzednim
numerze "ALBO".

Ale by³a jeszcze druga linia kolejowa,
która okr¹¿a³a Dylewsk¹ Górê od strony
zachodniej. Powsta³a ona w 1910 roku. Ta
tak¿e nie istnieje. Jeszcze przed zakoñcze-
niem wojny, wiosn¹ w 1945 roku szyny
zosta³y odmontowane i wywiezione. 
By³a to linia kolejowa prowadz¹ca z Ostródy
przez Samborowo do D¹brówna i dalej w
kierunku Dzia³dowa. W Samborowie

(Bergfriede) jedne tory bieg³y przez I³awê,
drugie skrêca³y w lewo do pierwszej
wiejskiej stacji kolejowej Turznica (Theuer-
nitz), nastêpnie do stacji Smykowo (Sch-
mukwalde), do stacji Zaj¹czkowo (maj¹tek
Hasenberg), Klonowo (Klonau), do wioski
Marwa³d (Marwalde) i do miasta D¹brówno
(Gilgenburg) oraz do celowej stacji BrzeŸno
Mazurskie (Bergling). St¹d kiedyœ mo¿na
by³o dalej jechaæ do Dzia³dowa (Soldau), a
stamt¹d do Nidzicy (Neidenburg), a nawet
do Warszawy. Ale nie zawsze tak by³o, bo po
zmianie terytoriów po I Wojnie Œwiatowej
poci¹g zatrzymywa³ siê przed now¹ granic¹ i
nie doje¿d¿a³ do Dzia³dowa. Na stacji w
Bergling robi³ pêtlê i jecha³ w kierunku
powrotnym przez D¹brówno, Samborowo do
Ostródy.

Stacje kolejowe s³u¿y³y nie tylko podró¿u-
j¹cym i m³odzie¿y je¿d¿¹cej do szkó³ w
Ostródzie, ale tak¿e do przechowywania
ró¿nych towarów, paczek i listów. 

Kolej mia³a wtedy du¿e znaczenie gospo-
darcze. Transportowano przeró¿ne produktu
i wyroby. W du¿ym zasiêgu przewo¿ono
drewno i ziemiop³ody z maj¹tków oraz
wiejskich gospodarstw. Transportowano je
przewa¿nie do Ostródy. W Ostródzie naprze-
ciwko dworca kolejowego nad Jeziorem
Drwêckim znajdowa³a siê sk³adnica i kilka
spichlerzy, w których prze³adowywano
towary na statki i przewo¿ono do Elbl¹ga,
nastêpnie do portów nadba³tyckich, a dalej
do ró¿nych krajów œwiata.

T¹ lini¹ kolejow¹ jecha³am z moj¹ mam¹

dwa razy na goœcinê do cioci do Lipowa
(Leip). Moja ciocia, najm³odsza siostra ojca
urodzona w Paw³owie, po zam¹¿pójœciu
mieszka³a kilka lat w Olsztynku. Nastêpnie
przeprowadzi³a siê z rodzin¹ do Lipowa.

Przez tê doœæ du¿¹ wioskê i maj¹tek od
dawna prowadzi g³ówna droga z Lubawy do
Ostródy. Od czasów zakonnych by³ tu koœ-
ció³ i parafia obejmuj¹ca kilka miejscowoœ-
ci, np. Zaj¹czkowo, Ba³cyny i Reszki. 

Nasza podró¿ zaczyna³a siê z kolonii w
Paw³owie. Dziadek odwozi³ nas wozem do
stacji w Lichtajnach. Tam kupowa³yœmy
bilet i jechaliœmy poci¹giem do Ostródy. W
Ostródzie przesiadaliœmy siê na poci¹g w
kierunku D¹brówna (Gilgenburg) przez
Samborowo. Wysiadaliœmy na stacji Sch-
mukwalde (Smykowo) i oko³o trzech kilo-
metrów jechaliœmy bryczk¹ do cioci w
Lipowie.

Mia³am wtedy siedem lat i dobrze wszys-
tko pamiêtam, bo jeszcze póŸniej o tym z
mam¹ nieraz rozmawia³yœmy. Latem 1943
roku jecha³yœmy na urodziny (Geburstag)
mojego kuzyna, a drugi raz - wczesn¹ wios-
n¹ 1944 roku - na chrzciny mojej najm³od-
szej kuzynki.

W 2007 roku zwiedzi³am Wzniesienie
Dylewskie. ... Nie ma kolei! Teraz samocho-
dem jecha³am piêknymi asfaltowymi szosa-
mi. Drogi jak aleje obsadzone ros³ymi drze-
wami, prezentowa³y siê okazale w jesiennej
szacie. Jad¹c na przemian miêdzy dolinami i
pagórkami, poœród uprawionych pól,
zielonych ³¹k i okaza³ych lasów podzi-
wia³am wioski, stare koœcio³y, pozosta³oœci
dawnych maj¹tków ziemskich wokó³
Dylewskiej Góry. Ale czegoœ by³o mi brak!

Ingrid Bobcza       

BY£A SOBIE KOLEJ - C.D. 
Wokó³ Dylewskiej Góry

Bo¿ena Janiszewska - Rolka

adres firmy: ul. S³oneczna 41  11-015 Olsztynek
partnerksiegowy@op.pl

www.partnerksiegowy.republika.pl
telefon: 0 508 110 571

Dzia³alnoœæ rachunkowo-ksiêgowa: 
- ksiêgowanie wszelkiego rodzaju transakcji gospodarczych, wykonywane   
na zlecenie,

- sporz¹dzanie sprawozdañ i bilansów finansowych,
- przygotowywanie dokumentów o dochodach osób i firm w celach     
podatkowych

Doradztwo w zakresie prowadzenia dzia³alnoœci gospodarczej i
zarz¹dzania
- planowania organizacyjnego,
- kontroli kosztów i innych zagadnieñ finansowych,
- planowania, organizacji pracy,
- opracowywania systemów prowadzenia rachunkowoœci i kontroli  
wydatków.

- planowania metod czy procedur dotycz¹cych rachunkowoœci
- planowania, organizacji, efektywnoœci i kontroli 

Dzia³alnoœæ wspomagaj¹ca prowadzenie biura
- przygotowywanie,
- edycja i korekta dokumentów,
- komputerowe redagowanie  tekstu,
- przepisywanie dokumentów
- pozosta³e us³ugi sekretarskie,
- pisanie listów lub streszczeñ

Obs³uga osób fizycznych
i podmiotów gospodarczych  

(spó³ka z o.o.) 



Liga halowa w Olsztynku
Zbli¿aj¹ siê do fina³u roz-

grywki halowych lig - pi³ki
no¿nej i siatkówki. 

W tej pierwszej dominuj¹
dwie dru¿yny - "Oldboje"
Olsztyn i Stacja Paliw K.
G¹siorowski, o trzecie miejsce
walcz¹: "Grom" Lichtajny,
"Victoria" i "Concordia", zaœ
w siatkówce najwiêksze
szanse na medalowe miejsca
maj¹ cztery dru¿yny - Gietrz-
wa³d, "No Name" Toma-
szkowo, "Reprezentacja"
Olsztynek i Purda.

Zapraszamy do hali gim-
nazjum na ostatnie turniej
siatkówki 23.02 i play off'y
1.03.08.

15 XII 07 Olsztynecki Jar-
mark Wigilijny. Brakowa³o
tylko œniegu, a poza tym
"wszystko gra³o" ... kolêdy.
Wyst¹pi³y zespo³y wokalne z
Przedszkola i wszystkich olsz-
tyneckich szkó³, "Mali Bêb-
niarze", "Craizy Daisy",
"Bolek Orkiestra" z Bur-
mistrzem oraz "Zayazd" jako
gwiazda. Konkurs na
aran¿acjê sto³u wigilijnego
wygra³o Gimnazjum przed
Zespo³em Szkó³ i LO nr 1, na
szopkê Pawe³ Brodziñski
przed Warsztatami Terapii
Zajêciowej a na ozdobê
choinkow¹ Klaudia Magiers-
ka. Nadleœnictwo Jagie³ek
sprzedawa³o choinki a wokó³
Rynku ustawi³y siê stoiska z
artyku³ami nie tylko

œwi¹tecznymi, nie zabrak³o te¿
grzanego wina. Organiza-
torzy: UM, MBL i MGOK.

24 XII 07 Miko³aj z
MGOK-u. Wszyscy, którym
nieobca jest tradycja go-
szczenia œw. Miko³aja w
wieczór wigilijny mogli, jak
zwykle, tak¹ wizytê zamówiæ
u nas. Miko³aj z MGOK-u
jest, niezawodny - punktualny,
uœmiechniêty i ... hojny!

31 XII 07/1 I 08 Powitanie
Nowego Roku. Przez oko³o 2
godziny bawiliœmy siê w
Rynku jak na balu sylwe-
strowym. Tradycyjnie Nowy
Rok powita³ Burmistrz,
póŸniej by³y ognie sztuczne,

dyskoteka i konkurs sylwe-
strowy, w którym nagrodê
g³ówn¹ - telewizor ufundowa³
Burmistrz. Inne, równie¿
atrakcyjne nagrody by³y od
ZGK i Stacji Paliw K.
G¹siorowskiego. Za rok
szykuje siê super impreza, bo
rozpoczniemy 650-lecie pow-
stania miasta.

11-13 I WOŒP w Olsz-
tynku. Podobnie jak w roku
ubieg³ym akcjê prowadzili-
œmy w Olsztynku i Waplewie.
Koncerty i aukcje by³y ju¿ w
pi¹tek - w Waplewie i w Gim-
nazjum, w sobotê dyskoteka w
domu kultury a w niedzielê
zbiórka uliczna w Waplewie i
Olsztynku. W koncertach
wyst¹pi³y nasze zespo³y -
"Blue Velvet", "Polopiryna",

"Discret Noise", "No 69",
"Craizy Daisy" i "Fantazja" a
na ulicach dzia³a³o 17 wolon-
tariuszy (Daria Malinowska,

Tomasz Bondaruk, Sebastian
Miszczak, ¯aneta Podgrudna,
Agnieszka Krauze, Adam
Kroczek, Marta Hodyra,

Maciek Kalinowski, Monika
Luberacka, Paulina Pastuszko,
Ewelina Ziarkowska, Martyna
Pe³ka, Dominika Kluf,
Krzysztof Wachowski, Kinga
Remiszewska, Ewelina
Lisowska, Sylwia Ka³ecka),
którym serdecznie dziêkujemy
w imieniu Jurka Owsiaka.
£¹czny dochód akcji to
9.658,31 z³, 11 euro i 15 pen-
sów, z czego w Waplewie
2.216,32 z³ i 10 euro a w
Olsztynku 7.441, 99 z³, 1,60
euro i 15 pensów.

13 I "Camelleon" w Re-
szlu. Zespó³ zosta³ zaproszony
na koncert Wielkiej Orkiestry
Œwi¹tecznej Pomocy.

16 I "Music Pub". Na
otwarcie nowego m³odzie-
¿owego lokalu prowadzonego
przez Tomka Milewskiego
przyjecha³ s³ynny basista
Krzysztof Œcierañski i pokaza³
kto "rz¹dzi" w Polsce na
basie.
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Kronika MGOK-u

Jarmark Wigilijny - stoisko z
ozdobami œwi¹tecznymi.

Krzysztof Œcierañski w “Music Pubie”. 

Zbiórka uliczna w Olsztynku.

Przyk³ad idzie z góry!
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14 I - 27 I Akcja Ferie. Od
lat najwiêcej propozycji dla
dzieci i m³odzie¿y oferuje
MGOK. Szkoda tylko, ¿e zde-
cydowana wiêkszoœæ imprez, z
powodu braku zimy, dzieje siê
w sali. Ale i tak, dziêki hojnoœ-
ci Burmistrza, dzieci dwukrot-
nie wyjecha³y na lodowisko do
Olsztyna. Poza tym by³y filmy
w kinie, dyskoteki, koncert
rockowy, konkursy (piosenki,
plastyczny, rzeŸbiarski),
turnieje rekreacyjne i
sportowe, program estradowy
"Teatru za 2 grosze" dla
najm³odszych, rewia tañca
towarzyskiego KTT "Fanta-
zja" i na koniec wybory Miss
Ferii. W tym roku Miss i
wybrank¹ publicznoœci zosta³a
Oliwia B¹czkowska.

31 I "Mali Bêbniarze"
kontynuuj¹ dobre tradycje
olsztyneckich zespo³ów
perkusyjnych.

Po sukcesach "Perkusyjnej
4-ki" m³odzi, ale ju¿ w dobrej
formie, perkusiœci zyskuj¹
coraz wiêksze uznanie organi-
zatorów imprez. Ostatnio
dwukrotnie odwiedzili Mr¹-
gowo.

3 II Choinka Stowa-
rzyszenia na Rzecz Osób
Niepe³nosprawnych. Od lat
pomagamy w zorganizowaniu
tej imprezy, do³¹czamy te¿
zawsze coœ do programu
artystycznego. W tym roku
wyst¹pi³y rozœpiewane dziew-
czyny z "Craizy Daisy".

Wkrótce:
24 II godz. 18.00 - Kino

"Grunwald" - jazzowy kon-
cert kameralny. Wyst¹pi
znany gitarzysta Robert
Otwinowski, towarzyszyæ mu
bêdzie Tomasz Banul na
pianie. Bilety do nabycia w
domu kultury lub przed kon-
certem w cenie 10 z³ - doroœli,
5 z³ - m³odzie¿.

9 III Olsztyneckie Kon-
frontacje Rockowe Pro-Rock
'08. Przyjad¹ do nas zespo³y
nie tylko z naszego regionu,
zapraszamy m³odzie¿ do domu
kultury o godz. 16.00.

Zapraszamy dzieci i m³odzie¿ do kó³ zainteresowañ:
- rzeŸbiarskiego i plastycznego, 
- tanieca towarzyskiego i nowoczesnego,
- tañca z ogniem, 
- szkó³ki break-dance,
- zespo³ów muzycznych

Szczegó³owe informacje i zapisy w MGOK-u (ul. Chopina 29,
tel. (089) 519-22-01). Prosimy te¿ o zwracanie uwagi na
rozwieszane przez nas systematycznie plakaty.

Ferie ‘08 w obiektywie
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KRZY¯ÓWKA
NR 144

Poziomo: 
1) lektryczek 5) to jest poezja 9) minimum rozumu 
10) najsprawiedliwiej podzielony 11) gra z makiem 
12) krêci siê w oczku 13) on powinien wisieæ 14) gruba
15) dla atlety 16) praca rekina 18) ofiara Skuby
19)ma³e ale 21) nie œpi 23) czerwona 24) id¹ w 
Hallowen 25) na 1 poziomo 26) krótka przepowiednia
27) dopiero siê stara
Pionowo:
1) do dawania 2) zawód z czarowaniem 3) w staropol-
skiej szatni 4) przyci¹ga z pr¹dem 6) na has³o 
7) wszyscy naraz 8) na psa 16) oczekiwanie 17) gdzie
kucharek szeœæ 19) Panu Bogu w okno 20) napój dla
wroga 22) cia³a niebieskiego

Rozwi¹zania prosimy nadsy³aæ do 15 marca pod adre-
sem redakcji. Spoœród prawid³owych rozwi¹zañ wylosu-
jemy nagrodê w wysokoœci 40 z³. Prawid³owym rozwi¹-
zaniem ostatniej krzy¿ówki by³o has³o: “Za dukata, brat
sprzeda brata”. Nagrodê wylosowa³a Barbara Suwiñska
z Olsztynka.
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u filtry oleju, paliwa i powietrza
u klocki i szczêki hamulcowe
u paski rozrz¹du i klinowe
u benzyny i olej napêdowy

PE£NY ASORTYMENT

realizacja w ci¹gu 1 dnia

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


