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str. 6 W trakcie majsterkowania rozbudza się
dziecięca wyobraźnia, dzieci rozwijają
pomysłowość a także uczą się cieszyć z
dzieła swych rączek. Drugim pożytecz-
nym aspektem tej inicjatywy jest utrwala-
nie w  świadomości dziecka faktu, że ratu-
je życie bezradnego ptaszka karmiąc go
zimą, co zdecydowanie jest  jednym  z
ważniejszych czynników wychowa-

wczych mających wpływ  na kształtowa-
nie uczuć wyższych rozwijającej się psy-
chiki dziecka. Kształtuje się także jego
pozytywny stosunek do świata  fauny i
flory, a świadomość, że swoim postępo-
waniem niesie się pomoc bezradnym i sła-
bym eliminuje u dzieci brzydkie obyczaje,
a przede wszystkim agresję. 

c.d. na str. 5

Dom Kultury w Olsztynku w ramach swej wszechstronnej działalności kultural-
no – oświatowej tym razem zachęcił dzieci do budowy karmników i, tym samym,
dokarmiania naszych pierzastych przyjaciół podczas śnieżnej i mroźnej zimy.

Po raz drugi gościliśmy w Olsztynku rajd przygo-
dowy – Timex Rajd 360°, tym razem w zimowych
warunkach. Wyścig toczył się na terenie całej gminy
od piątku 5 lutego (godz. 22.00) do niedzieli (godz.
22.00). 

Wystartowały 23 drużyny z całej Polski (6 na dłu-
giej trasie i 17 na krótkiej). Trasa, pokonywana non-
stop, została podzielona na osiem etapów. Określenie
dyscypliny mianem sportów ekstremalnych było, jak
najbardziej adekwantne dzięki zimowej aurze. Masy
śniegu spowodowały, że zawody zostaną na długo w
pamięci uczestników. W sobotni poranek temperatu-
ra spadła do minus 15 stopni, a wiatr spotęgował
uczucie mrozu do minus 25 stopni.

Organizatorzy, Stowarzyszenie Team 360°, musie-

li skrócić zawody ze względu na znacznie wolniejsze
tempo, niż pierwotnie planowano. Trzeba było rów-
nież odwołać odcinek  łyżwiarski przez J. Pluszne z
powodu 40 cm warstwy śniegu.

Na trasie długiej, mierzącej 182 km, zwyciężył
zespół „Entre.pl”. Najmocniejsza ekipa rajdowa tej
zimy startowała w składzie: Szymon Ławecki, Paweł
Janiak, Joanna Garlewicz, Marcin Zdziebło a na
pokonanie trasy potrzebowała 27 godzin. Na trasie
krótkiej (121 km, pokonywanej w zespołach dwu-
osobowych) najlepszymi okazali się Piotr Paszyński
i Maciej Marcjanek (zespół „Bolek i Lolek”) w cza-
sie 18 godzin i 18 minut.

Relacja z zawodów prowadzona na żywo została
zamieszczona na stronie www.team360.pl.

Ekstremalnie w Olsztynku!
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♦ 31 grudnia br. Bur-
mistrz wziął udział w
imprezie noworocznej na
Rynku i złożył zgromadzo-
nym na rynku miasta życze-
nia noworoczne.

♦ Na spotkaniu Bur-
mistrz z przedstawicielami
firmy Agroma z Olsztyna,
właściciela gruntów przy ul.
Mrongowiusza w Olsztyn-
ku, omówiono zamianę
gruntów. Firma przedstawi-
ła też harmonogram inwe-
stycyjny dot. zagospodaro-
wania działek.

♦ Burmistrz odbył spo-
tkanie z przedstawicielami
Stowarzyszenia Timex
360°, dot. organizacji w
Olsztynku rajdu przygodo-
wego. W dniach 5-7 lutego
br. wzięło w nim udział 70
zawodników z całej Polski.

♦ Na  spotkaniu Burmi-
strza z Januszem Lorenzem
– członkiem Rady Nadzor-
czej Specjalnej Strefy Eko-
nomicznej - omówiono
działania mające przyspie-
szyć utworzenie Specjalnej
Strefy Ekonomicznej w
Olsztynku przy ul. Zielonej
i ul. Mierkowskiej.

♦ Burmistrz uczestniczył
w posiedzeniu Związku
Gmin Warmińsko- Mazur-
skich, na którym omówiono
projekt uchwały dot. przy-
jęcia nowych członków
(Gminy Grunwald i Gminy
Małdyty). W spotkaniu tym
uczestniczyli Wojewoda
Warmińsko-Mazurski oraz
Marszałek Zarządu Woje-
wództwa Warmińsko-
Mazurskiego.

♦ Na spotkaniu Burmi-
strza z organizatorami rajdu
rowerowego na trasie Olsz-
tyn – Stawiguda – Ząbie i
Ząbie – Nidzica, szlakiem
historycznego gościńca
nidzborskiego, omówiono
współudział Gminy Olszty-
nek w tym przedsięwzięciu.

♦ Na spotkaniu z Przed-
siębiorstwem “Inwestpro-
jekt” z Olsztyna podpisano
umowę o pełnieniu przez tę
firmę, w imieniu Gminy,
funkcji  inwestora zastęp-
czego instalacji  kolektorów
słonecznych do ogrzewania
ciepłej wody dla kotłowni
przy ul. Daszyńskiego.

♦ Pracownicy Urzędu
Miejskiego w Olsztynku
uczestniczą w cyklu szko-
leń (podpisano porozumie-
nie z 9-cioma innymi samo-

rządami) projektu “Po
pierwsze jakość – wdroże-
nie nowoczesnych metod
zarządzania w urzędach
administracji samorządo-
wej”. Projekt, który pilotuje
firma „Trianon” z Ostródy,
jest finansowany ze środ-
ków UE i potrwa do końca
br.

♦ Na posiedzeniu Rady
Społecznej Gminnego Cen-
trum Publicznych Zakładów
Opieki Zdrowotnej  w Olsz-
tynku podjęto uchwałę dot.
zmian w statucie tej jed-
nostki. Dyrektor Centrum
przedstawiła wyniki finan-
sowe za 2009 rok oraz plan
rzeczowo-finansowy na rok
2010.

♦ Burmistrz uczestniczył
w walnych zgromadzeniach
Koła Wędkarskiego i OSP
w Olsztynku.

♦ Burmistrz przyjął
zaproszenie na podsumowa-
nie projektu realizowanego
przez młodzież Zespołu
Szkół w Olsztynku, przy
wsparciu finansowym ze
środków UE.

♦ Burmistrz podpisał
umowę z Województwem
Warmińsko-Mazurskim o
dofinansowaniu projektu
“Rewitalizacja rynku –
Zagospodarowanie Rynku
Głównego w Olsztynku”
współfinansowanego z
Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego.
Dofinansowanie przyznano
w łącznej kwocie nie prze-
kraczającej 1 679 912,63 zł
i nie więcej niż 70% kwoty
całkowitych wydatków oraz
umowę z Samorządem
Województwa Warmińsko-
Mazurskiego o przyznaniu
pomocy w wysokości 2 910
053 zł na realizację zadania
“Ochrona zlewni jeziora
Mielno poprzez rozwiąza-
nie gospodarki wodno-ście-
kowej wsi Nowa Wieś
Ostródzka”. 

♦ Burmistrz wraz z Pre-
zesem Wojewódzkiego Fun-
duszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w
Olsztynie  uroczyście prze-
kazali OSP w Olsztynku
wóz ratowniczo-gaśniczy
do działań ratownictwa
ekologicznego, na zakup
którego Gmina otrzymała
dofinansowanie ze środków
Unii Europejskiej w  kwo-
cie 520 000 zł.

♦ Burmistrz przy

współpracy z Warmińsko-
Mazurską  Agencją  Roz-
woju Regionalnego SA w
Olsztynie oraz Regional-
nym Systemem Wspierania
Innowacji, zorganizował w
dniu 3 lutego br. w
Urzędzie Miejskim w Olsz-
tynku szkolenie  na temat
“Fundusze Unii Europej-
skiej jako źródło finanso-
wania inwestycji w przed-
siębiorstwie” dla małych i
średnich przedsiębiorstw.

♦ Na spotkaniu robo-
czym Burmistrza z Komen-
dantem Komisariatu Policji
w Olsztynku omówiono
stan bezpieczeństwa na
terenie gminy.

♦ Burmistrz był gościem
zabawy karnawałowej zor-
ganizowanej przez Stowa-
rzyszenie na rzecz Osób
Niepełnosprawnych i Ich
Rodzin dla podopiecznych
Stowarzyszenia.

♦ Na spotkaniu robo-
czym  Dyrektor WDW w
Waplewie przedstawił Bur-
mistrzowi sytuację  finanso-
wą Ośrodka oraz problemy
związane z okresem zimo-
wym. 

♦ Burmistrz podpisał
umowę na realizacje zada-
nia, pn. "Wykorzystanie
energii słonecznej w budyn-
kach S.M. Grunwald, S.M.
Farmer oraz Przedszkola
Miejskiego w Olsztynku”.
Na wykonanie wpłynęła 1
poprawnie sporządzona
oferta  w kwocie - 1 721
326, 43zł, którą złożyła
firma SOLVER Spółka z
o.o. z Katowic. 6 ofert w
kwotach od 1 479 165,47 zł
do 2 722 396, 91 zł zostało
odrzuconych, z uwagi na
źle wyliczony VAT. Gmina
otrzyma dofinansowanie z
Ekofunduszu z Warszawy w

kwocie do 700.000 zł.
♦ Rozstrzygnięto prze-

targi (zamówienia) na: kon-
serwację oświetlenia ulicz-
nego na terenie miasta i
gminy Olsztynek w roku
2010 (wpłynęły dwie oferty
w kwotach od 39 040 zł. do
55 717,40 zł, korzystniejszą
ofertę przedłożyła firma
Instalatorstwo Elektryczne
Mariusz Zakrzewski z Olsz-
tynka), dostawę kruszywa
drogowego na terenie
Gminy Olsztynek (wpły-
nęło 6 ofert w kwotach od
88 084 zł do 170 828,00 zł,
z czego 3 oferty zostały
odrzucone z uwagi na braki
formalne - najtańszą złożyła
firma TRANS-ŻWIR Jan
Kitowicz Giżycko/Gajewo),
usługi związane z obsługą
geodezyjną gminy Olszty-
nek (wpłynęły 4 oferty w
kwotach od 30 744 zł do 53
700 zł, najtańszą była firma
Usługi Geodezyjne Marek
Turowski z Olsztyna),
wycenę i inwentaryzację
nieruchomości położonych
na terenie gminy Olsztynek
(wpłynęły 3 oferty w kwo-
tach od 44 850 zł. do 65
450 zł).

♦ Na sesji rady miejskiej
w dniu 30 grudnia 2009
roku wysłuchano informacji
Burmistrza o pracy między
sesjami, uchwalono budżet
gminy na rok 2010 (uchwa-
ła budżetowa zamieszczona
jest w BIP urzędu miejskie-
go), dokonano zmian w pla-
nie budżetu na rok 2009
oraz określono zadania i
kwoty wydatków, które nie
wygasają z upływem roku
budżetowego. Uchwalono
plan pracy rady i plany
pracy komisji (rewizyjnej,
gospodarki i budżetu oraz
spraw społecznych). Na

sesji w dniu 25 lutego br.
przedstawiono informację
Burmistrza o pracy między
sesjami, o realizacji wnio-
sków zgłoszonych na posie-
dzeniach komisji i pod-
jętych uchwał przez Radę w
roku 2009, a przewodni-
czącego komisji spraw spo-
łecznych o realizacji Gmin-
nego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Proble-
mów Alkoholowych dla
Miasta i Gminy Olsztynek
za rok 2009 i realizacji
Gminnego Programu
Współpracy z Organizacja-
mi Pozarządowymi za rok
2009. Przedstawiono pro-
jekty uchwał  w sprawiach:
wprowadzenia zmian w
budżecie na rok 2010, zaci-
ągnięcie pożyczki na finan-
sowanie planowanego defi-
cytu budżetu Gminy Olsz-
tynek, wyrażenia zgody na
zamianę gruntów, zmiany
uchwały o zwolnieniu z
obowiązku przeprowadze-
nia przetargu na dzierżawę
domków letniskowych,
uchwalenia miejscowego
planu zagospodarowania
przestrzennego terenu poło-
żonego w obrębie Gąsioro-
wo II w gminie Olsztynek,
przystąpienia Gminy Olsz-
tynek do realizacji w 2010
roku projektu systemowego
“Nie jutro lecz dziś”,
zatwierdzenia zmian do sta-
tutu Gminnego Centrum
Zdrowia Zespołu Publicz-
nych Zakładów Opieki
Zdrowotnej w Olsztynku,
zmiany uchwały dot. Gmin-
nego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Proble-
mów Alkoholowych dla
Miasta i Gminy Olsztynek
na rok 2010.

Z PRAC BURMISTRZA I RADY MIEJSKIEJ

SZANOWNY PODATNIKU

W dniu 01 marca 2010 r. w godz. 9:00 – 13:30 
w Urzędzie Miejskim w Olsztynku 

(pokój Nr 2 – parter) będzie pełnił dyżur:
PRACOWNIK URZĘDU SKARBOWEGO w OLSZTYNIE,
który będzie udzielał informacji i przyjmował roczne podatkowe

rozliczenia za rok 2009. Zainteresowanych serdecznie zapraszamy.
Informujemy, że druki PIT- ów można pobierać 
w Urzędzie Miejskim w Olsztynku pokoju Nr 2                                                                          

Burmistrz Olsztynka                                                                    
Mirosław Stegienko



To nieprawda, że w naszej gmi-
nie nic się nie robi, jeśli chodzi o
poprawę infrastruktury, czy  warun-
ków życia mieszkańców.

Wystarczy przejść się po osie-
dlach mieszkaniowych, czy odwie-
dzić niektóre wioski, żeby zauwa-
żyć ciągłe pozytywne zmiany. Nie
do końca zaś wiadomo, dlaczego
nie rozpoczynano działań od serca
miasta, czyli od Rynku. Zmienia-
jące się ekipy władzy i administra-
cji omijały ten temat szerokim
łukiem, mimo krytycznych głosów
mieszkańców, osób z zewnątrz czy
chociażby naszej gazety. Ostatnio,
jednak, idzie zdecydowanie ku lep-
szemu. Nie chcąc być gorszą od
powiatu, który odrestaurował
Zamek, gmina zaangażowała się w
odtworzenie fragmentu starych
murów, w tym zaś roku stanie się
faktem, tzw. rewitalizacja Rynku.
O rozmowę na ten temat poprosili-
śmy Burmistrza Mirosława Ste-
gienko.

Red. - O odnowieniu naszego

Rynku mówi się od lat, są jednak

słuchy, że od wiosny ma ruszyć

pełną parą?

M.S. - Nie tylko się mówi ale
podejmuje też działania. Działanie
te są efektem głosów społeczeństwa
sygnalizujących potrzebę poprawy
wyglądu naszego centrum. W 2007
roku opracowaliśmy koncepcję
przebudowy placu Rynku, następ-
nie w 2008 wykonaliśmy projekt
techniczny, przebrnęliśmy przez
uzgodnienia z Konserwatorem
Zabytków (trwały 13 miesięcy) i
uzyskaliśmy pozwolenie na budo-
wę. Prace rozpoczną się wczesną
wiosną a planowane zakończenie
przebudowy Rynku to 31.09.2010
rok.

Red. - Jaki będzie zakres zmian

i budżet, no i skąd pieniądze ?

M.S. - Zakres prac to rozebranie
murków wokół rynku i całej
nawierzchni, ułożenie nowej z kost-
ki granitowej, przestawienie Lwa
bliżej Ratusza, wykonanie nowej
fontanny, nowego stylowego oświe-
tlenia i zamontowanie małej archi-
tektury: ławeczki, słupki oddziela-

jące, klomby, skrzynki energetycz-
ne. Kosztorysowa wartość inwesty-
cji to 2 mln 400 tys. zł, ale w dro-
dze przetargu, który wygrała Firma
„Trakt” z Barczewa, zamknie się
kwotą 1 mln 800 tys. zł. W 2009
roku złożyliśmy projekt do progra-
mu RPO Warmia i Mazury, działa-
nie Rewitalizacja Miast, otrzymali-
śmy dofinansowanie do realizacji
tego projektu w wysokości 75%
kosztów kwalifikowanych. Pozosta-
łe 25 % wyłoży miasto.

Red. - Pamiętam, że rozważało

się zamknięcie Rynku dla ruchu

kołowego.

M.S. - Kwestia ograniczenia czy
też zamknięcia ruchu po przebudo-
wie może być rozważana w innym
opracowaniu, ale po zakończeniu
zadania.

Red. - Podejrzewam, że gdy

roboty ruszą wiosną, wielu miesz-

kańców Olsztynka, może nie koja-

rzyć co, właściwie, ma być robione.

Czy nie byłoby sensownym umiesz-

czenie w centrum  jakiejś promocji

działań, na przykład makiety przy-

szłego wyglądu Rynku?

M.S. - Na pewno po rozpoczęciu
robót wykonawca postawi tablicę
informacyjną dotyczącą tej inwe-
stycji a my ze swej strony możemy
ponownie wywiesić wizualizację
„Nowego Rynku”, która wisiała w
2009 roku przez 6 miesięcy na
tablicy ogłoszeń. 

Red. - Czy jest szansa, żeby w

nowym rynku powstało więcej

atrakcji dla turystów, na przykład

lokali gastronomicznych i rozryw-

kowych ?

M.S. - Szansa chyba jest, ale nie-
zmiennie odpowiadam, że piłka jest
teraz po stronie przedsiębiorców i
właścicieli lokali, którzy ocenią czy
takie przedsięwzięcie może przy-
nieść sukces biznesowy. Ja mogę
tylko obiecać, że władze miasta na
pewno nie będą przeszkadzały,
jeżeli ktoś będzie chciał w swoim
lokalu prowadzić działalność
gastronomiczno-rozrywkową. 

Red. - Ten Nowy Rynek będzie

pięknie korespondował z Zamkiem

i Ratuszem, który też przydałoby

się odnowić. Chyba dobrze byłoby

też trochę zmienić wygląd ciągle

jeszcze, mimo ostatniego remontu

elewacji, niezbyt pasujących do

całości bloków mieszkalnych?

M.S. - W zasadzie całą odpo-
wiedz umieścił Pan w pytaniu. Zga-
dzam się z tym, ale trzeba pamiętać,
że nie od razu Kraków zbudowano i
albo stawiamy sobie ambitne cele
przerastające nasze możliwości,
albo stawiamy sobie cele realne i
krok po kroku realizujemy je.

Rozmawiał 
Wiesław Gąsiorowski

Komendant Straży pan Miro-
sław Szostek z przykrością stwier-
dza, że nie wszyscy właściciele
nieruchomości (choć z licznymi
wyjątkami) wywiązują się z obo-
wiązku odśnieżania chodników
przy swoich posesjach. Nie jest
przecież tajemnicą odwieczny obo-
wiązek właścicieli dbania nie tylko
o czystość ale i o bezpieczeństwo
przechodniów, szczególnie zimą,
wokół swoich posesji. Jeśli ktoś nie
pamięta, obowiązek ten nakłada u
nas na właścicieli posesji uchwała
rady miejskiej z dnia 30 marca
2006 roku, zgodnie z którą to wła-
śnie straż miejska ma obowiązek
kontrolowania. Musimy mieć świa-
domość, że za każdy nieszczęśliwy
wypadek na chodniku  odpowie-
dzialność karna  a także  wszelkie
roszczenia finansowe poszkodowa-
nego  obciążają tylko i wyłącznie
właściciela  posesji, warto więc
czasem posłuchać upomnienia
funkcjonariuszy, we własnym
dobrze pojętym interesie. Uchwała
naszej Rady wynika z postanowień

ustawy o samorządzie gminnym z
dnia 8 marca 1990 roku oraz usta-
wy o utrzymaniu czystości i
porządku w gminach z dnia 13
września 1996 roku, musimy więc
rozumieć, że egzekwowanie posta-
nowień uchwały to  obowiązek
nałożony przez władze miasta na
straż miejską. 

Należy wspomnieć, iż strażnicy
miejscy posiadają aparaturę do
pomiaru prędkości pojazdów
(radar) i planują w roku bieżącym
prowadzić wzmożone kontrole,
szczególnie na terenie miasta.
Powinni więc mieć się na baczno-
ści wszyscy specjaliści od szybkiej
jazdy i przegazowywanych zry-
wów, bo jak zapowiadają funkcjo-
nariusze, tam gdzie w grę wchodzi
narażenie mieszkańców na niebez-
pieczeństwo kary będą maksymal-
ne. Nie będą też bezkarni właści-
ciele jednośladów ryczących nie
tylko na ulicach, ale także pod
oknami a nawet na parkowych alej-
kach. Nadmierne decybele, na
które skarżą się mieszkańcy, będą

traktowane jak awaria układu
wydechowego, co jest podstawą do
zatrzymania dowodu rejestracyjne-
go pojazdu. 

Plagą też w naszym mieście, z
która należy walczyć wszystkimi
dostępnymi sposobami, staje się
wandalizm przejawiający się, m.in.
w notorycznym przewracaniu i
niszczeniu koszy na śmieci,  co
można określić jako kompletne
zdziczenie obyczajów. Dlatego też
Straż Miejska nie wyklucza nagród
dla tych, którzy podadzą personalia
barbarzyńców, żeby można było

ukrócić ten obrzydliwy proceder
przykładnie sprawców karząc,
oczywiście osobom wskazującym
wandali zapewnia się anonimowo-
ść. Reasumując te, nie wszystkie,
informacje na temat pracy naszej
Straży Miejskiej, należy jej funk-
cjonariuszom życzyć zrealizowania
zamierzeń, które przecież przekła-
dają się na dobro i bezpieczeństwo
wszystkich mieszkańców naszego
miasta.  

Kazimierz Czester
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Straż Miejska w Olsztynku z nastaniem nowego 2010 roku ener-
gicznie przystąpiła do realizacji przygotowanego wcześniej planu
pracy, w którym oprócz bieżącym interwencji, jakich wciąż przyby-
wa, a których nie przykrył zimowy śnieg, niebagatelną rolę odgrywa-
ją inspekcje  podległego jej terenu.

STRAŻ  MIEJSKA  DO  PRACY  RĘKAWY  ZAWIJA

Odśnieżony chodnik na ul. Szkolnej.

Wywiad z ...

Mirosławem Stegienko
Burmistrzem Olsztynka



Kilkanaście dni później, 3
października 2009r. przyjechały
trzy osoby – Bruno Zanoncini z
córką i Katarzyna Parafiuk w roli
przewodnika i tłumacza. Bruno
będąc już na emeryturze zaczął
zbierać informacje o swoim ojcu,
którego nigdy nie widział, ale
którego brak odczuł bardzo w
swoim życiu. Przyjechał specjal-
nie do Polski żeby odwiedzić
miejsce pobytu swojego ojca.
Niestety niewiele zobaczył. Po
dawnym ogromnym obozie pozo-
stały nikłe ślady. Jedynie wysta-
wa w gimnazjum i zgromadzone
tam eksponaty i zdjęcia dają
pewne wyobrażenie o obozie i
okrutnych latach II wojny świato-
wej. Szkoda tylko, że tak ważna
ekspozycja jest praktycznie nie-
dostępna dla przygodnego tury-
sty. Oprowadzając gości po sali
wystawowej widziałem ich zain-
teresowanie zachowanymi ekspo-
natami i prawdziwe wzruszenie,
szczególnie na twarzy Bruna.
Myślał o ojcu i czasie wojny,
pogardy i śmierci.

Faszystowskie Włochy rozpo-
częły wojnę w 1935r. podbijając
afrykańskie państwo Abisynię
(obecnie Etiopia). Miliony mło-
dych ludzi wcielono do armii i

wysłano na front (Albania, Gre-
cja, Francja) żeby zrealizować
imperialne plany Benito Mussoli-
niego. Początkowe sukcesy dawa-
ły społeczne poparcie dla faszy-
stów, ale dalsza eskalacja działań
wojennych przez Hitlera i klęski
państw Osi w Afryce i na froncie
wschodnim rozwiały marzenia o
podboju świata.

Włosi, w odróżnieniu od
Niemców, nie byli stworzeni do
wojaczki. Mniej fanatyczni i
okrutni nie chcieli walczyć za
swojego duce. W północnej Afry-
ce setki tysięcy żołnierzy podda-
wało się aliantom przy każdej
nadarzającej się okazji. Po klęsce
stalingradzkiej żołnierze włoscy
masowo uciekali z frontu i, ryzy-
kując własnym życiem, wracali
do domu. Nie chcieli dalej wal-
czyć. Klęski na frontach i maso-
wy sprzeciw społeczny spowodo-
wał obalenie rządów faszystow-
skich i przejecie władzy przez
marszałka Badoglio, który kazał
aresztować Mussoliniego i podpi-
sał kapitulację.

Zerwanie sojuszu z Niemcami
wywołało brutalną reakcję Hitle-
ra. Wojska niemieckie wkroczyły
do Italii, a żołnierzy włoskich
uznano za zdrajców i osadzono w

obozach jenieckich.
W sumie areszto-
wano i wywieziono
ponad półtora
miliona żołnierzy i
oficerów włoskich.
Wielu z nich trafiło
do obozu Stalag I B
Hohenstein. Nie-
którzy historycy
podają liczbę ok.6000 jeńców
włoskich, ale istnieją przesłanki
potwierdzające znacznie większa
liczbę. Rigoni Stern (jeniec wło-
ski, a później znany pisarz) twier-
dzi, że przez obóz jeniecki w
Olsztynku przeszło ok. 20 tysięcy
Włochów.

Włosi trafili do Olsztynka
jesienią 1943r. i musieli przeżyć
w trudnych warunkach zimną
jesień i mroźną, mazurską zimę.
Głód, choroby, ciężka praca i
ostre warunki klimatyczne były
dla nich zbyt trudne. Tysiące z
nich nigdy nie powróciło do sło-
necznej Italii.

Wskutek niedożywienia i
braku odpowiedniej odzieży na
jesienne i zimowe chłody śmier-
telność była bardzo wysoka. W
kwietniu 1944r. liczba jeńców
włoskich wynosiła tylko 585 677,
a w cztery miesiące później spa-
dła do 127 032, obejmując w
bilansie zarówno zmarłych, jak i
zlikwidowanych w masowych
egzekucjach.

Zanoncini Emilio, ojciec
Bruna, urodził się 1 lipca 1919r.
w Castagnoro koło Werony.
Żołnierz włoski, służył w jednost-
ce artyleryjskiej. Walczył na
wielu frontach, prawdopodobnie,
m.in. na Bałkanach w wojnie z
Albanią i Grecją. Następnie trafił
na front wschodni na tereny
Rosji. W 1943r., po klęsce pod
Stalingradem, uciekł z frontu i
pieszo (podobnie jak Rigoni
Stern) dotarł do Włoch, do domu
rodzinnego.

9 września 1943r. został aresz-
towany przez Niemców w Vipito-

no i wywieziony. Trafił do obozu
Stalag I B Hohenstein w Prusach
Wschodnich. Otrzymał numer
obozowy 10599.

Emilio poślubił wcześniej
Angelę Sebben, która urodziła 26
grudnia 1943r. syna Bruna
(Bruno Zanoncini). W lutym
1944r. zrobiono zdjęcie małego
Bruna (Nr 6) i wysłano do obozu.

Emilio otrzymał zdjęcie syna, o
czym wspomniał w liście napisa-
nym do rodziny. Ostatnia infor-
macja o Emilio pochodziła z 1
marca 1944r. Przebywał wtedy w
Stalagu I B Hohenstein. Od tego
momentu brakuje jakichkolwiek
śladów i informacji o jego dal-
szym losie. Nie wiadomo gdzie i
jak zginął, nie jest znane miejsce
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Szuka śladów ojca
Jeńcy włoscy w Stalagu IB Hohenstein

W połowie września 2009r. zadzwoniła do mnie pani Katarzyna Parafiuk z Krakowa.
Prosiła o informacje o obozie jenieckim w Olsztynku dla swojego znajomego mieszka-
jącego we Włoszech. Bruno Zanoncini poszukiwał śladów po swoim ojcu Emilio, który
w czasie wojny trafił jako jeniec do obozu w Olsztynku.

żołnierze włoscy na froncie w Bałkanach. Emi-
lio Zanoncini trzeci z prawej strony.

Emilio Zanoncini z sąsiadką - przyjaciółką podczas przepustki z fron-
tu.

Bruno Zanoncini w wieku dwóch
miesięcy. Takie zdjęcie syna
otrzymał Emilio w obozie jeniec-
kim.
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jego pochówku. Z obozu w Olsztynku
uciekł kolega Emilio. Udało mu się
przekroczyć rzekę i dotrzeć na ziemie
polskie. Później w jakiś sposób prze-
dostał się do rodzinnego miasteczka

we Włoszech. To on przyniósł infor-
mację, że widział Emilio żywego.
Angela nigdy nie pogodziła się ze
śmiercią męża, do końca swojego
życia czekała na jego powrót wierząc,

że gdzieś jest i nadal żyje. Nie-
stety Emilio nie wrócił.

Na pamiątkę pozostały jedy-
nie zdjęcia. Widać na nich mło-
dego, uśmiechniętego chłopa-
ka, pełnego radości i życia.
Nawet groza wojny nie była w
stanie zabić tej radości, niestety
los okazał się okrutny. Kilka lat
później Emilio zaginął gdzieś
na mazurskiej ziemi. Nie
zdążył zobaczyć swojego
synka. Bruno przeżył trudne
dzieciństwo jako półsierota.
Jego matka nie wyszła powtór-
nie za mąż i nigdy nie pogodzi-
ła się ze śmiercią męża.

Mazury przywitały
włoskich przybyszów chłodem
i deszczem. Bruno drżał z
zimna i może również ze wzru-
szenia. Zrozumiał zapewne co

Angela Sebben i Emilio Zanoncini wkrótce
po slubie.

żołnierze włoscy w czasie odpoczynku na biwaku. Emilio
Zanoncini siedzi na ziemi z prawej strony.

czuł jego ojciec jesienią 1943 roku wyrzucony z bydlęcego
wagonu na stacji w Olsztynku, zwanego wtedy Hohenstein, a
później w ponurym obozie jenieckim ogrodzonym kolczasty-
mi drutami. „Ludzie ludziom zgotowali ten los”. Czas zaciera
ślady, ale koszmary wojny żyją nadal w dzieciach i wnukach.
Warto o tym pamiętać!

Bogumił Kuźniewski

ZIMOWA AKCJA KARMNIK

Julia i Marcel ze swoim karmnikiem.

Do konkursu ogłoszonego przez
MGOK, z wykonanymi przez siebie
karmnikami, zgłosiło się kilkanaścioro
młodych przyjaciół ptaszków. Byli to:
Magdalena Wiśniewska, Julia Żukowska,
Marceli Żukowski, Weronika Lasota,
Aleksandra Zakrzewska, Przemysław
Rabij, Wiktoria Rabij, Krzysztof Mierze-
jewski, Olga Grochowalska, Bogdan
Grochowalski, Tomasz Rakiel, Rafał
Szymkowicz, Łukasz Osowski, Klaudia
Szmigiel i Warsztaty Terapii Zajęciowej
w Olsztynku. O całej tej chwalebnej ini-
cjatywie mogliśmy przeczytać na łamach
lokalnego czasopisma ,,ALBO” oraz  na
afiszach rozplakatowanych w mieście.
Miłym zaskoczeniem dla wszystkich
było włączenie się do  konkursu  Nadle-
śnictwa ,,JAGIEŁEK”, które nie tylko
zorganizowało na terenie swoich leśnych

włości finału konkursu, ale też zadbało
by miał on odpowiednią oprawę. Było
więc  płonące ognisko i pachnące smako-
wicie kiełbaski a oddelegowani przez
Panią Nadleśniczy Bożenę Przesław
wysokiej rangi leśnicy - PP Adam
Kędziora i Aleksander Sawczuk z
ogromną wiedzą, w sugestywny i nie-
zmiernie ciekawy sposób przekazywali
dzieciom wiedzę na temat leśnego życia,
propagując jego uroki i podkreślając jego
dla nas wszystkich znaczenie. Należy
także wspomnieć, że Nadleśnictwo
,,JAGIEŁEK” ufundowało uczestnikom
konkursu cenne nagrody. Całą  miła
zabawę zakończył  kulig po leśnych duk-
tach, dając dzieciakom moc radości.
Dyrektor MGOK-U Wiesław Gąsiorow-
ski  zapowiedział kontynuację podjętej
inicjatywy opieki nad pierzastymi miesz-

kańcami naszych okolic i tym razem dzieci będą robiły
budki lęgowe a  Nadleśnictwo zapowiedziało daleko idącą
pomoc w realizacji tego pomysłu. Można więc przypusz-
czać, że będzie następna okazja do spotkania a dzieciaki
czeka jeszcze wiele miłych niespodzianek ze strony naszych
przemiłych gospodarzy leśników. 

Czesław Kazimierz Bandzwołek

c.d. z 1 str.

WYPOŻYCZALNIA PRZYCZEPWYPOŻYCZALNIA PRZYCZEP

TRANSPORT DROGOWYTRANSPORT DROGOWY

tel. 693 054 228tel. 693 054 228

Olsztynek, ul. Poranna 5Olsztynek, ul. Poranna 5

G R A T U L A C J E

Z okazji jubileuszu 20-lecia Miejskiego Ośrodka
Pomocy Społecznej  w Olsztynku  oraz 5-lecia
Klubu Integracji Społecznej wszystkim pracowni-
kom składamy serdeczne gratulacje i życzymy
sukcesów w pracy i życiu osobistym oraz zado-
wolenia z pełnienia tak ważnej społecznie
funkcji.

Przewodniczący Rady Miejskiej     Burmistrz Olsztynka
Jan Budziński                         Mirosław Stegienko
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ul. Krótka 2, (ul. Warszawska naprzeciwko kina Grunwald)

KOMPUTERY

AUTORYZOWANE CENTRUM
CYFROWEGO POLSATU

SPRZĘT RTV, SAT, AGD

SERWIS RTV
Olsztynek, ul. Krótka 2, tel/fax 519 29 50, 519 13 87

Orkiestra grała już po raz XVIII
i jak zawsze także ten finał, pomi-
mo niesprzyjającej pogody okazał
się rekordowy.  Rzeczywisty efekt
zbiórki będzie znany dopiero za
kilka tygodni, jednak już teraz
wiadomo, że na konto Orkiestry
wpłynęło 36 118 272 00 zł. W
XVIII Finale działało 120 000
wolontariuszy i 1500 sztabów, a w
całym kraju odbywały się koncer-
ty, różnego rodzaju imprezy,
zawody sportowe a także marsze i
biegi propagujące zdrowy styl
życia.

W niektórych miastach ele-
mentem Finału były badania profi-
laktyczne, zarówno dzieci jak i
dorosłych. W wielu punktach orga-
nizowano także pokazy i szkolenia
w udzielaniu pierwszej pomocy.
Jak co roku Finał WOŚP odbywał
się także w naszym mieście a jego

organizatorami byli Miejsko
Gminny Ośrodek Kultury w Olsz-
tynku i Zespół Szkolno-Przed-
szkolny w Waplewie.

Nasz Finał trwał trzy dni a w
jego programie mogliśmy
zobaczyć i być uczestnikami wielu
koncertów, pokazów, aukcji i
innych atrakcji.

08-01-2010 godz 10.00 - Gim-
nazjum

Koncert w wykonaniu zespołów
MGOK-u ,,SZKŁO”, ,,ALIBI”,
,,TEQUILA”, ,,MALI BĘB-
NIARZE” oraz licytacja gadżetów
WOŚP.

08-01-2010 godz 18.00 –
Szkoła w Waplewie

Koncert zespołów ,,SZKŁO” i
,,TEQUILA”   pokazy taneczne,
klown PUPPI z Niemiec, aukcja
fantów od sponsorów, ognisko,
bufet i loteria.

09-01-2010 godz 18.00 – Kino
Grunwald

Koncert zespołów ,,TEQUILA”
i „To-Dobro” oraz licytacja
gadżetów WOŚP.  

10- 01-2010 Zbiórka uliczna w
Olsztynku i Waplewie.

Łącznie zebrano 14 357,15 zł (w
tym w Waplewie 5 158,18 zł)

Sztab WOŚP mieścił się w
Domu Kultury a szefował mu nikt
inny, jak dyrektor MGOK-u,
Wiesław Gąsiorowski.

Szczególne podziękowania
należą się wolontariuszom, którzy
mimo mrozu dzielnie przemierzali
ulice Olsztynka i zachęcali jego
mieszkańców do wrzucania
datków do puszek. Wolontariusze
to w większości uczniowie I
Liceum Ogólnokształcącego w
Olsztynku - Marta Hodyra,
Agnieszka Krauze, Grzegorz Gut,
Patryk Bodetko, Krzysztof
Draszek, Milena Busler, Kinga
Remiszewska, Patrycja Dobrze-
niecka, Katarzyna Szydłowska,
Robert Maciak, Damian Wierz-
chowski i Mateusz Szustkiewicz,
Zespołu Szkół w Olsztynku -
Kamil Biegański, Paulina Pas-
tuszko i Klaudia Fotschki, Gim-
nazjum w Olsztynku - Mateusz
Remiszewski i Aleksandra
Zakrzewska, I Liceum Ogólnoksz-
tałcącego w Olsztynie - Łukasz
Jędruszewski, Liceum Ogólnoksz-

tałcącego w Nidzicy - Żaneta
Moląg, Technikum Samo-
chodowego w Olsztynie -  Alan
Szczyglak, UWM w Olsztynie -
Katarzyna Głowacz, oraz Mag-
dalena Hodyra, Paweł Rogowski i
Wiesław Gąsiorowski.

XVIII Finał Wielkiej Orkiestry
Świątecznej Pomocy, jak wszystkie
poprzednie, będziemy jeszcze
długo wspominali, a za rok
spotkamy się zapewne na  kolej-
nym, jako że Orkiestra będzie
grała do końca Świata i o jeden
dzień dłużej.

Ewa Łagowska- Okołowicz

XVIII  FINAŁ  WOŚP 
w OLSZTYNKU

Tak już jest, że właśnie w styczniu, pośród śniegów i mrozów, na
ulice miast, miasteczek a także wsi wychodzą tysiące wolontariuszy i
miliony Polaków, żeby wspólnie zbierać fundusze na wytyczony
przez Fundację cel. Tym razem po raz drugi zbieraliśmy pieniądze
na zakup specjalistycznego sprzętu dla klinik onkologicznych, w
których leczone są dzieci dotknięte chorobą nowotworową. 

Zespół „Alibi”.

Wolontariusze z szefem sztabu (ul. świerczewskiego).
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Szanowni Czytelnicy, tak oto,
po okresie andrzejkowych wróżb,
bożonarodzeniowego koncertu
życzeń oraz noworocznych posta-
nowień, nastał bardzo długi i mro-
źny miesiąc-styczeń. Jestem prze-
konany, że świąteczne prezenty i
sylwestrowe szaleństwa sprawiły,
iż dla bardzo wielu Polaków i
mieszkańców naszej Gminy stycz-
niowe dni są najdłuższymi i naj-
bardziej oszczędnymi w tegorocz-
nym budżecie. Oczywiście chcia-
łbym się tutaj mijać z prawdą, ale
obawiam się, że niestety w tej
kwestii wyjątkowo mam rację.
Wróżka z wosku była standardowo
już bardzo wylewna i przekonywa-
ła o lawinie szczęścia, która nas
zaleje najpóźniej w nowym roku.
Standardowo też nie można było
odczytać z wylanych słów, który to
będzie konkretnie nowy rok i jak
to szczęście będzie się przejawiać.
Czy dla przykładu może zacznie-
my kroczyć pewnie (i szczęśliwie)
po bezpiecznych i wyremontowa-
nych chodnikach naszego Olsztyn-
ka i okolic? A może szczęśliwa
okaże się biedronka z czterema
kropkami i to ona wzniesie się na
wyżyny i pomoże wyremontować
również pozostałe budynki na tere-
nie olsztyneckiej Gminy? Myślę,
że nawet czerwono-czarne elewa-

cje byłyby z pewnością lepsze i
bardziej estetyczne aniżeli te w
barwach naszej codzienności,
obecnie codzienności styczniowej,
a więc nie tylko z dziurami w uli-
cach, ale i z brakami w domowych
budżetach (do jednych i do drugich
notabene należałoby podejść z
głową, gdyż jedynie doraźne i
krótkotrwałe łatanie powoduje
stałe pogarszanie się poziomu
zarówno asfaltu, jak i finansów -
porównanie do narastającej kuli
śnieżnej jest tutaj jak najbardziej
na miejscu i na czasie – pomyślmy
długofalowo i wystrzegajmy się
jej). 

My – ludzie nie dajemy jednak
za wygraną i pragnąc szczęścia nie
tylko dla siebie, lecz również dla
innych, zapominamy szybko o nie-
ziszczonych wróżbach i uciekamy
się do świątecznych życzeń. Nawet
obcym, nieznajomym lub wręcz
skłóconym i poróżnionym życzy-
my tego samego, czego sobie
samym – zdrowia, pieniędzy,
szczęścia, pieniędzy i szczęścia.
Czy to polityk, czy to nauczyciel,
czy też bezrobotny – nieważne,
wszyscy wszystkim składają
życzenia. Otóż to! Składają życze-
nia to trafne określenie. Nie mamy
nawet czasu zastanowić się nad
tym, bo zaledwie Święta się sko-

ńczyły znowu wszyscy wymieniają
się życzeniami, tym razem nowo-
rocznymi. A że rok 2010 przynosi
kolejne wybory, również samo-
rządowe, w życzeniach noworocz-
nych prym wiodą działacze poli-
tyczno-społeczni (okazuje się, że
nawet alfabetycznie priorytety
zostały ustalone). Przede wszyst-
kim życzą nam oni słusznych
decyzji wyborczych i trafnego
zarządzania krzyżykiem podczas
głosowania. Aby pozostać na dłu-
żej w pamięci wyborców swoje
życzenia popierają oni noworocz-
nymi postanowieniami, w których
to w pierwszej kolejności kierować
się będą dobrem społeczności
lokalnych. W ten oto sposób kolej-
ny już raz postanowione zostanie,
że naprawimy i rozbudujemy infra-
strukturę naszej Gminy. Potem,
podczas prowadzonych przetargów
publicznych na prace drogowe i
remontowo-budowlane będzie się
kierować tylko ceną, a nie jakością
wykonywanych prac, chociaż
wiemy przecież, że wykonać ten
sam remont dwukrotnie w ciągu
dziesięciu lat za 200 tys. (przykła-
dowo) jest zabiegiem droższym
aniżeli jednorazowe, solidne i
trwałe (minimum 10 lat) wyko-
nawstwo za 300 tys. (kwoty te sta-
nowią jedynie obraz a nie kalkula-
cję procesu). Dodatkowo postano-
wione być może zostanie, że to
właśnie w tym roku (wyborczym
przyp. autor) rozpoczęte zostaną
nowe inwestycje, aby odświeżyć
pamięć wyborcom, tj. puścić w
niepamięć te lata, które przeminęły
z wiatrem bądź zniknęły w otchła-
ni słowotoku. Można oczywiście

wyobrazić sobie również wizje aby
kolejne 650 lat minęło na incyden-
talnych dwu - trzydniowych unie-
sieniach, festynach i przejawach
przedsiębiorczości pośród nie-
zmiennych realiów i okoliczności,
lub przenieść Ratusz do którejś z
chat Skansenu, co umożliwiłoby
wyłącznie pobierać wynagrodzenie
i czytać ALBO w godzinach pracy.
Na szczęście scenariusze te są nie-
możliwe (choć do lektury ALBO
jak najbardziej zapraszam i
zachęcam), ponieważ Mieszkańcy
olsztyneckiej Gminy są rozsądny-
mi i myślącymi wyborcami, którzy
nie bazują na wróżbach, życze-
niach bądź obietnicach.

Na szczęście! I tego szczęścia
się trzymajmy i potrafmy się nim
cieszyć. Dzięki temu lokalni przed-
siębiorcy nadal będą kojarzeni z
solidną marką i nie najniższą lecz
realną ceną. Oby trwali w swym
postanowieniu utrzymania wyso-
kiej jakości świadczonych usług.
My natomiast, pozostając w zdro-
wiu, pamiętajmy o zdrowym roz-
sądku i umiejętności myślenia
przez cały rok, czyli także podczas
wyborów samorządowych. Samo
zdrowie zapewnia i zapewni nam
szczęście, więc wystarczy się nim
cieszyć. Pozostaje wówczas wie-
rzyć, że nasz zdrowy rozsądek
zaleje również nasz Ratusz.
Wróżby i obietnice, noworoczne
lub polityczne, traktujmy nato-
miast z przymrużeniem oka. 

krzyrzek@wp.pl

Czekamy na listy...
alboolsztynek@wp.pl

W dniu 30 stycznia 2010r. w świetlicy
wiejskiej w Mierkach odbyła się szkolna
zabawa choinkowa. W zabawie tej uczest-
niczyły dzieci ze Szkoły Filialnej w Mierkach
oraz społeczność lokalna. Bal choinkowy to nie
tylko zabawa, ale i długoletnia tradycja naszej
szkoły. Najodpowiedniejszym czasem na orga-
nizowanie tego typu imprez jest okres kar-
nawałowy. Uczestnicy zabawy bawili się świet-

nie. Wszyscy pląsali w rytm muzyki, a piękne
bajkowe stroje prezentowały się znakomicie. W
konkursie ,,Najpiękniejszy strój’’ trudno było
wskazać  zwycięzcę, ale jury wybrało prze-
branie chłopca w stroju dziewczynki, następnie
bałwanka oraz pirata. Każde przebrane dziecko
otrzymało zabawkę i słodki upominek. Uczest-
nicy zabawy nie tylko bawili się, ale również
mogli wziąć udział w loterii fantowej oraz sko-
rzystać z bogato zaopatrzonej kawiarenki. 

Specjalną atrakcją był Nieformalny Teatr
Animacji Rodziny Korzunowiczów z Olsztyna,
który wystawił „Najprawdziwszą opowieść o
Śpiącej Królewnie”.

Bardzo podobał się również występ pary
tanecznej – Julii Dziergacz z Ostródy i Sebas-
tiana Nurkiewicza z Mierek.

Zabawa ta mogła odbyć się wyłącznie dzięki
pomocy i wielkiemu zaangażowaniu wielu
ludzi. Pragnę gorąco podziękować wszystkim
rodzicom za pomoc w organizacji imprezy - za
przygotowanie smacznych ciast, paczek, loterii
fantowej oraz prowadzenie kawiarenki.  

Należy także pamiętać o Sponsorach naszej
zabawy. Bez ich pomocy  niewiele udałoby się
zdziałać. Bardzo im za wszystko dziękujemy.
Niektórzy z nich naszą działalność wsparli już
nie po raz pierwszy.

Na zakończenie naszej zabawy dzieci
odwiedził św. Mikołaj, gdyż okazało się, że są
bardzo grzeczni i zasłużyły na prezenty. Wszys-
tkim i tym dużym i tym małym dopisywały
humory. Na koniec można powiedzieć: - To był
wspaniały bal! No cóż na taki bal musimy
czekać do następnego roku.                                                                             

Jolanta Wieczorek
Szkoła Filialna w Mierkach

Zabawa karnawałowa
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2/3 XII '09 Karczma święto-
jańska. Z samochodu ciężarowego
Iveco, na rosyjskich rejestracjach
skradziono urządzenie do nawiga-
cji satelitarnej oraz inne przedmio-
ty o łącznej wartości 700 zł.

2/3 XII Trudno znaleźć słowa,
aby wyrazić potępienie zdarzenia,
które miało miejsce na terenie
Skansenu. Ktoś zniszczył praco-
wicie odtwarzane słomiane poszy-
cia dachów chat osady Amalang.
Straty wyniosły 4 tys. zł.

4/5 XII Na trasie Olsztynek-
Nidzica, w okolicy Kunek, skra-
dziono 321 mb liny nośnej sieci
trakcyjnej o wartości 11 tys. zł,
własność PKP.

3/4 XII Ul. świerczewskiego.
Ktoś wybił szybę w kwiaciarni
Jolanty W. Dlaczego? ….. wie!

4-7 XII Ul. Mrongowiusza. Ze
zbiornika zaparkowanego tu auto-
karu Autosan (PKS Ostróda) skra-
dziono 100 l ON o wartości 382zł.

6/7 XII Drwęck. Sprawca który
usiłowali włamać się do domku
letniskowego Agaty Sz. z Warsza-
wy został tym razem spłoszony.

11 XII Ul. Krzywa. Wykorzy-
stując nieuwagę ekspedientki w

kwiaciarni Krzysztofy H, Rado-
sław B. wyciągnął z kasy 700 zł.
Policja była jednak bardziej spo-
strzegawcza.

15 XII Ul. Zamkowa. Skra-
dziono rower (damka) Adamowi
G.

18/19 XII Ul. Kolejowa. Usiło-
wanie kradzieży samochodu Grand
Voyager Leszka O. z Olsztynka.
Złodziejom nie udało się sforso-
wać elektronicznych zabezpieczeń.
Straty wyniosły 800 zł.

22/23 XII Ul. Kolejowa. Praw-
dopodobnie ci sami sprawcy ukra-
dli VW Passata o wartości 24 tys.
zł, własność Katarzyny K. z Olsz-
tynka.

21 XII Ul. Kamienna. Marek
B. z Olsztynka odpowie przed
sądem za kwalifikowaną kradzież
telefonu komórkowego Nokia.
„Pożyczył” on sobie aparat od
Romana G. i już, niestety, nie
oddał. Tłumaczył się, że chciał słu-
chać muzyki. Zapraszamy, za jakiś
czas, na koncerty!   

24 XII Elgnówko. Roman B. i
Piotr S., obydwaj z Elgnówka,
zostali zatrzymani za kradzież
drzewa z lasu (wł. Greenfarm Pla-
tyny). Chociaż wartość łupu
wyniosła zaledwie 124 zł odpo-
wiedzą przed sądem, gdyż kra-
dzież drzewa z lasu jest przestęp-
stwem już od 75 zł. Swoją drogą,
to chyba opisywana w literaturze
surowość szlachty wobec pańsz-
czyźnianych chłopów podbiera-
jących jej drewno z lasów była
przesadzona?

1 I '10 Gąsiorowo. Ryszard B.

zgłosił policji, że został okradzio-
ny z pieniędzy (320 zł). Sprawca
jest już ustalony, wyjaśniane są
jeszcze okoliczności zdarzenia.

13 I Trwa śledztwo w sprawie
okoliczności powstania stężenia
CO w magazynach Tymbark Olsz-
tynek i zatrucia się 22 pracowni-
ków.

16-18 I Gaj. Kontenery z butla-
mi gazowymi ciągle są okradane.
Tym razem straty – 6 butli o war-
tości 816 zł – poniósł Marcin Ś. z
Grudziądza.

20 I Ul. Górna. Spotkało się
tutaj dwóch dawnych znajomych z
… Miało dojść do kupna-sprzeda-
ży samochodu. Jeden był mniej
doświadczony i stracił podczas
oględzin 4 tys. złotych.

21/22 I Patrol prewencji zatrzy-
mał Krystiana B., usiłującego wła-
mać się do piwnic przy ul. Szkol-
nej. W trakcie przesłuchania oka-
zało się, że ma on też na sumieniu
włamanie do samochodu Peugeot
(16/17 I – ul. Kolejowa) i kradzież
radioodtwarzacza o wartości 100
zł.

23 I Jezioro Omin Duży
k/Mielna. Zatrzymano tu Stanisła-
wa K. i Arkadiusza W. (obaj z
Mielna) za kłusowanie ryb.

25 I Ul. świerczewskiego.
Wybuchowy gość! Jacek S. dopro-
wadził do wybuchu pieca, rozpala-
jąc ogień przy zamarzniętej insta-
lacji c-o. Kilka dni później, w
lokalu zastępczym, omal nie spo-
wodował pożaru!

27/28 I Olsztynek – Waplewo -
okolice Kunek. To niechlubny

nowy trójkąt bermudzki, w którym
znikają przewody i urządzenia
trakcji elektrycznej, w ostatnim
czasie po raz drugi na dużą skalę –
tym razem 339 mb liny nośnej o
wartości 17 800 zł.

27-29 I Zawady. Włamanie do
domku letniskowego Izabeli H. z
Olsztyna. Zginęły różne przedmio-
ty o łącznej wartości 1000 zł.   

W omawianym okresie policja
zatrzymała też 12 osób poszukiwa-
nych, 8 nietrzeźwych kierowców i
3 rowerzystów, 52 dowody reje-
stracyjne a prawo jazdy 4 kieru-
jącym oraz 8 osób do wytrzeźwie-
nia.

Opracowano na podstawie
materiałów KP w Olsztynku

Komisriat Policji 
w Olsztynku składa 

serdeczne podziękowania
Burmistrzowi i Radzie 

Miejskiej w Olsztynku za
wydatną pomoc w remoncie
budynku /wymiana okien,

nowa elewacja/, a co za tym
idzie – znaczącą poprawę

warunków pracy.

Pan Thomas Sieniawski
jest klaunem od 23 lat,
przez ten czas występuje
dla dzieci w odległych od
siebie miejscach, w
różnych krajach świata.
Jego występy oglądało
ponad 3,5 ml ludzi. Jest
jedynym klaunem, który
występował 8 razy w
Kosowie. Od 29 lat jest
zaangażowany w pracę w
Niemieckim Czerwonym
Krzyżu. Zbierał pomoc
humanitarną dla 11 krajów.
Za jego pośrednictwem
przekazano  37 ton darów.
Nasz gość to nieprzeciętny
człowiek! Od 26 lat jest
listonoszem, a w 2008 roku
zdobył tytuł najbardziej sympa-
tycznego listonosza w całych
Niemczech. Otrzymał nagrodę w
formie pieniężnej, którą przezna-
czył na produkcję płyt, następnie
sprzedał  je i  z uzyskanych środ-
ków wyposażył w leki jedną z
aptek w odległym, biednym kraju. 

10 stycznia br. podczas koncer-
tu Wielkiej Orkiestry  Świątecznej
Pomocy wystąpił charytatywnie w
kilku miejscach w Olsztynie oraz
w akcji naszej gminy – w Waple-
wie.

Joanna Lubińska

7 stycznia br. Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny dla Dzieci w
Ameryce miał zaszczyt gościć niesamowitego klauna Püppi z Nie-
miec. Mali pacjenci przenieśli się na chwilę do świata fantazji i
mogli oderwać się od rzeczywistości a na ich twarzach widoczny
był uśmiech. 

Clown Püppi 
- gościem w Wojewódzkim Szpitalu Rehabili-

tacyjnym dla Dzieci w Ameryce
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Minęły Święta Bożego Naro-
dzenia, czas spotkań rodzinnych i
towarzyskich a co za tym idzie bie-
siadowania. Nasza tradycja zobo-
wiązuje nas niejako do tego, żeby
podczas przyjmowania gości w
myśl przysłowia ,,Czym chata
bogata” stoły uginały się pod
ciężarem jadła wszelakiego a
gospodyni za ujmę sobie poczytu-
je, jeśli goście nie spróbują wszyst-
kiego, co w szczodrości swojej na
stół podała.   

Po kilku takich wizytach staje-
my przed lustrem i ogarnia nas
przerażenie - przybyło nam kilka
dodatkowych wałeczków i fałdek,
ale co gorsza garderoba nam się od
ostatniego prania mocno skurczyła
i za nic się dopiąć nie daje, a waga
w łazience bezlitośnie wskazuje,
że kilogramów mamy też znacznie
więcej niż byśmy sobie tego
życzyli. Patrząc na nasze ulice
możemy stwierdzić, że osób z nad-
wagą jest wśród nas zdecydowanie

coraz więcej, a sprzyja temu nie
tylko nasza tłusta, i nie całkiem
zdrowa, tradycyjna polska kuchnia,
ale też coraz częściej z braku
czasu, jedzenie byle czego, byle
jak w barach i różnego rodzaju
budkach. 

Kiedy już zdarzy nam się prze-
kroczyć pewną granicę, przychodzi
refleksja, tak dalej być nie może,
nie chcemy wyglądać jak małe
,,słoniątko”, chcemy znowu odzy-
skać swoją figurę sprzed lat, może
zmieścić się w dawno zapomnianą
sukienkę, w której tak było nam do
twarzy, albo usłyszeć: ,,ale masz
figurkę, nic się nie zmieniłaś” od
dawno nie widzianych przyjaciół. 

Żeby tak się stało sięgamy
kolejny raz po kolorowe czasopi-
sma pełne diet ,,cud“ i zaczynamy
liczyć kalorie oraz odważać jedzo-
ne produkty, zgodnie z zalecenia-
mi. Już po kilku dniach chodzimy
zdenerwowani i sfrustrowani, bo
jesteśmy wiecznie głodni a liczenie
i ważenie jest mocno denerwujące.
Jednak mocno zdeterminowani
mimo wszystko stosujemy się do
zaleceń. Wreszcie wchodzimy na
wagę i okazuje się, że straciliśmy

kilka kilogramów. Jednak w nie-
długim czasie okazuje się, że utra-
cone kosztem tak wielu wyrzeczeń
kilogramy wróciły, na dodatek
jakby tego było mało, w towarzy-
stwie kilku dodatkowych. To
dobrze znany odchudzającym się
efekt ,, jo-jo”. Jesteśmy  przerażeni
i zniechęceni, przecież tak bardzo
wierzyliśmy, że tym razem nam się
uda trwale utrzymać wagę. W tym
momencie część z nas rezygnuje z
następnej próby i akceptuje swój
wygląd i samopoczucie a inni roz-
poczynają kolejną, czasami bar-
dziej drastyczną dietę. Ja też nale-
żę do tych, którzy na przestrzeni
kilkunastu lat wypróbowali wiele
polecanych przez
dietetyków kuracji,
niestety z niewiel-
kim skutkiem, cho-
ciaż chęci ani deter-
minacji nigdy mi nie
brakowało.  Pewnie
nadal zmagałabym
się z problemem,
gdybym nie trafiła
na  książkę francu-
skiego lekarza  Pier-
re Dukana  ,,Nie

mogę schudnąć“. 
Przeczytałam ją jednym tchem i

to zmieniło wszystko w moim
życiu. Dieta bez liczenia kalorii i
ważenia każdego produktu, bez
ograniczania ilości zjadanych por-
cji  -  to było coś dla mnie. Jeszcze
raz postanowiłam spróbować i,
wierzcie mi Państwo, efekty prze-
szły najśmielsze oczekiwania.

Dzisiaj jestem o wiele kilogra-
mów lżejsza, zadowolona ze swo-
jego wyglądu i szczęśliwa, dlatego
też proponuję wypróbowaną prze-
ze mnie dietę, wiedząc, że mogę
być chodzącym dowodem jej sku-
teczności. Wszystkim, którzy
zechcą ją wypróbować życzę po-
wodzenia.                                                                      

Ewa Łagowska - Okołowicz  

ZDROWIE I URODADOBRE

RADY

Memento kuracji uderzeniowej

W tym okresie trwającym od 1-10 dni może-
cie jeść osiem kategorii produktów wymienio-
nych poniżej. Z tych ośmiu kategorii można
wybierać na co ma się chęć, bez żadnych ogra-
niczeń i o każdej porze dnia. Wolno również te
produkty dowolnie z sobą łączyć. Zasada jest
prosta - wszystko z listy jest dozwolone a to
czego na niej nie ma zabronione:

- chude mięso: cielęcina, wołowina z wyjąt-
kiem antrykotu i rozbratla z kością, wszystko z
grilla, pieczone w piekarniku bez tłuszczu lub
gotowane,

- podroby: wątroba, cynadry, ozór cielęcy lub
wołowy,

- wszystkie ryby: tłuste, chude pieczone,
gotowane, wędzone,

- owoce morza: wszystkie,
- drób oprócz kaczki i bez skóry,
- chuda szynka, chude wędliny z indyka, kur-

czaka, wieprzowe,
- jaja,
- chude produkty nabiałowe.
Półtora litra wody z małą zawartością soli

mineralnych. 
Środki wspomagające: kawa, herbata, w tym

owocowa i ziołowa, ocet, zioła, przyprawy, kor-
niszony, sól, musztarda  (umiarkowanie).

Poza produktami wymienionymi powyżej nie
wolno jeść nic innego!!!

Memento kuracji o równomiernym 
rytmie odchudzania

Zachowujemy wszystkie dozwolone poprzed-
nio produkty i dodajemy bez żadnych ograni-
czeń co do ilości, godzin spożywania, czy spo-
sobów łączenia następujące gotowane lub suro-
we warzywa:

pomidory, ogórki, rzodkiewki, szpinak, szpa-
ragi, pory, zieloną fasolkę, sałaty, boćwinę,
bakłażany, cukinię, seler, grzyby, kapustę,
paprykę a nawet marchew i buraki, pod warun-
kiem, że nie będą dodawane do każdego posił-
ku.

Podczas trwania tej fazy kuracji należy stoso-
wać naprzemiennie okres protein bez warzyw i
okres protein z warzywami w cyklu 5/5, aż do
osiągnięcia upragnionej wagi.

KURACJA PRZEJśCIOWA

Czas trwania tej kuracji oblicza się zależnie
od utraconej wagi 10 dni trwania nowej kuracji
na każdy utracony kilogram.10 kilogramów =
100 dni kuracji przejściowej. W ten sposób
łatwo obliczyć dokładny czas do osiągnięcia
ostatecznej stabilizacji. Kuracja ta pomaga nam
uniknąć efektu jo – jo.              

Memento kuracji pozwalającej 
na utrwalenie wagi

Podczas fazy utrwalania wagi należy ściśle
stosować się do spożywania następujących pro-
duktów:

- pokarmy proteinowe fazy uderzeniowej,
- warzywa kuracji równomiernej,
- jedna porcja owoców dziennie (oprócz

bananów, winogron, czereśni),
- dwie kromki pełnoziarnistego chleba dzien-

nie,
- ser typu gouda 40 gramów dziennie,
- dwie porcje produktów skrobiowych tygo-

dniowo (makaron, kuskus, polenta soczewica)
200 gramów,

- ryż i ziemniaki okazjonalnie 125 gramów
ryżu lub 2 średnie ziemniaki,

- udziec jagnięcy, polędwica wieprzowa,
- szynka gotowana 1 - 2 razy w tygodniu.

DWA RAZY W TYGODNIU 
POSIŁEK MARZEŃ

Możemy jeść wszystko na co mamy ochotę,
nie wolno nam tylko dokładać tego samego
dania  drugi raz na talerz i te dwa odświętne
posiłki nie mogą być jedzone jeden po drugim
Oraz obowiązkowo i bezwarunkowo jeden
dzień diety proteinowej niewymienny, bezdy-
skusyjny.

Memento kuracji ostatecznej stabilizacji

Przejść do normalnego odżywiania się przez
sześć dni w tygodniu, zachowując dobre nawyki
nabyte podczas kuracji i stosować co czwartek
jeden dzień czystych protein (kuracji uderzenio-
wej) w sposób regularny, ścisły i przez całe
życie.

Spożywać codziennie 3 łyżki stołowe otrąb
owsianych.

Zaniedbanie tych dwóch zasad, stanowiących
jeden z filarów planu PROTAL, to gwarancja
odzyskania całej utraconej wagi w niedalekiej
przyszłości.

DIETA PROTAL 
Dr PIERRE DUKAN
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„Gdzie ci mężczyźni - orły,
sokoły, herosi ” fragment tego
przeboju pobrzmiewa w mojej
pamięci, kiedy patrzę jak ulicznymi
porządkami w naszym mieście zaj-
mują się wyłącznie panie. Zastana-
wiam się więc, czy to dlatego, że
panie robią to dokładniej i lepiej,
czy może nie dość pilnie się roz-
glądałam za chłopakami (mam wła-
snego), ale wydaje mi się, że czasa-
mi w tym gronie pań  mocne
męskie ramie  byłoby mocno przy-
datne. Bo to przecież nie tylko
pozamiatać trzeba czy śmieci
porozrzucane przez niefrasobli-
wych przechodniów pozbierać, ale
wcale nie tak rzadko ciężki  pojem-
nik na śmieci przez wandali prze-
wrócony  podnieść, że o skutecz-
nym odśnieżaniu,  zdecydowanie
ponad  kobiece siły nie wspomnę.
Każdy z nas chciałby mieszkać w
mieście zielonym i czystym, ale to
właśnie my sami nie potrafimy
dbać o swoje otoczenie, beztrosko
śmiecąc gdzie się da i tym samym
przysparzając coraz więcej pracy
zatrudnionym w Zakładzie Oczysz-
czania Miasta. Zastanawiałam się

długo, jak to jest możliwe, że w
europejskich krajach, które miałam
okazję zwiedzić, bałagan na uli-
cach, skwerach czy parkach jest nie
do pomyślenia a segregacja śmieci
jest rzeczą oczywistą, zarówno dla
Niemca jak i Szwajcara. Jako, że
byłam tym  problemem żywo zain-
teresowana podpytywałam gdzie
się dało, jakimi sposobami osią-
gnęli taki stan rzeczy i, przyznaję,
spotkała mnie niespodzianka. Oka-
zało się bowiem, że to dzięki wcze-
snej edukacji, która według
doświadczeń i wiedzy socjologicz-
no- psychologicznej najskutecz-
niejsza jest  wtedy, kiedy rozpoczy-
na się ją  już w wieku przedszkol-
nym. Zadziwię chyba Państwa
tym, że taką właśnie edukacją dzie-
ci i młodzieży zajmuje się tam
zatrudniony w zakładzie oczysz-
czania specjalista do spraw marke-
tingu, a jego praca na tym polu jest
traktowana jako swoista reklama.
Może i my moglibyśmy wykorzy-
stać takie doświadczenia i nasz
Zakład  Oczyszczania Miasta
mógłby pokusić się o taką formę
edukacji naszych młodych miesz-

kańców.  Może najmłodszych
zabrać  na wycieczkę do parku,
gdzie pozbierają porozrzucane
papierki a w nagrodę zostaną
zaproszeni na lody lub gofry, tro-
chę starszych zaprosić do udziału
w konkursie rysunkowym, a tych
mniej zdolnych plastycznie
zachęcić do napisania co wiedzą
na temat potrzeby sortowania
odpadków i ich recyklingu. Już
prawie słyszę głosy, że Zakład
Oczyszczania nie ma na taki cel
środków ale na to też pewnie rada
się znajdzie bo ,,chcieć to móc”,
może o kilka groszy podnieść opła-
ty za wywóz nieczystości, w końcu
to my wszyscy śmiecimy i bunto-
wać się nie powinniśmy,  a może
znajdzie się jakiś inny sposób sfi-
nansowania szczytnej przecież
akcji, która na pewno przyniesie
wymierne korzyści wszystkim
mieszkańcom  Olsztynka. W
niczym przecież nie ustępujemy
Niemcom czy Szwajcarom, jeśli
oni potrafili my na pewno zrobimy
to jeszcze lepiej a ponadto będzie-
my niewątpliwie dobrym przykła-
dem dla innych miast i miasteczek.

Mój apel kieruję nie tylko do kie-
rownictwa Zakładu Oczyszczania
Miasta ale do wszystkich, którym
nie jest obojętny wygląd naszego
miasta  i którzy chcieliby widzieć
Olsztynek  czysty i zadbany. Wie-
rzę, że takich osób jest wokół nas
wiele a poprzez edukację najmłod-
szych będzie nas przybywać i to
powinno być naszym celem, bo to
od nich,  naszych dzieci i wnuków
właśnie, za czas jakiś  zależał
będzie rozwój  naszego miasta,
którego  nie  będą musiały się
wstydzić,  a wręcz będą miały
powód do dumy.                          

Ewa Łagowska- Okołowicz

Opłacalna  edukacja

W Olsztynku  przy każdym budynku od
strony ulicy są zainstalowane skrzynki,
widoczne z daleka, pomalowane na jasnożółty
kolor. W skrzynkach tych znajdują się zawory
odcinające dopływ gazu do mieszkających w
budynku odbiorców gazu. Już na pierwszy rzut
oka widać ich zaniedbanie zarówno pod wzglę-
dem technicznym jak i estetycznym. Dostawca
gazu, którym jest PGNIG S.A. w Warszawie
ODDZIAŁ  ZAKŁAD GAZOWNICZY  W
OLSZTYNIE  ROZDZIELNIA  GAZU W
OLSZTYNKU  jak wiadomo jest zamożnym
monopolistą, którego stać na przyzwoite zabez-
pieczenie techniczne i estetyczne znaczących
fragmentów instalacji gazowej. Zawór odcinają-
cy  jest po to  zabezpieczony skrzynką, by osoby
postronne nie miały do niego dostępu. W razie
awarii czy też remontu instalacji wewnętrznej

budynku zaworem tym jest odcinany dopływ
gazu, by bezpiecznie wykonać zamierzone
czynności. Każdy zawór powinien być przynaj-
mniej raz w roku przez uprawnionego do tego
konserwatora sprawdzony, przede wszystkim
pod kątem tego, czy zgodnie ze swoim przez-
naczeniem   skutecznie odcina dopływ gazu, czy
jego pokrętło nie zapiekło się w korpusie.
Skrzynka musi być dokładnie  zamknięta a do
tego celu stosowane są zamknięcia śrubowe z
końcówką na klucz wpustowy o profilu trójkąt-
nym lub kwadratowym. Zamknięcie takie
powinno być chociaż dwa razy w roku
sprawdzane, żeby można było stwierdzić czy
bez problemu w razie potrzeby da się je odkrę-
cić. W większości skrzynek  gwint  zamknięcia
jest tak skorodowany, że jedynym wyjściem
jest zastosowanie piłki do metalu, którą
zamknięcie trzeba będzie przeciąć. Takie widoki
niestety  mają miejsce na terenie naszego mias-
ta, zamknięcia skrzynek są zabezpieczane
śrubkami, drucikami a zdarzają się i takie, które
nie mają żadnych zabezpieczeń. Są też niestety
skrzynki wypełnione, nie wiedzieć dlaczego,
papierami a przecież  wystarczy wtedy tylko
niedopałek papierosa niefrasobliwie wrzucony
przez przechodnia, żeby spowodować detonację.
Jeśli stan ten określę niechlujstwem to jest
łagodne porównanie do usmarkanego nosa.
Proszę Państwa, moim zdaniem jest to zagroże-
nie najwyższego stopnia. Są miejsca, gdzie na

fasadzie budynku jest odkryty skorodowany
odcinek instalacji gazowej a w nim widoczne
ubytki zewnętrznej powierzchni przewodu, a
przecież wiadomo, że instalacja powinna być
zabezpieczona powłoką antykorozyjną. Pro-
fesjonalnie zewnętrzne odcinki instalacji
gazowej mają mieć izolację termiczną, przewód
gazowy nie powinien być  poddawany różnicy
temperatur. Widoczna degradacja instalacji
gazowej w mieście niezbicie świadczy o co
najmniej kilkuletnich zaniedbaniach. Firma
pełniąca nadzór nad bezpieczeństwem gazowym
albo lekceważy swoje obowiązki, albo nie po-
siada dostatecznej wiedzy  o widocznych gołym
okiem zaniedbaniach. Jeśli moje skromne uwagi
podane do publicznej wiadomości  nie obudzą z
hibernacji beztroskich autorytetów gazowego
biznesu  to spokojnie poczekamy, co nie daj
Boże, na detonację sygnalizującą kres cierpli-
wości i wytrzymałości martwej natury.

Kazimierz Czester

GAZOWE  ZANIEDBANIE
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Do szkoły w Olsztynku cho-
dziłam tylko rok. 

Z mojego świadectwa Nr
15, z dnia 25 czerwca 1952r.
wynika, że Uchwałą Rady
Pedagogicznej oraz na podsta-
wie otrzymanych ocen otrzy-
małam świadectwo ukończenia
siedmioklasowej szkoły ogól-
nokształcącej stopnia podsta-
wowego.

Pierwsza strona zawiera
dane osobiste i oceny za półro-
cze i za rok szkolny. Oceny
miałam bardzo dobre i dobre.
Jedynie z chemii dostałam sto-
pień dostateczny. Za pierwsze
półrocze miałam stopień
dobry, a w drugim półroczu
lekcje wypadały, nie było
nauczyciela i na świadectwie
wszystkim wpisano dostatecz-
ny. Kto chciał mieć lepszy sto-
pień, musiał napisać dodatko-
wy sprawdzian. Na zakończe-
nie obowiązywały egzaminy
pisemne i ustne. Pamiętam, na
egzaminach ustnych z języka
polskiego wyciągało się kartkę
z tematem do omówienia przed
trzema nauczycielami.

Moje nazwisko i imię znów
błędnie napisano – powinno
być Ingrid Gergolla a nie
Ingryda Giergola. A że po woj-
nie tak napisano, to błędy te
powtarzały się na wszystkich
moich świadectwach szkoły
podstawowej.

Gdy w 1952 roku kończy-
łam siódmą klasę budynek
szkoły miał 20 lat. Przed jego
powstaniem, czyli w latach
przed 1932r., szkoła mieściła
się w budynku byłego przed-
szkola a obecnie MOPS, przy
ulicy Świerczewskiego. Rów-
nież w budynku sąsiadującym
z MOPS – w byłym domu
dziecka – znajdowały się klasy
szkolne. Po wojnie utworzono
tu Dom Młodzieżowy. Miesz-
kały w nim sieroty lub półsie-
roty. Była to młodzież żeńska.
Starsze dziewczyny chodziły
do szkoły krawieckiej, która
znajdowała się w Zamku, a
młodsze uczęszczały do naszej
szkoły podstawowej. Pamię-
tam, że były bardzo ładnie
ubrane w granatowe mundurki
szkolne – plisowane spódnicz-
ki i bluzy z białym kołnierzy-
kiem.

Od piątej klasy przychodzili
również wychowankowie

domu dziecka nad jeziorem.
Młodsi, z klas I-IV mieli lekcje
na miejscu.

Wiosną przygotowywano
się do akademii 1-majowej. W
auli ćwiczył chór i kółko
taneczne. Uczono się wierszy,
odbywały się próby. Po raz
pierwszy z klasą brałam udział
w pochodzie. Były to dla mnie
niezapomniane wydarzenia.

Następnie odbywały się
egzaminy końcowe. Pisaliśmy
klasówki i odpytywano nas
ustnie.

Kilka dni przed ukończe-
niem siódmej klasy nauczycie-
le z uczniami zwiedzali zakła-
dy pracy w mieście. Chodziło
o wybór zawodu oraz zapozna-
nie się z pracą człowieka i
maszyn. Zwiedzano Młyn za
torami, Tkalnię przy ulicy
Świerczewskiego, POM, Szko-
łę Krawiecką. W Zamku zapa-
miętałam duże filary w holu.
W pomieszczeniach klasowych
pokazywano nam maszyny do
szycia i maszyny do wykrawa-
nia materiałów przy pomocy
form – na rękawy i inne części
ubrania. Mówiono nam, że są
to maszyny nowoczesne,
zautomatyzowane, którymi
czynności kroju wykonuje się
z kilkunastu ułożonych warstw
materiału naraz. Chłopców
natomiast interesowały bar-
dziej maszyny warsztatowe w
POM-ie.

Po otrzymaniu świadectw
uczniowie składali podania o
przyjęcie do różnych szkół
średnich , przeważnie w Olsz-
tynie – do szkoły zawodowej,
technikum handlowego, tele-
komunikacyjnego oraz do LO.
Po wakacjach niektórzy spoty-
kali się dojeżdżając pociągiem
z Olsztynka. Moja koleżanka
Marysia z Pawłowa została
uczennicą Szkoły Krawieckiej
w Olsztynku. Ja i Jadzia do-
jeżdżaliśmy na kurs maszyno-
pisania w Szkole Zawodowej
przy ulicy Kościuszki w Olsz-
tynie. Kolega Grytczuk z
Lutek chciał zostać maryna-
rzem, wybierał się do Gdyni. 

Po skończeniu kursu dla
maszynistek biurowych wkrót-
ce otrzymaliśmy pracę. Zawód
ten był wtedy ceniony.  Poczu-
łam się bardzo potrzebna.

Budynek szkoły nie ucier-
piał w czasie wojny. Jeszcze

jesienią 1945 roku zaczęto w
nim uczyć. W sali sportowej
przez jakiś czas odbywały się
przedstawienia teatralne i
zabawy publiczne. Grała orkie-
stra i tańczono. Na zabawach
tanecznych zdarzało się, że
dochodziło do sprzeczek i
awantur. Nie zawsze chodziło
o dziewczynę, nieraz wystar-
czyło gdy jeden chciał żeby
orkiestra grała polkę,  a inny
oberka. Wtedy kawalerka brała
się za klapy, szarpano się i roz-
liczano na podwórku. Po
takich przypadkach, zabronio-
no zabaw publicznych w szko-
le.

Gdy ja w roku szkolnym
1951/1952 chodziłam do siód-
mej klasy, pamiętam, sala słu-
żyła już tylko do celów sporto-
wych dla uczniów oraz do aka-
demii szkolnych. A zabawy
publiczne organizowano w
„Kolejarzu” - tak mówiono na
obecny MGOK przy ulicy
Chopina. Odbywały się tam
różne imprezy i zabawy
taneczne. Zakłady pracy
wynajmowały salę na zabawy
choinkowe dla dzieci i doro-
słych. Grano w brydża i w sza-
chy.

W latach sześćdziesiątych
kierownikiem Szkoły Podsta-
wowej w Olsztynku był pan
Szczerski, który był bardzo
dobrym organizatorem. W sali
sportowej pan Szczerski często
urządzał zabawy choinkowe
dla uczniów. Pięknie przygoto-
wywał scenę. Były to bale
kostiumowe. Wybierano i oce-
niano najciekawszy strój. W
moim albumie posiadam
zdjęcia z tamtych czasów.

Od 1972 roku szkoła była
ośmioklasowa, a obecnie, po
rozbudowie, mieści tu się gim-
nazjum.

Ingrid Bobcza

Szanujmy wspomnienia

O Szkole Podstawowej 

w Olsztynku – c.d.

USłUGI POGRZEBOWE
Olsztynek, ul. Mickiewicza 13

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

- odbiór zwłok z miejsca zgonu
- przygotowanie zwłok do pogrzebu
- trumny, krzyże, tabliczki, wieńce
- obsługę uroczystości pogrzebowej

- transport miejscowy i pozamiejscowy
- ogłoszenia prasowe
- omówienie oferowanych usług u klienta
- posiadamy w sprzedaży odzież żałobną
- posiadamy leżankę klimatyzowaną

tzw. “zimne łóżko” umożliwiające
przechowywanie zwłok w domu zmarłego

W sprzedaży pomniki w atrakcyjnych cenach 

ARKA
OFERUJEMY

KLIMATYCZNA  
DOLEGLIWOśĆ

W strefie klimatycznej, w jakiej żyjemy,
Cyklicznych pogody zmian doznajemy.
Wiosna się budzi po śnie zimowym,
Przyroda raczy nas życiem nowym.
Słońce rozgrzewa swymi promykami
Na przemian z częstymi deszczu opadami.
Nie wszystkim ta aura bardzo odpowiada,
Większość biadoli - znowu dziś pada!
Latem mamy upał, bo słońce świeci,
Też narzekają, że żar z nieba leci.
Jesień nie wszystkich też zadawala,
Opadłych liści nadmiar się wala.
Parasol nas chroni, gdy deszczyk pada,
Narzekamy, bo deszcz nam też nie odpowiada. 
Pora następna - zima jaką mamy,
Na tą porę roku wszyscy narzekamy.
Na wszystko ludzie są przygotowani
A przez zimę są zawsze zaskakiwani.
Jak trudno ludziom jest zimą dogodzić,
Zimą nie umieją po śniegu chodzić.
W ułomność ludzi aż trudno uwierzyć,
Sami nie potrafią chodników odśnieżyć.
Beztrosko w domu oni siedzieć wolą,
Chcą, by posypał ktoś chodnik solą.
Człowiek w zwały błota na ulicy włazi,
Jak opryska go auto, to się obrazi.
W śniegu, co spadnie uroku nie widzi,
Tą porą roku nad wyraz się brzydzi.
Przecież to przyjemność, dobra gimnastyka
- Odśnieżyć przed domem kawałek chodnika.
W pejzażu miasta widok zapomniany
By stały ulepione śniegowe bałwany,
Nie słychać by dzieci o zimie śpiewały,
W wieczór zimowy bajki opowiadały.
Zabawy nieznane sanny, kuligi
To zapomniane dawno archaiki.
Ludzie coraz bardziej żyją syntetycznie,
Może to dla nich skończyć się tragicznie.
Od przyrody nie można się asekurować,
Z przyrodą musimy się integrować.
Kiedyś harcerstwo młodych uczyło
Sprawności fizycznej - przyjemnie to było.
Zimowe obozy łyżwy, lodowisko,
Biegi przełajowe, wieczorne ognisko,
Kiełbaski pieczone, rożna wtedy nie było,
W popiele ogniska ziemniaki się smażyło.
Takie uroki zima nam dawała,
Nikogo kiedyś nie zaskakiwała.

Czesław Kazimierz Bandzwołek
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Zamrożone piękno

Wyjątkowe lodowe rzeźby sakralne można było oglądać w olsztyneckim
kościele. Twórcami są artyści, którzy w lodzie chcieli ukazać postaci świętych i
sceny biblijne. Okazało się, że kościół w Olsztynku jest jednym z nielicznych, które
nadawały się do tego rodzaju ekspozycji. – Niskie temperatury panujące w tej świą-
tyni sprawiają, że to wyjątkowe miejsce i bez obawy pozostawiłem tu lodową figurę
św. Brunona – mówi Alfred Bulwa, uznany rzeźbiarz, specjalizujący się w techni-
kach lodowych.

Kurator wystawy zapowiada, że już w przyszłym roku wierni będą mogli podzi-
wiać zupełnie nowy wykuty w lodzie ołtarz. – Parafia Olsztynecka, jak żadna inna,
rozumie potrzeby artystów lodowych i potrafi wyjść im naprzeciw – cieszy się
Alfred Bulwa – Lodowe cuda, które zaprezentujemy można będzie porównać jedy-
nie z bursztynową komnatą.

świetlica odpłynie

Gmina Olsztynek przystąpiła do programu „Świetlica w każdej wsi”, do tej
pory powstało już pięć obiektów. Niestety szybkie tempo narzucone przez władze
nie sprawdziło się w przypadku jednego z nowych obiektów. Okazało się, że w
Swaderkach ekipa budowlana postawiła nową świetlicę na zamarzniętym stawie. –
Powierzchnia wydawała nam się tam najrówniejsza, a że była przykryta śniegiem,
nie zwróciłem uwagi, że to tafla jeziora – przyznaje Alfred Pagaj, kierownik budo-
wy i usprawiedliwia się: – Świetlicę złożyliśmy z gotowych kontenerów, bo to naj-

lepsza technologia. Poza tym tę lokalizację wskazał nam miejscowy planista.
Z tego powodu ekipa budowlana nie zamierza przestawiać budynku.
Na razie świetlica działa, lecz mieszkańcy już się martwią, co będzie, gdy stopi

się lód. – Wtedy kultura w naszej wsi pójdzie na dno – martwi się Urszula Gramot-
na, mieszkanka Swaderek.

Na szczęście problemem zajęły się nasze władze. - Mam już koncepcję przenie-
sienia jeziorka. To będzie prostsze niż tworzenie i uchwalenie nowego planu zago-
spodarowania. Do całej operacji zaangażujemy strażaków – zapowiada zastępca
wiceburmistrza.

W tym roku celem projektu jest
zwiększenie aktywności społeczno-
zawodowej 35 kobiet i 17 mężczyzn
zagrożonych wykluczeniem spo-
łecznym na terenie gminy Olszty-
nek.

Grupa docelową projektu będą 34
osoby objęte kontraktem socjalnym
(długotrwale bezrobotne, korzysta-
jące ze świadczeń pomocy społecz-
nej, z problemem współuzależnienia)
oraz 18 osób objętych Programem
Aktywności Lokalnej (z problemami
w sprawach opiekuńczo- wycho-
wawczych lub dotyczącymi rodziny
w kryzysie).

Wszyscy uczestnicy przejdą bada-
nia określające ich indywidualne
predyspozycje zawodowe i społecz-
ne, ich mocne i słabe strony, poznają
elementy skutecznego  budowania
pozytywnego wizerunku oraz zazna-
jomią się z  technikami komuniko-
wania się w różnych sytuacjach.

12 osób zostanie objętych progra-

mem terapeutycznym dla współuza-
leżnionych,  którego celem będzie
zwrócenie uwagi na rozwój osobisty,
zwiększenie samoświadomości i
poziomu zaufania do własnych
zachowań oraz nauka gruntowania
tych zachowań, które są ważne w
procesie zdrowienia.

Dla rodzin z problemami przewi-
dziany jest trening umiejętności
wychowawczych mający na celu
przełamywanie trudności i odkrywa-
nie możliwości pomagania sobie i
swoim dzieciom. Asystent rodziny
pracujący w środowisku postara się
wpłynąć na poprawę kształtowania
konstruktywnych i pozytywnych
postaw rodzicielskich.

Projekt „Nie jutro lecz dziś”
będzie realizowany od 01.01.2010-
31.12.2010 i zakończy się konferen-
cją podsumowującą, podczas której
uczestnicy otrzymają certyfikaty i
zaświadczenia potwierdzające ich
udział w przedsięwzięciu.

Rozpoczęcie III edycji projektu

„Nie jutro lecz dziś”

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z PO KL Priorytet VII 
Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji. 

7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji  przez ośrodki pomocy społecznej.

Już po raz trzeci  Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Olsztynku
przystąpił do realizacji projektu systemowego „Nie jutro lecz dziś”
współfinansowanego z  Europejskiego Funduszu Społecznego.

KTO MA SIĘ  
ZA TO WSTYDZIĆ

W każdym stadzie owiec znajdzie się parszywa
Jest koło krzywe i linia jest krzywa.                
W pejzażu miasta tego nie unikniemy,
Co nas może zawstydzić na pewno znajdziemy.
Są miejsca i widoki z których się cieszymy,
Co zrobić z takimi za które się wstydzimy?
W centrum miasta na przykład jest płot postrzępiony.
Kto przechodzi koło niego jest narażony,
Że się zahaczy, rozedrze swe ubranie.
A jak się przewróci, co wtedy się stanie?
To jest jedno oblicze od wypadku strony,
A drugie – widok jest  brzydki, teren porzucony.          
Wszystko zaniedbane - na zdjęciu widzimy,
Za tego co nie dba my się wstydzimy.
Jeśli właściciel swe majtki tak traktuje,
Dalej tego przykładu ja nie komentuję.
Czy ponad prawem ten właściciel stoi
I straż miejska z burmistrzem bardzo się go boi.
Czy trudno ustalić kto winę ponosi,
Że widok taki miastu wstyd przynosi.

Czesław Kazimierz Bandzwołek

WA
LE
NT
YN
KI 
‘10
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MARZEC
5 III Gminny Dzień Kobiet 
13 III Organizacja Wojewódzkiego Turnieju Siatkówki- Gimnazjada 2010"
14 III XIII Olsztyneckie Konfrontacje Rockowe – PRO-ROCK '10 
19 III Dzień Wiosny
20 III VII Powiatowy  Turniej Halowej Piłki Nożnej – Wielkanoc 2010”
27 III Olsztynecki Jarmark Wielkanocny

KWIECIEŃ
13-14 IV Przegląd Teatrów Szkolnych - ,,Arlekin” 2010
IV-V święto Poezji Dziecięcej – konkurs rejonowy
IV-V X Turniej Piłkarski "Coca-Cola Cup' 2010"

MAJ
1-2 V VI Targi Chłopskie w MBL Skansen
1-3 V Olsztynecka Majówka 
9 V X Konkurs Piosenki Angielskiej 
23 V        Festyn Zielonoświątkowy  w  Skansenie
28 V „Warmiacy i Mazurzy” - Konkurs Wiedzy o Regionie
V Organizacja XI Gminnej Integracyjnej Olimpiady Sportowej
V-VI Gminna Spartakiada Międzyszkolna

CZERWIEC
1 VI Dzień Dziecka w Skansenie
2 VI „Skansen dzieciom”
5 VI Otwarcie sezonu turystyki aktywnej  - Integracyjny Rajd Rowerowy  „Gościńcem Niborskim” 
13 VI Olsztynecki Festiwal Muzyki Młodych „żółtodziób”
19 VI Międzynarodowy Zlot Motocykli Harley - Davidson 
26 VI „Wianki Mazurskie” 
27 VI święto Patrona Miasta 

LIPIEC
3 VII Wieczór kabaretów wiejskich w Skansenie
10-11 VII Dni Olsztynka 
18 VII Festiwal Piosenki Turystycznej i żeglarskiej – Pole namiotowe Swaderki
19 –21 VII Ogólnopolski Rajd Pieszy „W drodze na Grunwald 2010”
31 VII Festyn w Witramowie
VII-VIII Turnieje siatkówki plażowej

SIERPIEŃ

8 VIII Olsztynecki Festiwal Folkowy „Folk w Skansenie” - koncert Golec uOrkiestra
21VIII Konkurs Piosenki Dziecięcej „Złota Nutka” 

WRZESIEŃ
1 IX Obchody 71 Rocznicy Wybuchu II Wojny światowej
4 IX Pożegnanie wakacji - „A nam jest szkoda lata”
4-5 IX VII Targi Chłopskie w Skansenie
12 IX Gminne Dożynki 2010 –  Skansen

PAŹDZIERNIK
11 X Międzygimnazjalny Turniej Sportowo-Rekreacyjny o Puchar Jesieni

LISTOPAD
7 XI Zaduszki jazzowe 
11 XI „Dzień Niepodległości” 
21 XI święto Muzyki i Tańca
28 XI „Koncert Andrzejkowy”
11-14 XI Organizacja VIII Ogólnopolskiego Turnieju Mini koszykówki dziewcząt i chłopców "Olsztynek - Top 2010"
XI ‘10 - II ‘11 Liga Halowej Piłki Nożnej
XI ‘10 - II ‘11 Liga Siatkówki

GRUDZIEŃ
XII Ogólnopolski Mikołajkowy Turniej Halowej Piłki Nożnej Dziewcząt i Chłopców
6 XII  Impreza estradowa dla dzieci „Mikołajkowe niespodzianki” – MGOK 
19 XII IX Olsztynecki Jarmark Wigilijny – Rynek Miasta
31 XII Powitanie Nowego Roku

KALENDARIUM IMPREZ 2010
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Jak co roku, dzięki przygotowa-
nej przez Urząd Miasta  i Miejski
Dom Kultury imprezie sylwestro-
wej mieszkańcy Olsztynka mogli
wspólnie powitać Nowy Rok
przed ratuszem. Trzeba przyznać,
że mimo zimowej aury, a mróz tej
nocy był tęgi, na rynku zebrała się
rzesza mieszkańców miasta do
wspólnego oczekiwania na przyj-
ście nowego 2010 roku. Do prze-
bierania nóżkami w rytm muzyki
zachęcał z narażeniem swych dóbr
osobistych, czyli strun głosowych,
prowadzący imprezę z balkonu
ratusza dyrektor Domu Kultury, a
że atmosfera była iście sylwestro-
wa więc i młodsi i starsi raźno
przytupywali czy to dlatego, że
muzyce trudno było się oprzeć,
czy też prozaicznie z zimna. Przed
północą z ratuszowego balkonu
popłynęły ciepłe  życzenia nowo-
roczne dla wszystkich mieszkań-
ców miasta  od włodarza  grodu

pana Mirosława Stegienko, który
korzystając z okazji, podzielił się
też z mieszkańcami ambitnymi
zamierzeniami i planami pracy na
nadchodzący rok .O północy
niebo nad miastem rozbłysło kolo-
rami, kompozycje świetlne przy-
gotowane przez profesjonalistów
budziły podziw, ale niewiele
ustępowały im sztuczne ognie
przygotowane przez samych
mieszkańców miasta. Efekty
świetlne, muzyka, składane życze-
nia - wszystko to składało się na
niezapomnianą, świąteczną atmo-
sferę. Kilkuletnim już zwyczajem,
godnym  rozpowszechnienia w
innych miastach,  jest sylwestro-
wy konkurs, w którym mogą
uczestniczyć wszyscy, którzy do
specjalnego pojemnika na szkło
wrzucą przyniesione przez siebie
butelki po szampanie, w zamian
otrzymując od organizatorów
kupon uprawniający  do wzięcia

udziału w losowaniu ufundowa-
nych przez sponsorów cennych
nagród. W tym roku główną
nagrodę - telefon komórkowy
NOKIA 6555 - ufundował  Bur-
mistrz Olsztynka.

Pozostałe nagrody ufundowali:
Stacja Paliw w Olsztynku Kazi-
mierz Gąsiorowski, Zakład
Gospodarki Komunalnej, Firma
LEAR Leszek Argalski, Kwiaciar-
nia – Pracownia Florystyczna
Krzysztofa Chmielewska, BAW-
LANDIA  Anna Wiśniewska.

Sponsorom należą się szczegól-
nie serdeczne podziękowania bo
to właśnie dzięki nim tak wiele

osób zdecydowało się wziąć
udział w konkursie noworocznym
i zostać nie tylko uczestnikami
losowania nagród ale też akcji pod
tytułem ,,Dbamy o czystość swo-
jego miasta” 

Wszystkim, którzy wzięli
udział w konkursie należą się
słowa uznania i podziękowania a
szczęśliwcom, do których
uśmiechnął się los gratulacje. Spa-
cerując ulicami miasta w nowo-
roczną noc można było wprawdzie
zobaczyć kilka leżących butelek
po szampanie ale liczymy, że ci
nieliczni, którzy się do konkursu
tym razem nie przyłączyli zrobią
to w tym roku jako, że nagrody
będą jak zwykle kuszące. Panu
Burmistrzowi, odwzajemniając się
za życzenia noworoczne, należy
życzyć spełnienia wszystkich
ambitnych planów, bo to my
mieszkańcy Olsztynka będziemy
odbiorcami i konsumentami
wszystkich sukcesów ojca miasta,
jednocześnie życząc też niewy-
czerpanego limitu zdrowia.

Wszystkim zaś współmieszkań-
com szczęśliwości wszelakiej we
wszystkich dziedzinach życia.

Ewa Łagowska-Okołowicz

Podczas projektu uczestnicy i
uczestniczki zdobędą wiedzę i umie-
jetnośći z zakresu komunikacji
międzyludzkiej, autoprezentacji, spo-
łeczeństwa obywatelskiego, wolonta-
riatu. Ponadto nauczą się jak pisać
projekty na realizację swoich pomy-
słów oraz dowiedzą się gdzie można
uzyskać dofinansowanie. 

W ramach projektu zostaną zorga-
nizowane cztery szkolenia: „Komuni-
kacja i umiejętność prezentacji“,

„Równość płci“, „Ja i moja role w
społeczeństwie“, „Od pomysłu do

projektu“. Odbędą się wycieczki do
Centrum Wolontariatu w Olsztynie i
w Gdańsku, jak i również do Fundacji
Nida w Nidzicy. 

Bedą organizowane spotkania z
lokalnymii władzami, organizacjami
pozarządowymi oraz gośćmi spoza
gminy. 

Na koniec projektu zostanie wyda-
na broszura informacyjna dla dziew-
cząt i chłopców na temat: wolontaria-
tu, projektów, fundacji, organizacji
dla młodzieży, etc. 

Nieformalna Akademia
Młodych Liderów

Projekt wspófinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach 
Programu Operacyjnego Kapitał  Ludzki, Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji 

w regionach, Działanie 9.5. Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich

Sylwester
pod Ratuszem

SEN Stowarzyszenie Edukacji Nieformalnej otrzymało dofinansowanie
w wys. 50 tys zł  z Unii Europejskiej w ramach  Europejskiego Funduszu
Społecznego na realizację projektu: Nieformalna Akademia Młodych Lide-
rów. Projekt będzie trwał od stycznia do czerwca 2010 roku.  Skierowany
jest do 12 chłopców i 8 dziewcząt w wieku 15-19 lat z gminy Olsztynek.
Rekrutacja odbędzie się w styczniu. 

“ Kobieta- to piękny kwiat, to niedocenione zioło,które
zajmuje cały świat,o którym się mówi wokoło.Mówi - nie
znając istoty ciała,mówi - nie znając doliny duszy.Kobieta -
to nie tylko kwiat,to kamień, co z czasem się kruszy “

Z okazji Dnia Kobiet wszystkim
Szanownym Paniom składamy

serdeczne życzenia: dużo zdrowia,
pogody ducha, samych

słonecznych dni oraz wszystkiego
dobrego – tego co się 

szczęściem zwie.

Przewodniczący Rady Miejskiej        Burmistrz Olsztynka
Jan Budziński                            Mirosław Stegienko

PODZIĘKOWANIA
W imieniu Towarzystwa Miłośników Wilna i Ziemi

Wileńskiej oraz Stowarzyszenia Wspólnota Polska – Koło w
Olsztynku SERDECZNE PODZIĘKOWANIE za pomoc i finan-
sowe wsparcie w organizowaniu paczek świąteczno-
noworocznych dla dzieci polskich na Wileńszczyźnie składam:

Pani Dyrektor Irenie Jędruszewskiej, radzie pedagogicznej
i młodzieży Gimnazjum w Olsztynku, właścicielowi stacji
paliw Kazimierzowi Gąsiorowskiemu, radnym Rady Miejskiej
w Olsztynku, Pani Notariusz Teresie Ziółkowskiej, Pani
Katarzynie Krygier-Budnickiej oraz właścicielowi sklepu
spożywczego Panu Leonowi Dzianachowskiemu.

Niechaj uśmiech i radość w oczach tych dzieci będą dla
Państwa najlepszym podziękowaniem.

Z wyrazami szacunku
Prezes Zarządu Towarzystwa Miłośników Wilna i Ziemi Wileńskiej

Wiceprezes Koła w Olsztynku Stowarzyszenia WSPÓLNOTA POLSKA
Marian Biedulski
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"NIE śWIĘCI 
GARNKI LEPIą"

Dzieciom ze świetlicy
profilaktycznej przy
MOPS w Olsztynku ferie
zimowe kojarzą się z cie-
kawymi zajęciami. W
tym roku w ramach pro-
jektu "Nie święci garnki
lepią" malowali siebie i
swoje miasto, uczestni-
czyli w zajęciach w Mul-
ticentrum w Olsztynie,
obejrzeli w Olsztyńskim
Teatrze Lalek przedsta-
wienie „Wszystkie
myszy lubią ser”. Naj-
więcej czasu poświęcili
lepieniu garnków w gale-

rii Muzeum Budowni-
ctwa Ludowego. Pani
Monika wymagała i pil-
nowała aby prace z gliny
były wykonane popraw-
nie. Praca z gliną spra-
wiała nie tylko dzieciom
(także wolontariuszom)
wiele przyjemności, cho-
ciaż stawianym wymaga-
niom nie wszyscy potra-
fili sprostać. Większość
prac została przyjęta do
wypalania i teraz trzeba
poczekać na moment,
gdy garnki będzie można
wyjąć z pieca.

Pomysł podsunęli nam znajomi
ze szkoły w Biskupcu. Na począt-
ku miał być to tylko projekt
teatralny, realizowany we
współpracy z młodzieżą z Litwy.
Jednak w skutek różnych okolicz-
ności zewnętrznych i sugestii
realizatorów podobnych projek-
tów, żeby zacząć od przedsięwzię-
cia lokalnego, postanowiliśmy
zrobić coś innego. Do naszej
grupy wolontariuszy dołączyli
pasjonaci tańca, filmu, piosenki,
poezji i zaproponowali zorganizo-
wanie zajęć artystycznych. Od
razu znalazło się mnóstwo chęt-
nych. Ale najpierw musieliśmy
wypełnić wniosek o dotację. Na
decyzję nie czekaliśmy zbyt

długo. Projekt zyskał aprobatę i
otrzymaliśmy fundusze na jego
realizację. Od września ruszyli-
śmy pełni zapału

Nasza grupa to Wolontariusze
Razem . Jesteśmy uczniami z
różnego typu szkół w Olsztynku -
liceum, technikum, gimnazjum.
Część naszej grupy stanowią
wolontariusze wspierający pod-
opiecznych Domu Dziecka nad
Jeziorem. Pomagają dzieciom w
nauce, organizują im zajęcia poza-
lekcyjne, działają w grupach
tanecznych i grupie teatralnej
Zamek przy Zespole Szkół w
Olsztynku. Postanowiliśmy stwo-
rzyć możliwość realizowania zain-
teresowań poprzez uczestnictwo w

różnych formach tańca, muzyki,
śpiewu. Największą zaletą tego
projektu jest to, że zajęcia tanecz-
ne i muzyczne, plastyczne i kom-
puterowe prowadzą uczestnicy
projektu. Emilka Zakrzewska i
Weronika Wierzbicka robią
wszystko, żeby rozruszać nas,
motywują nas do ciężkiej pracy i
trzeba przyznać, że nie ma
fochów. W końcu ma być to nasz
wspólny sukces. W realizacji całe-
go widowiska pomaga nam pani
Kasia Rozumek, instruktorka
tańca nowoczesnego. Każdy ma
możliwość zaznaczenia swojego
udziału w projekcie, malując graf-
fiti My. Nasi „filmowcy” (Arek
Sokal, Andrzej Ogilbo i Mateusz
Kominek) wykonują artystyczne
projekty: graficzny i animacyjny.
Będą one częścią naszego widowi-
ska. Całość koordynuje Ewelina
Leszczyńska, przy pomocy Kasi
Rykowskiej i Karoliny Móraw-
skiej. To wszystko znajdzie swój
finał w kręconym przez nas filmie
dokumentalnym, który zaprezen-
tujemy w drugiej połowie lutego
na wystawie zdjęć z projektu.

Nasze wrażenia i dokonania
zamieszczamy na stronie
www.mwd.nets.pl. Prowadzi ją
nasz kolega Tomek, a wpisów
dokonują uczestnicy projektu. 

Pomimo różnych problemów,
przy wsparciu zaprzyjaźnionych
osób z Zespołu Szkół (dyrekcja i
Sportowy Klub Aviator), Domu
Dziecka (pani Teresa Pawlicka),
Gimnazjum (dyrekcja i pani
Wanda Mórawska) oraz sponso-
rów, a przede wszystkim dzięki
programowi Młodzież w Działa-
niu możemy zaprezentować nasze
zainteresowania. Projekt zamyka-
my widowiskiem w sali olsztynec-
kiego kina.

To nie koniec naszych działań.
Chcemy zarazić naszym entuzja-
zmem innych młodych ludzi,
którzy nie mają pomysłu na wolny
czas. Wystarczy odrobina chęci i
grupka podobnych pasjonatów, a
cel zostanie osiągnięty.

Wolontariusze Razem

Jestem. 
Zobacz mnie!

Olsztynek to niewielkie miasto. Młodzież ma tutaj niewielkie
możliwości prezentowania swoich zainteresowań artystycznych.
Napisaliśmy więc projekt w ramach Programu Młodzież w Działa-
niu, zatytułowany „Jestem. Zobacz mnie!”.

W OFERCIE:
- obsługa uroczystości pogrzebowej
- omówienie oferowanych usług u klienta
- sprzedaż odzieży żałobnej
- leżanka klimatyzowana, tzw. “zimne łóżko” umożliwiające 

przechowywanie zwłok w domu zmarłego
- odbiór zwłok z miejsca zgonu
- ogłoszenia prasowe
- przygotowanie zwłok do pogrzebu
- trumny, krzyże, tabliczki, wieńce
- transport miejscowy i pozamiejscowy

24/h

wieniec 

i różaniec gratis!

ul. Krzywa 6, 11-015 Olsztynek
tel. (089) 541 28 80, kom. 0 513 161 266, 0 502 130 439

Niezapomniane lata życia – rozpacz, smutek, 

żal po Tobie pozostaną.

Wszystkim, którzy w tak bolesnych dla nas chwilach dzielili się z nami smutkiem 
i żalem, okazali dużo dobroci, życzliwości i serca oraz uczestniczyli 

we Mszy Świętej i ceremonii pogrzebowej najukochańszego 
męża, tatusia i dziadka

śp. Jana Zembrzuskiego
Serdeczne podziękowania Rodzinie, Przyjaciołom, Sąsiadom, Koleżankom 

i Kolegom, Znajomym za okazaną serdeczność, współczucie, pomoc, modlitwę 
i wsparcie składają 

Żona i Dzieci
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19 XII Jarmark Wigilijny. Od
rana do późnego popołudnia na
olsztyneckim Rynku, a także w
dużej mierze w Salonie Wystawo-
wym MBL (tutaj były prezentacje
tradycyjnych ozdób świątecznych,
stołów wigilijnych oraz występy
dzieci i młodzieży szkolnej) pano-
wał prawdziwie świąteczny nastrój.
Na Rynku, pod skansenowskimi
daszkami, handlowcy z różnych
stron regionu oferowali towary
rzadko oglądane w sklepach. Mimo
siarczystego mrozu funkcjonowała
też scena pod Ratuszem, gdzie
wystąpiły przedszkolaki, młodzież
z Gimnazjum Katolickiego, zespo-
ły z MGOK-u („Mali Bębniarze”,
„Tequila”, „Fanki” oraz koło
teatralne z jasełkami) i gwiazda

programu –
Kaczki z Nowej
Paczki. Dla dzieci
były do tego słodycze od Mikołaja,
dorosłych rozgrzewał markowy
grzaniec … a lew otrzymał od Bur-
mistrza okazjonalną czapkę. Po raz
pierwszy imprezę świąteczną z roz-
machem zorganizował Olsztyn, i
oczywiście „podniósł nam
poprzeczkę”.

24 XII Mikołaj do wynajęcia.
MGOK realizuje wigilijną atrakcję
dla najmłodszych już ponad 20 lat.

31 XII / 1 I 2010 Spora grupa
mieszkańców Olsztynka żegna
Stary i wita Nowy Rok w Rynku.
Jest zawsze dobra zabawa, fajer-
werki, no i można wygrać atrakcyj-
ne nagrody w konkursie sylwestro-

wym
/ w i ę c e j

na str. 14/.
8-10 I

WOśP w Olsz-
tynku. Zebrali-
śmy łącznie 14
357,15 zł , z
tego 9 198,97 zł
w Olsztynku i 5
158,18 zł w
W a p l e w i e
/szczegóły na
str. 6/.

24 I – 7 II Akcja „Ferie”.
Atrakcje nie tylko dla dzieci, ofero-
wały różne gminne instytucje,
m.in. szkoły, Biblioteka Miejska,
MOPS, świetlice wiejskie w
kooperacji z urzędem miejskim
oraz Muzeum Budownictwa Ludo-
wego. 

W programie MGOK-u znalazły
się, jak zwykle, turnieje sportowe i
rekreacyjne, filmy w kinie „Grun-
wald”, wycieczka na lodowisko do
Olsztyna, koncert rockowy,
teatrzyk dla najmłodszych, konkur-
sy artystyczne (plastyczny, rzeźby
w śniegu, piosenki), kulig oraz
występ zespołu „Kaczki z Nowej
Paczki”

23 I Filar olsztyneckiego rocka
– zespół „Burning Ice”, do nie-
dawna jeszcze „Discreet Noise”,
odniósł zasłużony sukces. W elimi-
nacjach olsztyńskiego konkursu
„Nowa Muza” zajął w swojej gru-

pie I miejsce i wystąpi w finale,
prawdopodobnie w czerwcu.

4 II i 18 II Nasze sztandarowe
zespoły rockowe - „Burning Ice” i
„Tequila” wystąpiły kolejno w
olsztyneckim klubie „Grawitacja”.

7 II Paulina Pastuszko i „D-
mollki” zaśpiewały podczas pod-
sumowania Rajdu 360° w hali gim-
nazjum.

14 II Bal Karnawałowy Stowa-
rzyszenia Osób Niepełnospraw-
nych. Tradycyjnie już MGOK uży-
czył na imprezę salę z obsługą.

Wkrótce:
26 II Kino Grunwald. Występ

legendarnej już piosenkarki z
kręgu bluesa i piosenki autor-
skiej – Martyny Jakubowicz.

5 III Dzień Kobiet.
14 III Kolejna edycja Kon-

frontacji Rockowych „Pro-Rock”
19 III Happening „Miss

Marzanny” z okazji święta Wio-
sny

Kronika MGOK-u

W tym roku udawały się wszystkie zimowe pomysły. Tutaj - konkurs
rzeźby w śniegu.

Zespół „Burning Ice”, z jurorem konkursu „Nowa
Muza” Tomaszem "Lipą" Lipnickim.                     

BAŁWANEK
W pejzażu parku bałwanek stoi
On jeden zimy wcale się nie boi
On nie ma kaszlu i nie ma kataru
Ciepło się ubrać nie ma zamiaru
Tylko ze śniegu został ukulany

Dla dzieci atrakcją są zimą bałwany
Ciepłego mleczka bałwanek nie pije
Bałwanek wyłącznie tylko zimą żyje

Zimą spędza bałwanek swój żywot wesoły
Ma ferie zimowe, nie chodzi do szkoły

I do nauki wcale nie ma chęci
Bo on bałwankiem jest bez pamięci
Bałwanka w parku mile zaskoczyły

Dzieci co niespodziewanie go odwiedziły
Julka z Weroniką radość okazują

Do zdjęcia z bałwankiem chętnie pozują
Dzieci podziwiają w parku bałwanka

Że stoi na mrozie choć nie ma ubranka
Do domu zaprosić bałwanka by chciały
Tam by go w swe rzeczy ciepło ubrały
Bałwanek na to się nigdy nie zgodzi

On nóg nie ma i nigdy nigdzie nie chodzi
Ze śniegu ulepiony, jest symbolem zimy

Zimą na mrozie go tylko zobaczymy
Ma dzieci bawić, takie ma zadanie
Przez zimę całą na mrozie stanie

Czesław Kazimierz   Bandzwołek

MGOK zaprasza
dzieci i młodzież do
kół zainteresowań:

Szczegółowe informacje i zapisy w MGOK-u
(ul. Chopina 29, tel. (089) 519-22-01) 

- tańca nowoczesnego,

- zespołów muzycznych,

- Studia Piosenki

- rzeźbiarskiego,

- plastycznego, 

- teatralnego,

- tańca towarzyskiego,



Strona 17 ALBO  1 (170) luty 2010  

Ogłoszenia drobne

Wynajmę pomieszczenia użytkowe (na gabinety, lokale 
handlowe) znajdujące się w budynku firmy „Lear” 
przy ul. świerczewskiego 34a.
Tel. 502-180-815

Sprzedam dom jednorodzinny w Olsztynku o powierzchni 
215 m2 . Dom ocieplony, po remoncie. Atrakcyjna działka 
(ok. 500 m2).  Dom do zamieszkania. 650 000 zł - do negocjacji. 
tel. 0 512 153 783

Skup samochodów do kasacji. Okolice Olsztynka.
tel. 693 054 228

Wykonam studnię kopaną, cembrowaną polnym kamieniem.
tel. 608 236 978

Sprzedam mieszkania w Olsztynku - 51m2 oraz 74 m2.
tel. 502 202 564

Korepetycje z j. angielskiego, tłumaczenie prac licencjackich,
magisterskich oraz innych dokumentów.
tel. 608 820 026

PODZIĘKOWANIE

Szanowni Państwo, zakończył się rok 2009, który był rokiem
jubileuszu naszego miasta – pragnę wszystkim Państwu, którzy
włączyli się w obchody 650 - lecia Olsztynka  serdecznie podzię-
kować i składam wyrazy najwyższego szacunku i uznania.

Dziękuję Radnym Rady Miejskiej, Dyrektorom, Nauczycielom
i Pracownikom: szkół (LO, ZS, Gimnazjum, Sz.P. w Olsztynku i
Elgnówku, ZSP w Waplewie) i Przedszkola Miejskiego, Praco-
wnikom MGOK, UM, MOPS, ZASiP, ZGK, ZGM, GCZPZOZ, Straży
Miejskiej, Policji, Dyrektorowi i Pracownikom MBL, Dyrektorom
zakładów pracy, Nadleśniczym, Przedsiębiorcom, Proboszczom
Parafii ,  Przedstawicielom organizacji pozarządowych,
Młodzieży oraz wszystkim, którzy czynnie zaangażowali się w
organizację Jubileuszu. 

Szczególne podziękowania kieruję do SPONSORÓW
i MIESZKAŃCÓW  miasta i gminy.

Dzięki Państwa zaangażowaniu, wsparciu i uczestnictwie
w organizowanych imprezach rok jubileuszu zapisze się godnie
na łamach historii naszego miasta.

A rok 2010 niech będzie dla Państwa szczęśliwy – niech się
spełniają wszystkie życzenia i marzenia.       

Z wyrazami szacunku:
Burmistrz Olsztynka
Mirosław Stegienko

Bractwo rycerskie Konwent
św. Piotra sezon 2009 ma już za
sobą. Był to, jak to tej pory, naj-
bardziej obfity w pokazy i impre-
zy sezon. Działo się wiele, a rok
2010 zapowiada się równie cieka-
wie i pracowicie.

Rok ubiegły zaczął się dla
naszego rycerstwa od Majówki w
Skansenie. W lipcu przygotowali-
śmy z wielkim rozmachem wido-
wisko uświetniające 650-lecie Dni
Olsztynka, potem był pokaz z oka-
zji 660-lecia Tomaszkowa a tuż
przed najbardziej prestiżową dla
rycerstwa imprezą – Grunwaldem
– na Zamku w Olsztynie odegrali-
śmy, obok innych bractw, średnio-
wieczną scenkę na podany wcze-
śniej przez organizatorów temat
zdobywając nagrodę publiczności.

Wielkim krokiem do przodu
był występ, co prawda tylko 2
osób, na Polach Grunwaldu pod
Chorągwią Nadreńską. Do tej
pory nikomu z naszego bractwa
nie udało się wystąpić na tej pre-
stiżowej imprezie, ze względu na
duże wymogi organizatorów co do
strojów, uzbrojenia oraz oręża.

Po kilku tygodniach przerwy

zaproszono nas do Rybaczówki,
gdzie mogliśmy zaprezentować
efektowne wystrzały z hakownic
oraz nowo nabytej bombardy. Nie-
długo potem walczyliśmy na Olsz-
tyńskiej Starówce, a na zakończe-
nie sezonu podczas obchodów
Dnia Niepodległości w Olsztynku.

W roku 2010 zaplanowanych
jest już kilka wydarzeń. Naszą
brać rycerską można będzie zoba-
czyć w maju w “Planecie 11” w
Olsztynie, tradycyjnie na Dni
Olsztynka, w których nasi rycerze
biorą udział nieustannie od 10 lat,
na Zamku w Olsztynie oraz w
Grunwaldzie. Zaczynający się
dopiero sezon na pewno przynie-
sie ze sobą jeszcze niejedną
imprezę.

Tegoroczne obchody bitwy pod
Grunwaldem będą obchodami
szczególnymi, chodzi oczywiście
o 600-lecie bitwy. Zaprezentuje
się rycerstwo z całej Europy, na
skalę jakiej jeszcze nie widzieli-
śmy. Konwent św. Piotra brać
będzie udział w imprezie pod
Chorągwią Nadreńską, podobnie
jak w roku ubiegłym, prawdopo-
dobnie będzie to już 5 osób.
Impreza trwać będzie od 15 do 18

lipca. Więcej informacji na ofi-
cjalnej stronie - http://www.grun-

wald1410.pl

D la nas z obchodami bitwy
pod Grunwaldem zbiega się rów-
nież 10-lecie istnienia bractwa. Z
tej okazji planowany pokaz na Dni
Olsztynka będzie miał charakter
wyjątkowy.

W bieżącym roku, w kwietniu

planowany jest nabór. Wszystkich
chętnych zapraszamy na nasze
spotkania, w każdą sobotę o
godzinie 16:00 w Domu Kultury
w Olsztynku. Więcej informacji
uzyskać można na oficjalnej stro-
nie Konwentu św. Piotra z Olsz-
tynka – www.kspo.com.pl

Zapraszamy !!! 

Na Pola Grunwaldu pewnym krokiem 

Konwent św. Piotra 
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Krzyżówka  nr 156

Roz wią za nia pro si my nad sy łać na kartkach pocz-
towych do 20 marca pod ad re sem re dak cji. Spoś ród pra -
wid ło wych roz wią zań wy lo su je my nag ro dę w wy so -
koś ci 40 zł. Pra wid ło wym roz wią za niem os tat niej krzy -
żów ki by ło has ło: „Kradzione nie tuczy”. Nag rodę wy -
lo so wa ła Wanda Frąckiewicz z Olsztynka.

Poziomo:
1) materiał na popa, 5) i i, 9) z nieba, 10) lecą,
11) angielskie wejście, 12) żółty, 13), swojskie
negocjacje, 14) izba skarbowa, 15) bije, 
16) płacze, 18) nagi z jabłkiem, 19) wnosi 
w sądzie, 21) wschodnie piętro, 22) lepszy wolny,
24) poparcie z tyłu, 25) do wydania, 
26) dla atlety, 27) do wieszania siekier

Pionowo:
1) układa się, 2)szkolne, 3) t, 4) tolerancja 
Urbana, 6) plac na sprzedaż, 7) piąty, 
8) stateczny, 16) wybór z lekcją, 17) czas na
spóźnienie, 19) dziennikarstwo dla bezzębnych, 
20) bez sternika, 23) od do do do
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oferuje pracę w charakterze

AGENT AGENT 
UBEZPIECZENIOWYUBEZPIECZENIOWY

Powszechny Zakład Ubezpieczeń SA
Inspektorat w Olsztynie

ul. Kościuszki 59, 10-959 Olsztyn

Teren działania : Gmina Olsztynek

Wymagania:
� wykształcenie minimum średnie,
� umiejętność nawiązywania kontaktów z klientami,
� gotowość założenia własnej firmy, 
� znajomość lokalnego środowiska,
� posiadanie własnego środka transportu.

Oferujemy:
� nowy atrakcyjny system wynagradzania,
� szeroki pakiet szkoleń,
� możliwość sprzedaży szerokiej oferty ubezpieczeń majątkowych, w tym

ubezpieczeń rolnych (dotowanych, obowiązkowych budynków i OC rolników itp.),
� możliwość podnoszenia kwalifikacji zawodowych,
� współpracę o umowę agencyjną,
� pomoc w rozpoczęciu pracy agenta ubezpieczeniowego.

Zgłoszenia (CV + list motywacyjny) wraz z klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych

osobowych przez firmę PZU SA z siedzibą w Warszawie al. Jana Pawła II 24, dla potrzeb niezbędnych do realiza-

cji procesu rekrutacyjnego, zgodnie z przepisami ustawy z 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z

2002 r. Nr 101, poz. 926 z poź. zm.). Przyjmuję do wiadomości, że przysługuje mi prawo wglądu do treści moich

danych oraz ich poprawiania.”, należy przesyłać do 28 lutego 2010 r. na adres:

bkonopka@pzu.pl
amorawska@pzu.pl

lub osobiście w siedzibie Inspektoratu

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 

666 887 106

Prosimy o wpisywanie dopisku AGENT w temacie wiadomości.

Informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi kandydatami.
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Ośrodek Szkolenia Kierowców Jerzy Pasik
ul. Krzywa 6, 11-015 Olsztynek

tel. 089 519-19-99, 0697-995-748
GG 12358015, www.prawojazdy.net
e-mail: olsztynek@prawojazdy.net

UWAGA: 
Pozostań w zawodzie kierowcy zaktualizuj swoje uprawnienia państwowe! 
Szkolenie okresowe dla kierowców zawodowych mikro i małych firm.
Wkład pieniężny przedsiębiorców = 202 zł.

KURSY: OPERATOR WÓZKA WIDŁOWEGO,
PRZEWÓZ OSÓB I RZECZY, ADR

kat. A (motocykl), kat. B (samochód osobowy), 
kat. C (samochód ciężarowy), kat. C+E (samochód

ciężarowy z przyczepą), kat. D (autobus)

Olsztynek, Olsztynek, ul. Ratuszowa 18, tel. 089 541 23 76, 509ul. Ratuszowa 18, tel. 089 541 23 76, 509 839 504839 504
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Firma usługowo - handlowa

LEAR

Sprzedaż:Sprzedaż:
- materiałów zduńskich
- materiałów do robót remontowo – budowlanych
- artykułów kosmetyczno - chemicznych 
- artykułów AGD

Usługi ogólnobudowlane:Usługi ogólnobudowlane:
- remonty mieszkań
- wykończenia
- docieplenia
- renowacje
- usługi zduńskie wszelkiego rodzaju 
(kuchnie kaflowe, piece kaflowe, kominki)

11-015 Olsztynek11-015 Olsztynek
ul. Świerczewskiego 34Aul. Świerczewskiego 34A

tel.: 089 519 11 58 (sklep z materiałami budowlanymi), tel.: 089 519 39 49 (sklep AGD)
tel.: 089 519 40 20 (biuro), fax: 089 519 40 21

W sprzedaży posiadamy również
wykładziny tekstylne 
oraz płytki gresowe

NISKIE CENY - PROMOCJE
Olsztynek, ul. Mrongowiusza 29 /były MOTO-HURT/

tel. 089 519 30 40

SKLEP MEBLOWYSKLEP MEBLOWY



w filtry oleju, paliwa i powietrza
w klocki i szczęki hamulcowe
w paski rozrządu i klinowe
w benzyny i olej napędowy

PEŁNY ASORTYMENT

realizacja w ciągu 1 dnia

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


