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Będą nowe pomieszczenia dla małych pacjentów

Inwestycja będzie polegała
na nadbudowie trzech kondy-
gnacji skrzydła północnego
szpitala. Efektem rozbudowy
będą nowe pomieszczenia dla
działu pobytu dziennego, pra-
cownie terapeutyczne, gabi-
nety zabiegowe, sale, w
których dzieci będą odpoczy-
wały po intensywnych
ćwiczeniach oraz klasy
przyszpitalnej szkoły podsta-

wowej i gimnazjum.
Stan surowy skrzydła

północnego zostanie zakoń-
czony w kwietniu 2009r. jego
koszt to ok. 1,8 mln zł.
Dokończenie powinno na-
stąpić w 2010, a całkowity
koszt to ponad 5 mln zł. W
tym roku Samorząd Woje-
wództwa przekazał na ten cel
1 mln zł.

c.d. na str. 7 

Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny dla Dzieci w
Ameryce, dzięki środkom otrzymanym z budżetu Samorzą-
du Województwa, rozpoczął kolejną inwestycję, dzięki
której zyska ponad 1500 metrów kwadratowych
powierzchni na potrzeby małych pacjentów.

Tegoroczna impreza, głównie za sprawą Muzeum Budownictwa Ludowego, została
zorganizowana z większym niż zwykle rozmachem. Trwała bowiem 2 dni, 20-21 grud-
nia, a do udziału zaproszono wielu wystawców spoza Olsztynka. Niestety, nie dopisała
pogoda ale i tak dużo się działo. W numerze, na str. zamieszczamy relację zdjęciową a
więcej na ten temat napiszemy w następnym numerze.

W nadchodzącym Nowym Roku
2009 życzymy wiele zadowolenia
i sukcesów z podjętych wyzwań

dużo zdrowia i szczęścia. 
Niech nie opuszcza Państwa

pomyślność i spełnią się
najskrytsze marzenia.
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• Burmistrz z zastępcą
uczestniczyli w zebra-
niach mieszkańców w
Elgnówku, Jemiołowie,
Platynach. 

• Na spotkaniu z
dyrektorami szkół, przed-
stawicielem UKS Top
Spin, dyrektorem MGOK-
u i pracownikami urzędu
miejskiego omówiono
organizację 90 rocznicy
Święta Niepodległości
oraz V Ogólnopolskiego
Turnieju Minikoszykówki
Dziewcząt i Chłopców
Olsztynek TOP – 2008. 

• 24 października br.,
we współpracy z nad-
leśnictwami Olsztynek i
Jagiełek została zorgani-
zowana konferencja pod-
sumowująca Europejskie
Dni Leśne, z udziałem
radnych, sołtysów, kie-
rowników zakładów pra-
cy i mieszkańców.      

• Burmistrz uczestni-
czył w spotkaniu z Ada-
mem Sierzputowskim –
Przewodniczącym War-
mińskiego Związku
Gmin. Omówiono wstęp-
nie zasady współpracy
gmin położonych wokół
Olsztyna.

• Burmistrz zorgani-
zował spotkanie z pra-
cownikami urzędu miej-
skiego i kierownikami
gminnych jednostek.
Omówiono przygotowa-
nia do zimy 2009/2010 w
zakresie sprzętu, materia-
łów, zabezpieczenia bu-
dynków, działań opieki
społecznej. Informacja w
tej sprawie została skie-
rowana do sołtysów.

• Burmistrz uczest-
niczył w: spotkaniu z
okazji 60-lecia Koła
Łowieckiego „Tułacz” w
Olsztynku, V Ogólnopol-
skim Turnieju w Mini-
koszykówce Dziewcząt i
Chłopców zorganizowa-
nym przez Uczniowski
Klub Sportowy TOP –
SPIN, uroczystości z
okazji 90-lecia Niepo-
dległości Polski, I Wojew-
ódzkim Konkursie Arty-
stycznym Domów Dziec-
ka, IV Powiatowym Tur-
nieju Tenisa zorgani-

zowanego przez Dom
Dziecka w Olsztynku,
którego uczestnikami byli
wychowankowie Domów
Dziecka.

• Burmistrz zorgani-
zował spotkanie z pro-
boszczem Parafii im.
Salawy w Olsztynku, na
którym omówiono prze-
bieg kolektora sani-
tarnego dla terenów
inwestycyjnych przy ul.
Wilczej i kolektora prze-
syłowego do Sudwy oraz
zagospodarowanie działki
przy ul. Świerkowej na
parking.

• Na spotkaniu z
Prezesem Tymbark SA w
Olsztynku Burmistrz
został zapoznany z pla-
nem rozwoju tej firmy
oraz z propozycjami
zmian w miejscowym
planie zagospodarowania
przestrzennego dla tere-
nów położonych w sąsie-
dztwie Tymbarka. Prezes
złożył ofertę kupna dział-
ki gminnej położonej w
tym obszarze.

• 14.11. br. odbyło się
wstępne spotkanie z pro-
jektantem dotyczące pla-
nu zagospodarowania te-
renu w Ząbiu a 18 XI
spotkanie projektanta z
właścicielami gruntów
przy ul. Mrongowiusza,
na które opracowywane
są zmiany do miejsco-
wego planu zagospo-
darowania przestrzen-
nego. 

• Na spotkaniu Bur-
mistrza z Dyrektorem
Wydziału Kultury Urzędu
Marszałkowskiego i Dy-
rektorem Muzeum Budo-
wnictwa Ludowego w
Olsztynku omówiono
zasady współpracy w
zakresie przedsięwzięć
kulturalnych w roku
2009, zasady realizacji i
finansowania wspólnej
inwestycji – odrestau-
rowania średniowie-
cznych murów obronnych
w Olsztynku oraz sprawy
zaległych należności po-
datkowych.

• Na uroczystościach z
okazji XV- lecia Wojewó-
dzkiego Funduszu Ochro-

ny Środowiska i Gospo-
darki Wodnej w Olsztynie
nasza gmina wraz z inny-
mi 9-cioma gminami z
województwa otrzymała
wyróżnienie za dobrą
współpracę z Funduszem
oraz za działania na rzecz
ochrony środowiska.  

• Kupiony został za
kwotę 254.980 zł. autobus
do przewozu uczniów
niepełnosprawnych do
szkół w Olsztynie. Gmina
otrzymała dofinansowanie
z PEFRON-u Oddział
Wojewódzki w Olsztynie
w kwocie 189.000 zł. 

• Gościliśmy dele-
gację samorządowców z
obwodu kaliningradzkie-
go, którzy byli zaintere-
sowani, m.in. działalnoś-
cią samorządów w Polsce,
w tym systemem finan-
sów publicznych.

• Burmistrz uczestni-
czył w sesji Rady Powiatu
Olsztyńskiego z okazji X
– lecia samorządu lokal-
nego (powiatów i woje-
wództw). 

• Na konferencji poś-
więconej obszarom chro-
nionym NATURA 2000
samorządowcy zwrócili
uwagę, że gminy poło-
żone w tych obszarach nie
mają żadnych priory-
tetów, np. przy ubieganiu
się o środki unijne a jedy-
nie same utrudnienia, np.
brak możliwości lokaliza-
cji niektórych inwestycji.  

• W seminarium zor-
ganizowanym przez Kura-
tora Oświaty i Wychowa-
nia dot. kierunków re-
formy oświaty w imieniu
Burmistrza uczestniczył
pracownik urzędu miej-
skiego.

• Burmistrz uczest-
niczył w spotkaniu orga-
nizowanym każdego roku
z okazji Św. Mikołaja
przez Stację Joannitów w
Ostródzie. Również do
Olsztynka przybył Miko-
łaj z Niemiec, Pan Karl
Heinz Wojda - Honorowy
Obywatel Olsztynka,
który od wielu lat wraz z
delegacją z Niemiec przy-
wozi paczki dla wycho-
wanków Domu Dziecka

Nad Jeziorem.
• Burmistrz uczest-

niczył w I Posiedzeniu
Powiatowej Rady Zatrud-
nienia, na którym, m. in.
otrzymał nominację na
okres kolejnej kadencji
Rady.

• Burmistrz i radni
uczestniczyli w uro-
czystym otwarciu wyre-
montowanych pomiesz-
czeń biblioteki przy
Szkole Podstawowej w
Olsztynku.

• Zastępca Burmistrza
wystąpił na konferencji
zorganizowanej w ramach
Dnia Wolontariatu przez
Miejski Ośrodek Pomocy
Społecznej w Olsztynku,
a Burmistrz na konfe-
rencji, również zorgani-
zowanej przez MOPS,
projektu „Nie jutro lecz
Dziś” współfinansowa-
nego przez Unię Europe-
jską - EFS a realizowa-
nego przez te placówkę. 

• Burmistrz uczest-
niczył w seminarium zor-
ganizowanym przez
Urząd Marszałkowski w
Olsztynie, dotyczącym
funduszy europejskich dla
środowiska. 

• Burmistrz lub jego
zastępca uczestniczyli w
kiermaszach świąte-
cznych organizowanych
przez szkoły oraz w spot-
kaniach opłatkowych zor-
ganizowanych przez
Miejski Ośrodek Pomocy
Społecznej, Stowarzysze-
nie Osób Niepełno-
sprawnych i Ich Rodzin,
Warsztaty Terapii Zaję-
ciowej, Forum Kobiet w
Mierkach, świetlice profi-
laktyczne w Platynach i
Jemiołowie.

• W minionym okresie
zostały podpisane umowy
na: 

- odrestaurowanie
średniowiecznych murów
obronnych za Salonem
Wystawowym, wartość
zadania 457.600,17 zł
(część kosztów w wyso-
kości ok. 106.000 zł
ponosi Muzeum Budo-
wnictwa Ludowego w
Olsztynku). Na realizację
tego zadania gmina

dwukrotnie składała
wnioski o dofinansowanie
do Ministra Kultury i
Dziedzictwa Narodo-
wego, jednak zostały one
załatwione odmownie;
remont chodnika wraz z
budową zatoki przy ul.
Szkolnej, wartość robo-
cizny 48.675,99 zł;
remont części nawierzch-
ni ul. Składowej i Wodo-
ciągowej, w tym odcinek
od ulicy Chopina do koś-
cioła, wraz z chodnikiem,
wartość zadania
170.009,05 zł ;   remont
drogi Mańki – Gębiny,
wartość zadania 97.600
zł;   budowę ulic Porze-
czkowej i Malinowej w
Olsztynku (realizacja III
etapu - osiedle przy ul.
Leśnej), wartość zadania
820000 zł (na realizację
tego zadania złożony
został wniosek o dofinan-
sowanie z budżetu państ-
wa kwoty 400.000 zł,
który przeszedł pozyty-
wnie ocenę formalną i
merytoryczną);  na wybu-
dowanie komina i komin-
ka wraz z rozprowadze-
niem centralnego ogrze-
wania w obiekcie OSP w
Waplewie, koszt realizacji
38.430 zł; na moderniza-
cję łazienek w budynku
świetlicy profilaktycznej
w Królikowie, koszt rea-
lizacji 10.000 zł.

• Ogłoszono II prze-
targ na remont sali kon-
ferencyjnej w Urzędzie
Miejskim wraz z mon-
tażem klimatyzacji i
wentylacji (w pierwszym
nie wpłynęła żadna ofer-
ta).

• Zakończono prace
dot. termomodernizacji
obiektu przedszkola miej-
skiego, montażu schodo-
łazów w szkołach podsta-
wowych w Olsztynku i w
Waplewie, wykonania
centralnego ogrzewania w
pomieszczeniach OSP w
Waplewie, remontu
łazienek w budynku po
OSP w Królikowie oraz
prace związane z
odnowieniem  2-ch
domków rekreacyjnych w
Ząbiu.

Z PRAC BURMISTRZA I RADY MIEJSKIEJ
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• Wydano zarządzenia w
sprawach: 

- wprowadzenia zmian w
budżecie gminy na 2008 rok;
nieodpłatnego przekazania Za-
kładowi Gospodarki Komunalnej
w Olsztynku 5 zestawów poje-
mników do selektywnej zbiorki
odpadów za kwotę 23.180 zł.;
powołania komisji przetargowej
do przeprowadzenia oceny i
wyboru ofert w postępowaniach o
udzielenie zamówienia pub-
licznego (zakup i dostawa auto-
busu przystosowanego do prze-
wozu uczniów niepełno-
sprawnych z terenu gminy,
budowa ul. Porzeczkowej i Mali-
nowej w Olsztynku wraz z
odcinkami kanalizacji desz-
czowej, remont chodnika i
budowa zatoki przy ul. Szkolnej);
określenia podstawowych para-
metrów do projektu budżetu na
rok 2009 oraz rodzaju i
szczegółowości materiałów
planistycznych; powołania
doraźnego zespołu zarządzania
kryzysowego do zorganizowania
zastępczego miejsca dla przed-
szkola miejskiego; sprzedaży
gruntu niezabudowanego;
sprzedaży udziału w gruncie
zabudowanym; przeprowadzenia
szkolenia komendantów zakłado-
wych formacji oraz członków
terenowych formacji obrony
cywilnej na terenie gminy Olsz-

tynek; powierzenia rodzicom
(opiekunom prawnym) zadania
dowożenia dzieci do szkół;
powołania składu osobowego
Samodzielnego Terenowego Plu-
tonu Ratownictwa Ogólnego w
Mieście i Gminie Olsztynek;
powołania komisji przetargowej
do przeprowadzenia oceny i
wyboru ofert w postępowaniu o
udzielenie zamówienia pub-
licznego dotyczącego moderniza-
cji sali konferencyjnej w urzędzie
miejskim; bezprzetargowego
wydzierżawiania gruntu pod
drobne uprawy warzywne i rolne;
przedłożenia projektu budżetu
Gminy Olsztynek na 2009 rok
(projekt został zamieszczony w
BIP-ie UM); nieodpłatnego
przekazania autobusu do prze-
wozu uczniów niepełno-
sprawnych; ustalenia stawek
czynszu za dzierżawę gruntów na
terenie gminy Olsztynek; nieod-
płatnego przekazania Zakładowi
Gospodarki Komunalnej w Olsz-
tynku sieci wodociągowej
łączącej Królikowo z ul. 22 Lipca
i sieci wodociągowej z przyłącza-
mi do budynków kolonii wsi War-
lity Małe, Elgnówko i Lichtajny.

Skierowano prośbę do Dyrekcji
Energa Oddział w Ostródzie o
odstąpienie od zamiaru likwidacji
punktu poboru opłat za energię
elektryczną w Posterunku Ener-
getycznym w Olsztynku. Nie było

żadnej odpowiedzi a punkt
kasowy został zlikwidowany.

Na XVII sesji Rady Miejskiej
w Olsztynku w dn. 20 listopada
br. przyjęto protokół z XVI sesji
oraz wysłuchano informacji Bur-
mistrza Olsztynka o pracy między
sesjami oraz przewodniczącego
komisji spraw społecznych o
działalności Gminnego Centrum
Zespołu Publicznych Zakładów
Opieki Zdrowotnej w Olsztynku.
Uchwalono Gminny Program
Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych oraz
program współpracy gminy z
organizacjami pozarządowymi na
rok 2009,  stawki podatków i
opłat lokalnych (podatku od
nieruchomości, podatku od środ-
ków transportowych, obniżenia
średniej ceny skupu żyta dla
celów podatku rolnego, dziennych
stawek opłaty miejscowej). Podję-
to uchwały w sprawach: zali-
czenia dróg (ulic) do kategorii
dróg gminnych; przystąpienia
gminy do realizacji w roku 2009
zadania drogowego współfinan-
sowanego  z budżetu państwa w
ramach Narodowego Programu
Przebudowy Dróg Lokalnych
2008-2011; ustalenia stawek
dotacji przedmiotowych dla
Zakładu Gospodarki Mieszkanio-
wej w Olsztynku i Zakładu
Gospodarki Komunalnej w Olsz-
tynku na rok 2009; wprowadzenie

zmian w budżecie na rok 2008;
ustalenia miejscowości spełniają-
cych warunki umożliwiające
pobieranie opłaty miejscowej i
opłaty prolongacyjnej; zmiany
uchwały w sprawie zwolnień z
podatku od nieruchomości; usta-
lenia ekwiwalentu pieniężnego
dla członków ochotniczej straży
pożarnej; upoważnienia Dyrekto-
ra Miejskiego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Olsztynku do podej-
mowania działań wobec dłu-
żników alimentacyjnych; przeję-
cia od powiatu olsztyńskiego
zadań w zakresie prowadzenia
powiatowej biblioteki publicznej;
zwolnienia od opłaty z tytułu
wniosku o dokonanie zmiany
wpisu w ewidencji działalności
gospodarczej; rozpatrzenie skargi
na działalność Dyrektora Miej-
skiego Ośrodka Pomocy Społe-
cznej w Olsztynku. 

Podjęte uchwały znajdują się w
BIP-ie i w pokoju nr 3 urzędu
miejskiego, gdzie znajdują się
również wszystkie materiały z
sesji  nie opublikowane w BIP-ie
a stanowiące informację publi-
czną. Kolejna XVIII sesja rady
miejskiej została zaplanowana na
dzień 30 grudnia br., głównym
tematem będzie uchwalenie
budżetu Gminy Olsztynek na rok
2009.

Niecodzienna uroczystość miała
miejsce w dniu 16 października 2008 r
w Urzędzie Miejskim w Olsztynku .

Złote Gody ,czyli  50 –lecie  pożycia
małżeńskiego  świętowało 7 par
małżeńskich. Państwo:  Wanda i Marian
Hypki, Teresa i Stanisław Kowalscy,

Regina i Jan Lisowscy, Regina i Syl-
wester Rutkowscy, Halina i Kazimierz
Turscy, Irena i Stefan Wiśniewscy,
Helena i Tadeusz Wiśniewscy.

Jubilaci  przybyli wraz ze swoimi
najbliższymi .   

Trwałość i zgodność związku
małżeńskiego, trud pracy, i wyrzeczenia
dla dobra założonej przed pół wiekiem
rodziny to wartości, które stają się
sprawą wagi państwowej 

Osoby, które przeżyły w jednym
związku 50 lat są nagradzane na mocy
ustawy specjalnym medalem przyzna-
nym przez Prezydenta Rzeczypospolitej
Polskiej.

Na żaden medal nie pracuje się tak
długo!

Uroczystego aktu dekoracji dokonali
Burmistrz Miasta Mirosław Stegienko
wraz z Przewodniczącym Rady Miasta
Janem Budzińskim. 

Jubileusz uświetnił zespół muzyczny
„WILKI”.

Była to niezapomniana i wzruszająca
uroczystość.

Janina Panasiuk   
Kierownik Urzędu Staniu Cywilnego 

w Olsztynku 

Złoty jubileusz
„Tyle razem dróg przebytych, tyle ścieżek wydep-

tanych, tyle deszczów tyle śniegów / .../.
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Latem 2007 roku doszło do
takiego spotkania dzięki Krystynie
Załuskiej, która posiada wrodzony
talent przyciągania do siebie
niezwykłych ludzi. Już pierwsze
spotkanie z Andrew Tarnowskim
wywołało u mnie intelektualny
szok. Zetknąłem się z czło-
wiekiem o wielkiej kulturze i
ogromnej wiedzy, a przy tym
bardzo skromnym i wręcz
serdecznym. Okazało się, że jest
to dziennikarz, po studiach uni-
wersyteckich w Oksfordzie, wie-
loletni korespondent Agencji
Reutera, obecnie na stałe mieszka-
jący w Dubaju nad Zatoką Perską.
Rozmawiał ze mną słabą pol-
szczyzną, ale opowiadał takie
rzeczy i w taki sposób jakbyśmy
się znali od wielu lat. W całkowite
osłupienie wprawiły mnie  infor-
macje o tym, że rozmawia ze mną
potomek magnackiej rodziny
Tarnowskich. Co prawda, Andrew
podkreślał, że pochodzi z bocznej,
zubożałej gałęzi tego rodu i jest
biedny jak mysz kościelna oraz,

że nigdy nie używał tytułu hra-
biowskiego i nie pieczętował się
rodowym herbem Leliwa, to i tak
byłem pod wrażeniem. Ja, lokalny
historyk z chłopskim rodowodem
siedzę i rozmawiam z przedsta-
wicielem potężnego niegdyś rodu
Tarnowskich, posiadających
ogromne majątki i koligacje
rodzinne z Zamoyskimi, Lubo-
mirskimi, Potockimi, Czartoryski-
mi i Bóg wie z kim jeszcze. Sie-
działem oszołomiony i słuchałem
opowieści o niezwykłej historii
rodziny Andrew Tarnowskiego. A
on opowiadał mi sekretne, wręcz
skandaliczne historie. Jego praw-
domówność i szczerość powalały.
Nigdy nie rozmawiałem z tak
otwartym i bezgranicznie ufnym
człowiekiem, w dodatku potom-
kiem hardego magnackiego rodu.
Miałem wrażenie, że mojego
rozmówcę poniosła fantazja. W
swoim życiu spotkałem już takich
ludzi, o niezwykle bujnej wy-
obraźni, snujących wspaniałe
opowieści. Następne spotkanie

rozwiało moje obawy. Wszystko o
czym mówił Andrew było prawdą
i tylko prawdą. 

W 2006 roku ukazała się książ-
ka Andrew Tarnowskiego Ostatni
mazur, w której opisał w języku
angielskim historię swojego rodu,
zaczynając od pradziadka Sta-
nisława Tarnowskiego, a kończąc
na letnich przygodach w małym
gospodarstwie w Drwęcku w 2000
roku. Książka zawiera piękne
motto Isaaca Bashevisa Singera:
„Opisuję świat, który dla mnie
umarł. Żyłem wśród tych ludzi.
Mam wrażenie, jakbym ich widzi-
ał wczoraj. Pisanie jest formą
walki ze śmiercią, jest ocaleniem
całych pokoleń od zapomnienia.
W literaturze martwi żyją niczym
we śnie.”    

Stanisław Tarnowski to wielki
uczony i czołowy przedstawiciel
konserwatywnego ugrupowania
polityków Galicji przed 1914 ro-
kiem. Był historykiem literatury
polskiej, wybitnym literatem,
myślicielem politycznym, dosko-
nałym mówcą, współzałożycielem
ugrupowania politycznego
zwanego Stańczykami, wreszcie
rektorem Uniwersytetu Jagiello-
ńskiego, prezesem Polskiej
Akademii Umiejętności i
członkiem sejmu galicyjskiego.
Prababcia, Róża Maria Branicka,
odziedziczyła ogromny majątek i
chociaż była młodsza od Sta-
nisława o szesnaście lat, to żyli
zgodnie i szczęśliwie. Organi-
zowali niezwykle kosztowne
imprezy, które mocno nadszarp-
nęły ich kondycję finansową.
Mieli trójkę dzieci, najmłodszy
Hieronim to dziadek Andrew
Tarnowskiego. Kiedy się urodził
Hieronim profesor dobiegał
pięćdziesiątki i nie potrafił na-
wiązać bliższego kontaktu z
synem, co rzutowało na jego dal-
sze życie. W 1914 roku Hieronim
poślubił Wandę, osiem lat młod-
szą, ładną i zgrabną panienkę z
rodu Zamoyskich. Niestety ich
małżeństwo okazało się bardzo
nieszczęśliwe a początkiem dra-
matu był samobójczy strzał
Hieronima w noc poślubną. Na
szczęście kula ominęła serce, ale
wydarzenie to odcisnęło piętno na
dalszym życiu Hieronima i Wandy
oraz ich dzieci. Młodzi za-
mieszkali w Rudniku nad Sanem,
w majątku kupionym w 1898 roku
przez Różę Marię Tarnowską.
Wkrótce wybuchła I wojna świa-
towa, która rozdzieliła ich na kilka
lat. Hieronim walczył na froncie,

Wanda na pewien czas opuściła
Rudnik i przebywała w Wiedniu.
Okrutne doznania wojenne
zbliżyły nieco do siebie Hieroni-
ma i Wandę. Na świat przyszła
dwójka dzieci: Zofia w 1917 roku
i Stanisław w 1918 roku. Ale
nawet dzieci nie były w stanie
uratować tego małżeństwa. Po
kilku latach Wanda znalazła
kochanka w osobie hrabiego
Alfreda Potockiego, właściciela
wspaniałego pałacu w Łańcucie,
jednego z najbogatszych ludzi w
Polsce. W 1933 roku Hieronim i
Wanda byli już oficjalnie w sepa-
racji. Hieronim nadal mieszkał z
matką w Rudniku, Wanda
przeniosła się do posiadłości w
Dukli, gdzie stworzyła piękną
rezydencję pełną cennych ekspo-
natów, dzieł sztuki i pamiątek his-
torycznych.

Dzieci dorastały w rozbitej
rodzinie, co wpływało na ukształ-
towanie ich charakterów. Sta-
nisław zwany Stasiem był
niezwykle uparty, zaciekły w spo-
rach, wybuchowy, butny i aro-
gancki. Poczucie humoru i wdzię-
czne maniery pasowały do niego,
ale z trudem maskowały drażliwą,
kłótliwą naturę, a w jego szarych
oczach czaiło się okrucieństwo.

Dwudziestoletni Staś zakochał
się w dziewiętnastoletniej Zofii
Jaxa – Chamiec, wysokiej,
szczupłej brunetce o zielonych
oczach. Pobrali się na uchodźst-
wie w Belgradzie 24 października
1939 roku. W następnym miesiącu
byli już w Paryżu, gdzie Staś
wstąpił do armii polskiej generała
Sikorskiego. Po upadku Francji
musiał uciekać, żeby nie dostać
się do niewoli. Po wielu perype-
tiach przekroczyli z Zofią (była w
dziewiątym miesiącu ciąży) niele-
galnie granicę szwajcarską. W ten
sposób wojenne losy sprawiły, że
w szwajcarskiej Genewie w luksu-
sowej klinice przyszedł na świat
18 września 1940 roku chłopczyk,
który otrzymał na chrzcie imiona:
Andrzej Jan Zygmunt Stanisław
Emeryk.

Bogata, ale niezbyt gościnna
Szwajcaria nie tolerowała niele-
galnych uchodźców. W styczniu
1941 roku wyjechali do
Jugosławii, a stąd w marcu 1941
roku uciekli przed agresją
niemiecką do Palestyny. Staś
wstąpił do polskiej Brygady
Karpackiej i walczył w północnej
Afryce broniąc, m.in. twierdzy w
Tobruku. Andrew mając 11
miesięcy znalazł się z matką i

COŚ Z HISTORIICOŚ Z HISTORII

Od pewnego czasu docierały do mnie informacje, że w Drwęcku
kupił niewielką posiadłość jakiś Tarnowski, brytyjski dziennikarz
będący już na emeryturze. Puściłem to mimo uszu mając na
uwadze wiele innych ważniejszych tematów. Dopiero sołtys Drwęc-
ka, niezwykle zaangażowany społecznie i zakochany w swojej
mazurskiej wsi, Stanisław Silski opowiedział mi szerzej na temat
tej niezwykłej postaci i, ku mojemu zdziwieniu, poinformował, iż
tajemniczy pan Tarnowski chciałby się ze mną spotkać i porozma-
wiać na temat historii regionu.

Andrew Tarnowski

Andrew Tarnowski
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ciotką Zofią w Kairze. Byli spec-
jalnymi gośćmi egipskiej rodziny
królewskiej. Matka Andrew, młoda
piękna i wykształcona kobieta
znalazła się w kręgach egipskiej
arystokracji, natomiast ciotka
Zofia podjęła pracę w Międzynaro-
dowym Czerwonym Krzyżu, a po
spotkaniu z generałem Wła-
dysławem Sikorskim (odwiedził
Kair w listopadzie 1941 roku) zor-
ganizowała Polski Czerwony
Krzyż na Bliskim Wschodzie.

Opuścili Egipt wkrótce po
bitwie pod El – Alamein i poprzez
Afrykę Południową dotarli na
początku maja 1943 roku do
Anglii. Ojciec, który razem z ro-
dziną popłynął do Anglii, wstąpił
do Samodzielnej Brygady Spa-
dochronowej, później walczył w
dywizji generała Maczka. Wojnę
traktował jak przygodę i często
jego działania na froncie miały
brawurowy, choć przemyślany
przebieg. W walce wykazał się
niejednokrotnie zadziwiającą
odwagą i, mimo że często
ryzykował życiem, odniósł tylko
jedną niegroźną ranę. Po za-
kończeniu wojny został zwolniony
do cywila, nie wrócił do kraju
zajętego przez komunistów, po-
został na Zachodzie, gdzie robił
różne interesy i romansował z ko-
bietami. 

W 1947 roku Zofia, matka
Andrew – po rozwodzie ze
Stasiem Tarnowskim – poślubiła
Malcolma Wolfe'a Murraya, ofi-
cera szkockiej armii. Zamieszkali
na stałe w Szkocji. Andrew miał
dwóch przyrodnich braci Jamesa i
Angusa oraz siostrę Tess urodzoną
w 1950 roku. Z czasem polubił
swojego szkockiego ojczyma Mal-
colma, a w jego domu przeżył
piękne chwile. Matka wychowała
go na Anglika, ale młody Andy
MacTarnow stał się szkockim
Polakiem.

Po ukończeniu szkoły średniej
uzyskał stypendium na studia his-
toryczne w Oksfordzie. Po stu-
diach podjął pracę w Agencji
Reutera. Przez dwadzieścia lat był
korespondentem zagranicznym w

Madrycie, Hawanie, Rzymie,
Buenos Aires, Nowym Jorku,
Bejrucie i New Delhi. Utrzymywał
kontakt ze swoim ojcem Stasiem,
który z drugą żoną Adą Lubo-
mirską miał pięcioro dzieci i
mieszkał w Londynie. W 1957
roku Staś ze swoją siostrą Zofią
pojechał pierwszy raz do Polski,
żeby przekazać muzeum na Wa-
welu proporzec szwedzki zdobyty
w czasie „potopu” w XVII wieku.
Obraz Polski rządzonej przez
komunistów był przerażający.
Okrutnie okaleczony przez wojnę
naród żył w ciągłym strachu i
biedzie. Nawet odwilż polityczna
w 1956 roku nie była w stanie
zmienić ponurego oblicza komu-
nizmu. Mimo to Staś pozostał w
Polsce, gdzie poznał Ilę Stra-
szewską, nieślubną córkę Euge-
niusza Lubomirskiego. Ten romans
spowodował kryzys małżeństwa z
Adą, która nadal mieszkała w
Anglii. Dopiero w 1962 roku Ada
zdecydowała się wyjechać do
Warszawy z dziećmi do Stasia. Ta
przeprowadzka na stałe do Polski
miała również poważny wpływ na
dalsze losy Andrew. Pierwszy raz
odwiedził kraj swoich przodków w
1967 roku. Nie znał języka pol-
skiego i nic nie wiedział o Polsce.
Ojciec pokazał mu rodowe posia-
dłości, w tym pałac w Rudniku,
miejsce zamieszkania jego dziadka
Hieronima Tarnowskiego. Ta pier-
wsza wizyta, mimo szarości komu-
nizmu epoki Gomułki, rozbudziła
w młodym człowieku iskrę pol-
skości. Pięć lat później znów
odwiedził Polskę. Wspólnie z
rodziną przez kilka dni wędrowali
po Bieszczadach poznając uroki
miejscowej przyrody i życia na
pustkowiu. W 1976 roku trzeci raz
przyjechał do Polski z pierwszą
żoną Ysabel i córeczką Sophie. Po
ostrej sprzeczce z pijanym ojcem
zerwał kontakty na dwanaście lat i
przez ten czas nie był w Polsce. 

W mroźny styczniowy dzień
1988 roku wylądował na lotnisku
w Warszawie jako szef filii
Agencji Reutera na Polskę. Był to
początek historycznych przemian

w Polsce i w
całej Europie
Wschodn ie j .
Rozpadał się
blok komuni-
styczny. Przez
ponad cztery
lata przekazy-
wał światu
informacje o
tych niezwy-
kłych wyda-
rzeniach, w
których Polacy
odgrywali wio-
dącą rolę. Da-
rzył Polaków
o g r o m n y m
szacunkiem i
odczuwał du-
mę ze swoich
polskich ko-
rzeni. 

W nowej
Polsce udało
się odzyskać
z r u j n o w a n y
pałac w Rud-
niku. W 1999
roku odbyło
się tutaj spotkanie potomków
Hieronima Tarnowskiego. Przy-
jechało kilkadziesiąt osób z
różnych stron Europy. Rok później
na zjeździe rodu Tarnowskich w
Dzikowie było ponad sto osiem-
dziesiąt osób z całego świata.
Andrew Tarnowski czuje się
Polakiem, nauczył się mówić po
polsku, a w 2000 roku kupił w
Drwęcku na Mazurach niewielki
dom i kawałek ziemi pod lasem.
Przyjeżdża tutaj każdego roku na
wakacje ze swoją drugą żoną
Wafą, rodowitą Libanką i dziećmi.
Miło spędzają letnie wakacje w
otoczeniu dzikiej, mazurskiej przy-
rody.

Ten niezwykły człowiek,
potomek wielkiego rodu Tarnows-
kich prześledził dzieje swojej
rodziny w ciągu XX wieku. Zebrał
mnóstwo informacji, które zawarł
we wspomnianej wyżej książce.
Jest to przejmująca opowieść o
ludziach uwikłanych w tragiczne
wydarzenia historii Polski XX

wieku. Barwne i bogate życie pol-
skiej arystokracji przeplata się z
dramatem, biedą i koszmarem
dwóch wojen światowych i władzy
komunistów. Andrew Tarnowski
pokazuje piękny miniony świat
polskiej magnaterii, ale pisze też o
ciemnej stronie tego życia, obnaża
mroczne tajemnice, zdradza sekre-
ty rodzinne, czym wywołuje
ogromne wzburzenie. W efekcie
kończy się to wykluczeniem autora
ze Związku Rodu Tarnowskich.
Książka jest fascynująca i może
stanowić kanwę do świetnego sce-
nariusza filmowego. Jej atutem jest
bezgraniczna prawda przedsta-
wiona z ogromnym osobistym
uczuciem autora do opisywanych
wydarzeń. Polecam ją każdemu,
kto lubi literaturę faktu i kocha
prawdziwą historię.

Bogumił Kuźniewski

Okładka książki Ostatni Mazur, wydanej w jęz.
polskim w 2008 roku.

Dzieciom, wnukom i całej rodzinie
ś. p.  Mieczysława Ponieważa
wyrazy szczerego współczucia

składają Radni Rady Miejskiej, Burmistrz
i pracownicy Urzędu Miejskiego 

w Olsztynku

Pani Bożenie Banowskiej i Rodzinie
wyrazy szczerego współczucia

z powodu śmierci TATY
składają Burmistrz i pracownicy 
Urzędu Miejskiego w Olsztynku
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17 października 1987r.  100
000 osób zebrało się w Paryżu
na Placu Wolności i Praw
Człowieka aby wyrazić swój
sprzeciw wobec ubóstwa i biedy.
Tak liczne zgromadzenie było
odpowiedzią na apel Ojca Józefa
Wrzesińskiego, założyciela
Międzynarodowego Ruchu ATD
Czwarty Świat, którego ideą
było ustanowienie dnia przy-
pominającego, że skrajne ubós-
two jest pogwałceniem praw
człowieka i że zbyt często nie
jest dostrzegane przez społe-
czeństwo. Od 1992r. Zgro-
madzenie Ogólne ONZ ogłosiło
dzień 17 października Między-
narodowym Dniem Walki z
Ubóstwem.

W ubiegłym roku, w ramach

20 obchodów tego dnia, Miejski
Ośrodek Pomocy Społecznej
zorganizował panel dyskusyjny
pod hasłem „Nie bądź obojęt-
ny”. Kontynuacją podjętego rok
temu tematu była konferencja w
dn. 29 października, pod hasłem
„Dużo robimy osobno, zróbmy
to wspólnie”. W tym roku cen-
tralnym punktem programu była
dyskusja reprezentantów róż-
nych środowisk Gminy Olsz-
tynek (osoby dotknięte ubós-
twem, pracownik MOPS, przed-
stawiciele władz lokalnych,
samorządowych i biznesu oraz
terapeuta). 

Dzielono się wiedzą i refleks-
jami na temat przyczyn pogrąża-
nia się w biedzie, nie tylko poje-
dynczych osób, ale i całych

miejscowości. Zastanawiano się
wspólnie nad możliwościami
zminimalizowania tego proble-
mu, szczególnie w naszej gmi-
nie. Swoje opinie i refleksje
przedstawiły też osoby zapro-
szone na konferencję. 

Warto dodać, że do dyskusji
przed konferencją i do uczestni-
ctwa w konferencji zaproszono

młodzież średnich szkół Olsz-
tynka. Mamy nadzieję, że
bardziej aktywny niż dotychczas
udział młodzieży  stanie się
stałym zwyczajem, tym bardziej,
że najtrudniejsze tematy doty-
czące rozwoju gminy są temata-
mi wieloletnimi i warto już dziś
szukać kontynuatorów rozpoczę-
tych działań.

Nie bądź obojętny!

Mowa oczywiście o Pani Prezes Sto-
warzyszenia Na Rzecz Osób Niepełno-
sprawnych i Ich Rodzin w Olsztynku –
Krystynie Kuźniewskiej. A warto o niej
wspomnieć właśnie teraz z okazji otrzymania
przez nią Złotego Krzyża Zasługi przyz-
nanego przez Kancelarię Prezydenta Rzeczy-
pospolitej z okazji 15-lecia Warmińsko-
Mazurskiego Sejmiku Osób Niepełno-
sprawnych w Olsztynie. Pani Krysia ma już
przyznany w 2003r. Srebrny Krzyż Zasługi i
w 2007r. Medal Komisji Edukacji Naro-
dowej.

Warto wspomnieć, iż oprócz pracy
zawodowej w Powiatowej Poradni Psycho-
logiczno-Pedagogicznej w Olsztynie jako
pedagog , a w domu , jako matka trzech
synów , Pani Krysia poświęca swój czas na
pracę społeczną pełniąc funkcję prezesa sto-
warzyszenia, działającego już 10 lat.

Do największych osiągnięć Pani Krysi
należy zaliczyć: - uzyskanie przez sto-
warzyszenie statusu organizacji pożytku pub-
licznego w 2003r.,

- utworzenie warsztatów terapii zajęciowej
i zdobycie funduszy na zakup samochodu i
wyposażenie warsztatów,

- organizacja festynu „Bez mitów-bez
granic”,

- organizacja debaty z kandydatami na bur-
mistrza „Masz głos-masz wybór”,

- organizacja happeningu „Chcemy żyć
bez przemocy i uzależnień „

- organizacja Gminnych Dni Rodziny i
Gminnych Integracyjnych Olimpiad
Sportowych ,

- realizacja projektu „Bądźmy sobą bez

nałogów” i „Kształtowanie i rozwijanie kom-
petencji wychowawczych u rodziców”,

Jest członkiem Rady Warmińsko-
Mazurskiego Sejmiku Osób Niepełno-
sprawnych, współpracuje z Miejską Komisją
ds. Rozwiązywania Problemów Alko-
holowych i Klubem Integracji Społecznej,
współtworzyła i brała czynny udział w
Komisji Interwencyjnej Gminnego Programu
do spraw Przeciwdziałania Przemocy w
Rodzinie, współpracuje z lokalnymi organi-
zacjami pozarządowymi, corocznie organizu-
je wycieczki integracyjne w różne rejony Pol-
ski, bale karnawałowe, wigilie i ogniska dla

osób niepełnosprawnych, współpracuje z
Bankiem Żywności, bierze udział w licznych
konferencjach, szkoleniach, warsztatach
dotyczących osób niepełnosprawnych.

To tylko niektóre zajęcia Pani Krysi, dla-
tego cieszymy się, że została zauważona i
doceniona 10-letnia praca społeczna, która
pozwala ludziom niepełnosprawnym wyjść z
domu, realizować się w różnych dziedzinach
życia, aktywnie działać w ramach sto-
warzyszenia. Pani Krysia jest osobą niezwyk-
le wrażliwą i kontaktową, co pomaga jej
nawiązywać kontakty z ludźmi i rozumieć ich
problemy, wspierać i tworzyć nową jakość
życia osobom niepełnosprawnym.

Anna Rogulska-Ruchała

NASZA PANI PREZES
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W dniu 7 października 2008 r. w Miejskim Ośrodku Pomocy
Społecznej w Olsztynku zorganizowano konferencję projektu syste-
mowego „Nie jutro lecz Dziś”, współfinansowanego  ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego. Realizowany projekt ma na
celu przywrócenie osób bezrobotnych na rynek pracy, zmotywowanie
ich do działania i zmiany dotychczasowej sytuacji  życiowej.

W spotkaniu wzięło udział ok. 50 osób. Wśród zaproszonych gości
znaleźli się, m.in. Burmistrz Olsztynka – Mirosław Stegienko, radni,
sołtysi, dyrektorzy szkół, przedstawiciele organizacji pozarządowych
i dyrektorzy ośrodków pomocy społecznej z powiatu olsztyńskiego.
Podczas konferencji poruszano problemy bezrobocia i jego skutków.
Burmistrz Olsztynka w swoim wystąpieniu przedstawił obecną sytu-

ację w Gminie Olsztynek dotyczącą kwestii  wykluczenia społe-
cznego.

W czasie spotkania problem bezrobocia był omawiany na różnych
płaszczyznach przez zaproszonych specjalistów - prawnika, doradcę
zawodowego czy psychologa. Konferencja zakończyła się dyskusją
nad zmianą obecnej sytuacji i refleksją czy realizowany projekt
przyniesie oczekiwane efekty.

„Nie jutro lecz dziś”
KAPITAŁ LUDZKI

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, 

priorytet VII, Działanie 7.1, Poddziałanie 7.1.1.

Salon Wystawowy MBL w Olsztynku zaprasza wszystkich artys-
tów z Olsztynka i okolic do nawiązania współpracy i udziału w
dużej, zbiorowej wystawie prezentującej dorobek artystyczny miejs-
cowych twórców.  

Zapraszamy do współpracy, dzięki której wspólnie dokonamy pro-
mocji naszego miasta. Przypadający w lipcu przyszłego roku jubileusz
650-lecia Olsztynka jest znakomitą okazją do otwarcia wystawy, która
do końca wakacji proponować będzie wszystkim odwiedzającym miasto
turystom zapoznanie się z bogactwem twórczości środowiska miejs-
cowych artystów. To dobry początek wprowadzenia „nowej tradycji”
corocznej prezentacji sztuki Olsztynka właśnie w sezonie turystycznym.

Kultura zawsze była doskonałym, bo niezwykle atrakcyjnym i efekty-
wnym medium sprzyjającym społecznej promocji regionu. Znaczenie
tego mechanizmu odkryto już dawno temu i nasze obecne starania są
nawiązaniem do europejskich tradycji w tej mierze, które koncentrują
uwagę przede wszystkim na pielęgnacji dziedzictwa lokalnych i regio-
nalnych wartości kulturowych, ale także z niezwykłą troską odnoszą się
do współczesnego środowiska miejscowych twórców.

Zapraszamy do współpracy twórców wszystkich dyscyplin artysty-
cznych: malarzy, rzeźbiarzy, fotografików, ceramików, twórców
rękodzieła artystycznego w ich klasycznych, tradycyjnych formach jak i
tych nowoczesnych (np. konceptualnych twórców instalacji multimedia-
lnych). Szeroka różnorodność prezentacji to bogactwo naszej wspólnej,
zbiorowej wystawy.

W ramach przygotowań do jej organizacji planujemy w okresie
wiosennym (kwiecień – maj) zrealizowanie cyklu spotkań plenerowych i
artystycznych warsztatów i konsultacji, z których także warto skorzystać

Jeśli tworzysz i chciałbyś publicznie przedstawić swoje prace
zapraszamy do współpracy. 

Prosimy o kontakt:
Salon Wystawowy MBL, 
11-015 Olsztynek, ul Rynek 3
tel 089 5192491
Marek Świątecki

Równolegle szpital prowadzi
kompleksową termomoderniza-
cję placówki, która będzie
kosztowała ponad 3 mln zł.
Fundusze na realizację
pochodzą w 85% z Nor-
weskiego Mechanizmu Finan-
sowego oraz Mechanizmu
Finansowego Europejskiego
Obszaru Gospodarczego,
pozostała kwota to dofinan-
sowanie z Samorządu Woje-
wództwa. 

Dzięki powyższym inwesty-
cjom poprawi się nie tylko
estetyka wyglądu placówki, ale
przede wszystkim wpłyną one
na znaczne oszczędności w
kosztach jej utrzymania –
mówi Roman Lewandowski,
dyrektor szpitala w Ameryce. -
Efektem obu inwestycji będzie
duża poprawa warunków

leczenia i pobytu w szpitalu
dzieci z naszego regionu.

W placówce, w ciągu ostat-
nich kilku lat, przeprowadzono
wiele prac modernizacyjnych i
remontowych, dzięki którym
szpital zmienił się nie do poz-
nania. Najważniejsze z nich to:
remont wszystkich oddziałów
oraz działu żywienia, rozbu-
dowa i unowocześnienie działu
fizjoterapii, montaż kolektorów
słonecznych, budowa nowo-
czesnej inhalatorni celkowej
dla dzieci z problemami zdro-
wotnymi górnych dróg odde-
chowych, nadbudowa skrzydła
zachodniego.

Szpital w Ameryce przyjmu-
je rocznie ok. 5000  pacjentów.

Remont nie zakłóca pracy
szpitala, pacjenci są hospitali-
zowani planowo.

Salon Wystawowyzaprasza twórcówlokalnych!

Serdeczne podziękowania 
wszystkim tym, którzy wzięli udział 

w uroczystości pogrzebowej 
Naszego Taty, Dziadka, Pradziadka 

TADEUSZA ŚWIDERSKIEGO
składa Rodzina

Będą nowe
pomieszczenia 

dla małych pacjentów

c.d. ze str.1
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17 X Ul. Jagiełły. Historia
zna fakty, kiedy młodzi bojowni-
cy szli z butelkami napełniony-
mi benzyną na czołgi. Tutaj ol-
sztynecki „bojownik” Radosław
G. ruszył na ... Skodę Oktawię
Ryszarda S. z butelką po winie!

25 X Pawłowo. Dariusz O. z
Jemiołowa wszedł do mieszka-
nia Jana M., ale żeby nie wyjść z
pustymi rękoma zabrał kamerę
video JVC i wiertarkę elektry-
czną o łącznej wartości 850 zł.

20 X – 31 X Wigwałd. Z
niezamkniętej stodoły Teresy G.
skradziono silnik elektryczny o
wartości 1000 zł.

30 X Okolice Drwęcka. Tutaj
przysłowie „okazja czyni
złodzieja” sprawdziło się w
100%. Łukasz K. z Warlit
pozostawił przy polnej drodze
motorower o wartości 5 tys. zł, a
gdy wrócił pojazdu już nie było.

6 XI Ul. Jana Pawła II.
Kradzież z włamaniem do
kiosku Bronisławy K. Złodzieje
wynieśli papierosy o wartości 10
tys. zł.

27 IX – 9 XI Malinowo. Z
posesji Bożeny R. z Żyrardowa
zniknęły drzewka ozdobne o
łącznej wartości 450 zł. 

7-9 XI Ul. Zielona. Łukasz
O., Patryk S. i Krzysztof M.
(wszyscy z Olsztynka) włamali
się do kontenera firmy Petrol-
Inwest z Gdyni. Ukradli 12 butli
gazowych o wartości 1249 zł i
wpadli przy próbie ich sprze-
daży. Odpowiedzą zatem pod-
wójnie - za kradzież i paserstwo.

24/25 XI Ul. Zamkowa.
Nieznani sprawcy „odkryli”
nocą grzejnik i przewód elek-
tryczny w baraku pracowników
restaurujących mury miejskie.

27 XI Policja ustaliła sprawcę
kradzieży telefonu komór-
kowego Nokia o wartości 440 zł
Romanowi K. z Łutynówka.
Złodziejem okazał się Damian
K., również z Łutynówka.

28/29 XI Lutek. 2 włamania
do domków letniskowych Mar-
cina P. i Jana B. z Warszawy.
Łupem złodziei padł sprzęt AGD
o nieustalonej jeszcze wartości.

29/30 XI Ul. Mickiewicza.
Zniszczenie baneru informa-
cyjnego Kościoła Baptystów.
Wysokość strat to 390 zł.

10/11 XII Ul. Wiśniowa.
Wojciech C. zostawił na jakiś
czas nie zamknięty samochód,
na dodatek z piłą spalinową
Husquarna o wartości 1500 zł.
Złodzieje tylko na to czekali!

19 XI Droga nr 51 Swaderki
- Selwa. Kierująca samochodem
VW Golf Teresa P. z Selwy
zjechała na przeciwległy pas
ruchu i zderzyła się z samocho-
dem Renault. Badanie krwi
wykazało obecność 1,7 promili
alkoholu. Nawet policjanci, dla

których takie zdarzenia są
chlebem powszednim, byli zbul-
wersowani wyjaśnieniem, że
sprawczyni wypadku piła, świę-
tując ... zdanie egzaminu na
prawo jazdy!

W minionym okresie policja
zatrzymała też 9 osób poszuki-
wanych, 20 nietrzeźwych
kierowców (niestety przygnębia-
jący rekord) i 11 rowerzystów, 7
osób do wytrzeźwienia i (też
rekord) 22 dowody rejestra-
cyjne.

Opracowano na podstawie
materiałów KP w Olsztynku.      

u filtry oleju, paliwa i powietrza
u klocki i szczęki hamulcowe
u paski rozrządu i klinowe
u 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
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DEZDEZ IN FOR MAC JEIN FOR MAC JE OL SZTY NEC KIEOL SZTY NEC KIE
Zmiana nazwy ulicy gen. Karola Świerczewskiego

Po wielu latach sporów i wątpliwości wreszcie zapadła decyzja
dotycząca nowego patrona dla jednej z głównych ulic naszego mias-
ta. Postać komunisty - Karola Świerczewskiego była krytykowana
przez część mieszkańców. – To hańba dla Olsztynka, że ktoś taki ma
swoją ulicę. Nie wolno czcić oprawców – oburzał się jeden z
lokalnych historyków.
Jednak generał ma ciągle wielu zwolenników, którzy na dodatek
wskazywali, że zmiana nazwy wiąże się ze zbyt dużymi kosztami. –
Generał działał w określonym ustroju. Walczył o równość społeczną,
a że był człowiekiem, to zdarzyło mu się też popełniać błędy – mówi
nam Alfred Głowicki, jeden z radnych miejskich.
Teraz udało się dojść do porozumienia, które pogodziło zarówno
zwolenników jak i przeciwników generała. Wybrano patrona,
którego zaakceptowały obie strony. Uchwalili oni, że nowym
patronem zostanie Edward Gierek. – To człowiek, którego warto
promować. Budował nasz kraj i sprawił, że w latach 70-tych dogo-
niliśmy najbogatsze państwa świata. Dlatego głosowaliśmy za zmi-
aną nazwy – wyjaśnia Głowicki.
Także przeciwnicy generała są usatysfakcjonowani. – Gierek nie jest
dobrym patronem, ale i tak jest lepszy od zdrajcy i przestępcy, jakim
był Świerczewski – wyjaśnia Bogusław Kuźniarski. – Co do Gierka,
to mam nadzieję, że tą nazwę uda nam także zmienić, ale już w
przyszłej kadencji rady miasta.

Nagroda dla władz miasta
Władze Olsztynka otrzymały złoty medal w ogólnopolskim konkur-
sie Lider Ruchu Drogowego. Polska Rada Ruchu Drogowego
doceniła nowatorskie rozwiązanie, jakie zastosowano na drodze
prowadzącej do gimnazjum w Olsztynku. Chodzi o jej wyasfal-
towanie po uprzedniej likwidacji chodników.
- Wcześniej młodzież idąca chodnikiem w każdej chwili mogła

wtargnąć na jezdnię. Powodowało to niebezpieczne sytuacje, bo
zwykle kierowcy nie byli w stanie przewidzieć tak nieodpowiedzial-
nego zachowania pieszych. Teraz, po zlikwidowaniu chodnika,
uczniowie są zmuszeni od samego początku iść ulicą. Dzięki temu
kierowcy od razu wiedzą, że przed samochodem pojawią się prze-
chodnie i nie są zaskakiwani przez niebezpieczne sytuacje. Także
uczniowie są dużo bardziej uważni, bo zdają sobie sprawę, że na
wyasfaltowanej drodze w każdej chwili mogą wpaść pod samochód.
Obie strony uważają na siebie i dzięki temu jest o wiele bezpieczniej
niż kiedyś – wyjaśnia Andrzej Pustułka, przewodniczący jury.
Wzruszenia nie ukrywają władze miasta: - Było to kontrowersyjne
rozwiązanie, ale teraz jest już jasne, że mieliśmy rację. Ta nagroda to
dla nas symboliczne potwierdzenie, że idziemy w odpowiednim
kierunku – wyjaśnia zastępca wiceburmistrza i zapowiada –
przewidujemy likwidację kolejnych chodników. Nie chcę na razie
zdradzać, w jakich miejscach.

Galeria handlowa w centrum?
Do władz zgłosił się bardzo poważny inwestor, który proponuje
budowę na olsztyneckim rynku centrum handlowego o standardach
europejskich. – Latem Olsztynek staje się poważnym centrum
turystycznym i to na takich klientów jest nastawiony nasz projekt –
nie ukrywa Bernard Wichter zastępca prezesa spólki BAUEN und
MACHEN. – Sklepy działałby tutaj od marca do października, a
także w grudniu, podczas świąt. W pozostałe miesiące mielibyśmy
do czynienia z „przerwą techniczną”.
Pomysł budowy zagraża jednak planom rewitalizacji centrum miasta
i urządzenia na nowo rynku Olsztynka. – To poważna oferta i
musimy zastanowić się, co jest dla nas ważniejsze – mówi zastępca
wiceburmistrza. - Jednak plusy budowy centrum są dość wyrażne:
oszczędzamy pieniądze przeznaczone na remont rynku, a jego
funkcje z powodzeniem może przejąć „Mały rynek” za ratuszem. Za
pieniądze inwestora moglibyśmy zrobić z niego prawdziwą perełkę
w skali europejskiej. Choć już teraz powstające tu kamienice są ład-
niejsze od tego, z czym sąsiaduje duży rynek.

USŁUGI POGRZEBOWE
Olsztynek, ul. Mickiewicza 13
AR KA godz. otwarcia: 8.00-15.00

tel. (089) 519-34-10, 
kom. 0-604-051-513

OFERUJEMY
- 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 
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15 II 2009  GODZ. 18.00

SALA GIMNAZJUM

Bilety do nabycia w MGOK-u w cenie: 

30 zł - przedsprzedaż, 35 zł - w dniu koncertu

ul.Chopina 29, tel. 089 519 22 01

JERZY KRYSZAK
W OLSZTYNKU
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Gdy nadejdą Święta Bożego Narodzenia
Niech nadzieja i radość 
zastukają do Państwa drzwi,
A Nowy Rok przyniesie pomyślność, 
szczęście i uśmiech każdego dnia.   

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia przekazujemy Państwu – Mieszkańcom
Miasta i Gminy Olsztynek najserdeczniejsze życzenia.

Niech te świąteczne dni, przeżywane w gronie rodzinnym w sposób
szczególnie ciepły i radosny, przyniosą spełnienie planów i pragnień, niech

dodadzą sił potrzebnych w realizacji wszystkich zamierzeń.
Życzymy wszystkim, by Nowy 2009 Rok był pomyślny i przyniósł wiele
dobrego w życiu osobistym, pracy zawodowej i społecznej działalności.

Serdeczne życzenia kierujemy również do Gości i Turystów odwiedzających
Miasto i Gminę Olsztynek.

Przewodniczący Rady Miejskiej                       Burmistrz Olsztynka
Jan Budziński                                     Mirosław Stegienko  

28 XI w Galerii przy Olsztyńskim Zamku ZAP zorganizował I-szą w historii
swojej działalności wystawę artystów nie należących do Związku. Inicjatorem
niezależnej grupy artystów plastyków Art Pub, zrzeszającej 18-tu twórców z całej
Polski, jest nasz dobry znajomy – Krzysiek Schodowski. Krzysiek, od najmłod-
szych lat przejawiał talenty artystyczne, grał i śpiewał w zespołach muzycznych,
ale też malował, rzeźbił i tworzył komiksy.

Wystawa była promocją nowego portalu internetowego, również pod nazwą Art
Pub, który zacznie działać od stycznia.

Życzymy dalszych sukcesów! 

Olsztynecki akcent w Galerii
Związków Artystów Plastyków Powitanie Nowego

2009 roku

- życzenia od Władz Miasta

- pokaz ogni sztucznych

- konkurs sylwestrowy

(w tym roku główną nagrodą

jest zestaw kina domowego)

31 XII, godz. 23.30,
Rynek Miasta



9 XI Kino Grunwald.
Zaduszki Jazzowe. Marcin
Wądołowski, gitarzysta pocho-
dzący z Reszla znajduje coraz
większe uznanie w środowisku
muzyków nie tylko jazzowych.
Na nasz koncert zaprosił do
współpracy znakomitych side-
manów z Trójmiasta.

11 XI Tym razem Olsztynek
naprawdę świętował. Z okazji
90-tej rocznicy odzyskania
przez Polskę niepodległości
tradycyjnie były Msza Św. w
Kościele NSPJ i akademia w
Gimnazjum, ale też koncert
orkiestry dętej (Reprezentacyjna
Orkiestra Dęta Powiatu Lip-
nowskiego), pokaz fajerwerków
a nawet tańce z ogniem („Mefis-
to” i „Bezogen”). Tak trzymać!

15 XI Kino. Pomagaliśmy w
organizacji Wojewódzkiego Fes-
tiwalu Piosenki Domów Dziec-
ka. Wystąpiły tu też nasze

zespoły wokalne - „D-mollki” i
taneczny „Trick”.

14 XI i 16 XI Wystartowały
zimowe ligi sportowe – piłki
nożnej i siatkówki. Zapraszamy
do hali Gimnazjum w piątki od
17.00 (piłka nożna) i niedziele
od 11.00 (siatkówka).

23 XI Święto Muzyki i
Tańca. Pod takim hasłem
MGOK reklamował swoją dzia-
łalność. Na gościnnej scenie w
Gimnazjum wystąpili „Mali
Bębniarze”, „D-mollki”, „Fan-
ki”, „Jasiek i Przyjaciele”, „Te-
quila”, „Discret Noise”, „Crazy
Daisy”, „Trick” oraz współpra-
cujący z nami Klub Tańca
Towarzyskiego „Focus” i gim-
nazjalne cheerleaderki.

W MGOK-u działają również
koła – plastyczne i rzeźbiarskie,
zespół tańca z ogniem a Kino
„Grunwald” oferuje w week-
endy dobre filmy dla dzieci i

dorosłych. Sporadycznie orga-
nizujemy dyskoteki dla nasto-
latków, udostępniamy gry –
bilarda i tenisa stołowego.

30 XI „Krwawe Andrzejki”.
Za takim, mrożącym z lekka
krew w żyłach, tytułem kryła się
całkiem sympatyczna oferta
młodzieżowa, m.in. pastisz
„Krwawa Lady Makbet” w
wykonaniu uczniów LO nr 1 i
koncert zespołów „Tequila” i
„Discret Noise”. 

6 XII Mikołajki w MGOK-
u. Najmłodszym zaproponowa-
liśmy film „Tristan i Izolda”,
trochę starszym turniej piłki
nożnej a młodzieży po raz drugi
zaprezentował się teatr z LO
nr 1.

„Mali Bębniarze” w ofensy-
wie. 7 XII zagrali na rozpoczę-
cie turnieju piłki nożnej dziew-
cząt w Gimnazjum i w Prze-
glądzie Twórczości Artystycznej
w Olsztynie, 10 XII wraz ze
swoim instruktorem, zreali-
zowali audycję muzyczną dla
dzieci szkoły podstawowej w
Górowie Iławeckim a 12 XII
wzięli udział w dużej imprezie –
Mikołajki Folkowe w Lublinie.

7 XII We wspomnianym
wyżej Przeglądzie  Twórczości
Artystycznej w Olsztynie wys-

tąpiły też dwa inne nasze
zespoły – „Tequila” i „Crazy
Daisy” zajmując II i III miejsce.

13 XII Koszykarze uliczni
mają teraz martwy sezon. Zor-
ganizowaliśmy im namiastkę,
czyli turniej gry na jeden kosz w
sali. Zagrało 5 ekip zajmując
miejsca, jak niżej: I m. „Młode
Wilki”, II „Byle Jacy” a III
„Hard Boys”

21 XII Olsztynecki Jarmark
Wigilijny. Tegoroczna impreza,
głównie za sprawą Muzeum
Budownictwa Ludowego,
została zorganizowana z więk-
szym niż zwykle rozmachem.
Trwała bowiem 2 dni, 20-21
grudnia, a do udziału zapro-
szono wielu wystawców spoza
Olsztynka. Niestety, nie dopisała
pogoda ale i tak dużo się działo.
W numerze, na str. zamieszcza-
my relację zdjęciową a więcej
na ten temat napiszemy w
następnym numerze.

Wkrótce:
31 XII 08 – 1 I 09 Rynek.

Powitanie Nowego Roku.
15 II 09 Sala Gimnazjum.

Kabaret Jerzego Kryszaka.
Bilety w cenie 30 zł do nabycia
w MGOK-u  
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Kronika MGOK-u

Jarmark Wigilijny - przedszkolaki na scenie.

Kantor Wymiany Walut
„DALIAS”

Olsztynek
Ul. Mrongowiusza 5
- duży wybór walut

- wszystkie ceny do negocjacji
- sprzedaż biletów międzynarodowych
renomowanych firm do Angli i Niemiec

- skup staroci i antyków
Zapraszamy: 

poniedziałek – piątek 9.00-16.00, 
sobota 9.00-13.30

Tel. 089 519-15-02; 0 505-170-534
e-mail: daliasolsztynek@neostrada.pl
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JARMARK WIGILIJNY W OBIEKTYWIE

SALONY KOMPUTEROWESALONY KOMPUTEROWE
INTERINTER--BIURO ZAPRASZAJĄBIURO ZAPRASZAJĄ

Olsztynek, ul. Kościuszki 6h, tel. 896 486 963, pon-pt. 9-17, sob. 9-14Ostróda, ul. Grunwaldzka 2, tel. 896 422 573, pon-pt. 9-18, sob. 9-14 
OFERUJEMY:OFERUJEMY:

- Komputery (Inter-biuro, Action, Hawelett-Packard, Lenovo, Apple)- Notebooki (Acer, Asus, Toshiba, Hawelett-Packard, Lenovo, Apple, LG, Sony, Benq)- Nawigacje satelitarne (Mio, Asus, Tom Tom, Blaupunkt, Clarion, Goclever)- Kasy i drukarki fiskalne (Elzab, Novitus, Sharp, Posnet)
- Wagi: kalkulacyjne, pomostowe, analityczne, etykietujace (Fawag, CAS, Medesa)

W naszej ofercie znajdą Państwo wiele innych urządzeń i akcesoriów komputerowych, m.in. monitory, palmtopy,
głośniki, słuchawki, karty pamięci, kamery internetowe, projektory, myszy, klawiatury i wiele, wiele innych.

NIE WIERZ W PROMOCJE, PRZYJDŹ I NEGOCJUJ CENY!NIE WIERZ W PROMOCJE, PRZYJDŹ I NEGOCJUJ CENY!
SPRZEDAŻ - SERWISSPRZEDAŻ - SERWIS

NAPRAWY WAG Z LEGALIZACJĄNAPRAWY WAG Z LEGALIZACJĄ
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KRZYŻÓWKA
NR 149

Poziomo: 
1) przed kolacją 6) na karku 8) język do udawania 9) kościsty
przodek 10) medytuje z gin’em 11) bez pudła 12) dyskretny
strój 13) niewidzialna 14) do składania 15) żaba 17) do miele-
nia 18) od końca do końca 20) świąteczny 22) morele 23) na
duszę 24) nad zwiadowcą 25) zaszyfrowany 26) przypadek
więźnia
Pionowo:
1) wędrował z wagą 2) więcej światła 3) nieobcy 4) gałęzie na
drodze 5) na szefa 6) szuka jelenia 7) woźnica 15) z
powyłamywanymi nogami 16) ciągnie się 18) pod nogą 19)
ani kroku dalej 21) najważniejszy na świecie

Roz wią za nia pro si my nad sy łać do 20 stycznia 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: “Siła złego na jednego”. Nag rodę
wy lo so wa ł Jakub Łachnowicz z Lipowa Kurkowskiego.

SKLEP SPECJALISTYCZNY DLA ZWIERZĄT
PRZY GABINECIE WETERYNARYJNYM "LEK AGRA"

UL. ŚWIERCZEWSKIEGO  2OFERUJEKARMY  I  DIETY
FIRMY: PURINA, ROYAL CANINE, HILL'S, EUKANUBA, NATURA, WALTHAM...

/POSIADAMY KARMY NA WAGĘ NA KAŻDĄ KIESZEŃ/
PRAWID£OWE KARMIENIE TO INWESTYCJA W ZDROWIE

TWOJEGO PUPILA
W SPRZEDAŻY: AKCESORIA DLA ZWIERZĄT

ŚRODKI OCHRONY PRZED PASOŻYTAMI
PREPARATY PIELĘGNACYJNE
SPECYFIKI WETERYNARYJNE

PROWADZIMY SPRZEDAŻ PISKLĄT JEDNODNIOWYCH Z DOWOZEM DO ZAMAWIAJĄCEGO
Usługi świadczy gabinet weterynaryjny Krzysztofa Nowaka 

Tel. (089) 519-44-55, kom. 0-501-573-960
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