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MMyy  ssiięę  zziimmyy  nniiee  bbooiimmyy!!

FFEERRIIEE  22001177

JUŻ 25 STYCZNIA OTWARCIE ŻŁOBKA!
25 stycznia 2017 roku nastąpi oficjalne otwarcie żłobka w Olsztynku. Natomiast już od 30 stycznia 2016 roku najmłodsi zaczną w nim

swoją edukację. Placówka dysponuje miejscami dla 40 dzieci w wieku do 3 lat. Inwestycja została zrealizowana z środków Ministerstwa
Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi do lat 3 „Maluch” – edycja
2016 oraz ze środków własnych gminy Olsztynek. Koszt inwestycji wraz z wyposażeniem żłobka wynosi ponad 2 miliony złotych. 

Więcej informacji w kolejnym numerze!
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25 stycznia 2017 roku
nastąpi oficjalne otwarcie
żłobka w Olsztynku. Nato-
miast już od 30 stycznia
2016 roku najmłodsi
zaczną w nim swoją edu -
kację. Placówka dysponuje
miejscami dla 40 dzieci w
wieku do 3 lat. Inwestycja
została zrealizowana ze
środków Ministerstwa
Rodziny, Pracy i Polityki
Społecznej w ramach resor-
towego programu rozwoju
instytucji opieki nad dzieć-
mi do lat 3 „Maluch” – edy-
cja 2016 oraz ze środków
własnych gminy Olsztynek.
Koszt inwestycji, wraz z
wyposażeniem żłobka,
wynosi ponad 2 miliony
złotych. 

Budowę żłobka w Olsz-
tynku zaprojektowano jako
rozbudowę istniejącego
budynku Przedszkola Miej -
skiego w Olsztynku. Pow -
stał on w nowym dobu-

dowanym skrzydle, którego
powierzchnia użytkowa
wynosi 447,78 m2.  W
żłobku funkcjonować będą
dwa działy:  pierwszy dla
dzieci w wieku do 2 lat,
drugi – dla dzieci od 2 do 3
lat.  W ramach projektu
powstały m.in.  dwie sale
zabaw, sypialnie, kuchnia,
szatnia, pomieszczenie soc-
jalne, wózkownia, pokój
biurowy i sanitarny oraz
pomieszczenie pomoc-
nicze. 

Opłaty za żłobek wy -
niosą 2,00 zł za każdą go -
dzinę opieki (do 10 godz.),
3,00 zł za każdą godzinę
opieki wykraczającą poza
10 godzin oraz maksymal-
nie 6,00 zł dziennie za wy -
ży wienie.

W ostatnim czasie został
złożony wniosek o dofinan-
sowanie działalności żłobka
w ramach programu
„Maluch plus 2017”, który
zo stał ogłoszony przez Min-
isterstwo Rodziny, Pracy i
Polityki Społecznej. 

Najmłodsi mogli uczestniczyć w
specjalnie przygotowanych dla
nich pokazach ratunkowych
współdziałających ze sobą służb:
straży pożarnej, policji oraz pogo-
towia ratunkowego. Głównym
przesłaniem akcji było utrwalenie
w świadomości wszystkich, że nie
ma bezpiecznego lodu na
stawach, jeziorach i rzekach.

Imprezę rozpoczął burmistrz
Artur Wrochna zachęcając przy
okazji do korzystania z „Białego
Orlika”, który zapewnia bez-
pieczne korzystanie z uroków
zimy, nie t ylko w czasie feri i

zimowych.
Oglądający mogli podziwiać

pokaz akcji ratowniczej na lodzie z
użyciem poduszkowca poli -
cyjnego, naukę różnych metod
udzielania pomocy osobie
tonącej, pokaz akcji ratowniczej
straży pożarnej przy użyciu spec-
jal ist ycznego sprzętu, pokaz
ratowników medycznych z nauką

udzielania pomocy przedmedy-
cznej, pokaz posłuszeństwa psów
służbowych, nauka obrony przed
agresywnym psem.

Zainteresowaniem uczniów
cieszyło się również stoisko eduka-

cyjne Nadleśnictwa Olsztynek.
Najmłodsi mogli tu poznać leśną
faunę i florę, a odpowiadając na
zagadki - zdobyć ciekawe upomin-
ki, w tym karmę dla ptaków.

Uczniowie chętnie uczestniczyli
w konkursach wiedzy na temat
bezpieczeństwa i udzielania
pomocy przedmedycznej i przy-
rodniczej.

Festyn miał za zadanie uczyć
określonych działań jakie należy
podjąć w razie niebezpieczeństwa
zagrożenia życia ludzkiego i
przestrzegać przed nierozważnym
zachowaniem  na zamarzniętych
zbiornikach wodnych. 

W przypadku zagrożenia trzeba
starać się zachować spokój i
próbować wezwać pomoc.
Dzwoniąc pod nr 112 przed-
stawmy się, powiedzmy spokojnie,
co się stało, podajmy miejsce, w
którym jesteśmy. Czekajmy na
przybycie pomocy, nie rozłącza-
jmy się, zostańmy w stałym kon-
takcie telefonicznym z numerem
alarmowym. Gdy zarwie się pod
nami lód oszczędzajmy siły na

wydostanie się z wody. Wyjście
bez niczyjej pomocy o własnych
siłach jest niezwykle trudne – ręce
ślizgają się po mokrym lodzie, nie
można znaleźć chwytu. Najlepiej
położyć się płasko na wodzie,
rozłożyć szeroko ręce i starać się
wpełznąć na lód. Starajmy się
poruszać w kierunku brzegu, leżąc
cały czas na lodzie.

W przeprowadzony fest yn
zaangażowane były: Powiat Olsz-
tyński, Centrum Edukacji i Inic-
jatyw Kulturalnych w Olsztynie,
Gmina Olszt ynek, Komenda
Miejska Policj i  w Olszt ynie,
Komisariat Policji w Olsztynku,
Straż Miejska w Olszt ynku,
Wojewódzka Stacja Pogotowia
Ratowniczego, Państwowa Straż
Pożarna w Olsztynie, Ochotnicza
Straż Pożarna w Olszt ynku,
Nadleśnictwa Olsztynek, Nowe
Ramuki i Jagiełek oraz Zespół
Szkół im. K.C. Mrongowiusza w
Olsztynku. Patronat medialny:
TVP Olsztyn, Radio Olsztyn i
„Gazeta Olsztyńska”.

Wszystkim organizatorom
należą się podziękowania za
pomysł i sprawną organizację
przedsięwzięcia.
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Akcja „Bezpieczny lód - bezpieczne ferie 2017”

16 stycznia na plaży miejskiej Jeziora Jemiołowskiego już po raz piąty odbył się piknik edukacyjny
dla najmłodszych „Bezpieczny lód - bezpieczne ferie 2017”. Wzięli w niej udział uczniowie i przed-
szkolaki z terenu naszej gminy oraz z gmin Stawiguda i Gietrzwałd. 

Otwarcie żłobka w Olsztynku

Gmina nie była
stroną w trakcie prac
projektowych (nie
uczestniczyła w projek-
towaniu w/w ronda oraz
nie opiniowała w/w pro-
jektu). Natomiast w
związku z obawami rad-
nych oraz mieszkańców
Olsztynka  związanymi z
parametrami ronda,
które mogłyby wpłynąć
na utrudnienie w ruchu,
Burmistrz Olszt ynka
zwrócił się z pismem do
Generalnej Dyrekcji
Dróg Krajowych i
Autostrad o ustosun -
kowanie się do podję-
tych decyzji. Zapytał się
czy zmiany nie
ograniczą wjazdu dużych
samochodów cię ża -
rowych oraz autobusów

jednocześnie sygnalizu-
jąc iż wyjazd z ronda
dużych pojazdów po wo -
duje naruszenie przeci-
wległego pasa ruchu
oraz chodnika.  General-
na Dyrekcja Dróg Kra-
jowych i Autostrad
stwierdza, że roz wią -
zanie techniczne jest
zgodne z Rozporządze-
niem Ministra Trans-
por tu i  Gospodarki
Morskiej z dnia 2 marca
1999 r. w sprawie wa -
runków technicznych
jakim powinny od po -
wiadać drogi publiczne i
ich usytuowanie oraz, że
zostało przyjęte tak, aby
ze skrzyżowania bez-
piecznie mogli korzystać
wszyscy uczestnicy ru -
chu. 

Rondo przy ulicy Jana Pawła II

Z końcem grudnia zakończył się remont  drogi
krajowej numer 58 (ul. Jana Pawła II) przeprowa-
dzony przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajo-
wych i Autostrad.  Inwestycja  obejmowała rów-
nież przebudowę  ronda. 
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Kościół powstał jeszcze za
czasów panowania krzyżack-
iego, od 1525 roku przeszedł w
ręce ewangelików. Obecnie ist-
niejący wzniesiono w 1770 ro -
ku. Obok znajduje się stary,
mazurski cmentarz z XVII wie -
ku. Szkoła państwowa pow-
stała w 1880 roku i uczęszczały
do niej dzieci z okolicznych
wio sek.  W 1939 roku Mańki z
przy leg łymi koloniami liczyły
248 mieszkańców i była to naj -
większa liczba ludności w jej
historii.

Licząca 676 lat wioska prze -
żywała różne koleje. Niszczona
w trakcie wojen, podno siła się
z ruin w okresie pokoju. W
1914 roku, w nocy 28 sierpnia,
prze maszero wały tędy oddziały
dywizji generała Goltza, które
kilka godzin później wzięły
udział w krwawych walkach w
okolicach Olsztynka w tzw.
bitwie pod Tannenbergiem.
Wieś Mańki została oszczęd-
zona w trakcie tych walk, ale
wielu jej mieszkańców poległo
na frontach I wojny światowej.
Ich nazwiska umieszczono na
bokach chóru w kościele pa -
raf ialnym. Wśród zabit ych
znalazło się wiele nazwisk o
polskim brzmieniu: Rober t
Pokojewski, Otto Śpiewak,
Herman Trawiński, Wilhelm
Wyrostek oraz Wilhelm, Her-
man i August Twardackowie.
Była to danina krwi złożona

przez ludność mazurską
niemieckiemu cesarzowi. Po
przegranej wojnie światowej
państwo niemieckie dopadł
głęboki kryzys gospodarczy
trwający do początku lat trzy-
dziestych XX wieku. Kryzys ten
nie ominął również wschodniej
enklawy jaką stały się Prusy
Wschodnie. Trudną sytuacje
gospodarczą ratowało ogro -
mne wsparcie finansowe pły -
nące z zachodnich  Nie miec.
Korzystali z tego głównie posi-
adacze większych gospodarstw
rolnych. Prusy Wschodnie
odgrywały w polityce Niemiec
ważną rolę jako bastion ger-
mański na wschod niej rubieży
oraz spichlerz na ar t ykuły
rolne. Istotne znaczenie propa-
gandowe miało też zwycięstwo
w bitwę pod Tannenbergiem, z
którego uczy niono symbol nie -
zwy ciężoności armii niemieck-
iej. Zniszczone w trakcie walk
ziemie ma zurskie otrzymały
znaczącą po moc materialną,
dzięki której dokonano odbu-
dowy zrujno wanych miast i wsi.

Z tej pomocy korzystali rów -
nież mieszkańcy Maniek (Man -
chen gut), chociaż ta wioska nie
została zniszczona w okresie
wojny. Jej mieszkańcy utrzymy-
wali się głów nie z pracy na roli.
W 1939 roku na 45 rodzin
ponad 20 było rodzinami rol-
niczymi. Poza t ym we wsi
mieszkali ludzie innych za wo -

dów: kowal, szklarz, szewc,
rybak, murarz, listonosz, robot-
nik kolejowy, ksiądz, nauczy-
ciele, felczer. Jedenastu gospo-
darzy posiadało majątki ziem-
skie l iczące ponad 30 hek-
tarów. Największym posia -
daczem był Adolf Pakusch, go -
spo darujący na 76 hekta rach.
Inni Mazurzy posiadali mniej -
sze gospodarstwa: Karol Twar-
dak – 50ha, Wilhelm Dem-
bkowski – 60ha, Adolf Pannek
– 57ha, Hermann Langowski –
40ha.

Adolf Pakusch z rodziną
(żona i trzy córki) mieszkał na
ko lonii położonej ok. 2 km od
wioski. Budynki gospodarcze i
okazały dom powstały w
pobliżu lasu i rzeki Młynówki.
Do wioski pro wadziła droga
szutrowa. Tak duże gospodarst-
wo wymagało ogromnego na -
kła du pracy i zatrudnienia pra -
cowników najemnych. Musiały
pra cować również dzieci. Naj -
star sza córka Christem, urodzo -
na 26 grudnia 1922 roku,
miała naj więcej obowiąz ków,
których z wiekiem przybywało.
Naj waż niej szym obowiązkiem
było uczę szcza nie do szkoły
powszechnej w Man chengut.
Mieściła się ona w bu dynku z
1880 roku, postawionym na
działce obok kościoła. W muro -
wanym budynku pokrytym
czerwoną dachówką były dwie
duże sale lekcyjne oraz mie -

szkanie dla nauczyciela – trzy
pokoje i kuchnia. Szkoła była
niemiecka i dzieci uczono w
języku i duchu nie mieckim.
Większość dzieci z rodzin
mazurskich znała język polski,
którym posługiwano się w
domu, modlitwy również w tym
języku. Nie był to polski język li -
te rac ki, tylko gwara oparta na
języ ku staropolskim z XVI
wieku. W latach 1916 – 1945
pracował w szkole nauczyciel
niemiecki Ed ward Lawrenz.
Jego zadaniem było umacnian-
ie języka i kultury niemieckiej.
W czasach hit le rowskich
szczególnie mocno zwalczano
przejawy polskości, zmuszając
Ma zurów nawet do zmiany
naz wisk i przybierania imion
niemieckich. Przyznanie się do
polskości stało się nie zwykle
groźne i mogło za koń czyć się
zesłaniem do obozu lub nawet
śmiercią. Nie wiemy czy w
rodzinie Pakuschów znano
język polski i czy Christel od -
mawiała mod l i twę w t ym
języku. Faktem jest, że więk-
szość Mazurów, na swoje nie -
szczęście, poparła narodowych
socjalistów wierząc w ich obiet-
nice. 

Przejęcie władzy przez Adol-
fa Hitlera i jego agresywna po -
lityka doprowadziła do wy bu -
chu kolejnej wojny światowej.
W 1939 roku Christel Pakusch
ukończyła 17 lat i nie bardzo
zdawała sobie sprawę z za gro -
żenia jakie niosła ze sobą
wojna. Musiała jeszcze więcej
pracować. Odwiedzała Mańki i
pobliski Olsztynek, nazywający
się w czasach niemieckich Ho -
hen stein. Za pew ne widziała
coraz więcej umundurowanych
mężczyzn i odczuwała ciężar
prawa czasów woj ny. Po cząt -
kowo Niemcy od no sili błyskotli-
we zwycięstwa, co w efekcie
dawało poczucie dumy i radoś-
ci.  W Prusach Wschodnich
pojawiło się mnóstwo jeńców
wojennych oraz robotników
przymusowych. Zapewne duże
gospodarstwo Pakuschów
również ko rzystało z ich niewol-
niczej pracy.

Wojna zataczała coraz więk-
sze kręgi i obejmowała kolejne
państwa. Atak Niemiec na
Związek Ra dziecki stał się
początkiem końca III Rzeszy.
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Manchengut czyli Mańki

Wieś Mańki znajduje się na szklaku łączącym Olsztynek z Morągiem, 8km na północ od Olsztyn-
ka, w okolicy pagórkowatej, pokrytej w dużej części lasami sosnowymi. Niedaleko wioski jest niewiel-
kie jeziorko bez nazwy i dwie rzeczki: Jemiołówka i Młynówka. Wieś powstała w 1340 roku na pra-
wie chełmińskim. W 1397 roku komtur ostródzki, Gernold Mench, odnowił przywilej lokacyjny, zakła-
dając wieś kościelną. 
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Klęski ponoszone na frontach
powodowały wcielanie coraz
większej liczby mężczyzn do
armii niemieckiej. Rosły straty i
nadchodziły zawiadomienia o
poległych. Z Manchengut
poszło na wojnę kilkadziesiąt
młodych mężczyzn, wielu z
nich zginęło. Pannek Theodor
w wieku 20 lat pod Stalingra-
dem, osiemnastoletni Badziong
Gerhard w 1943 roku, Blum-
stein Erich w 1944, Kudoba
Willy (ur. w 1916 roku) i Kudo-
ba Reinhold (ur. w 1925 roku)
w 1944, Pschak Ernst (ur. w
1906 roku) w 1944 roku, dwu -
dziestoletni Rhode Erwin 29
listopada 1944 roku.

W styczniu 1945 roku wojna
dotarła do granic Prus
Wschodnich. Armia Czerwona
roz poczęła zmasowany atak na
pozycje wojsk niemieckich. 20
stycznia samoloty radzieckie
dokonały nalotów na miasta i
wioski. W Manchengut zostało
zniszczonych pięć domów
mieszkalnych. Zbliżanie się
wojsk radzieckich wywołało
panikę wśród ludności cywilnej.
Roz po częła się masowa uciecz-
ka- zorganizowana i żywiołowa.
Część wyjechała pociągami,
większość ludzi uciekała pieszo
z wykorzystaniem konnych
wozów. Z Manchengut też
większość miesz kańców ucie -
kała na północ. W domach
pozostali tylko ludzie starsi i
chorzy. W gospodarstwie Paku -
schów były t ylko kobiet y,
ponieważ ojciec rodziny –
Adolf został ki lka miesięcy
wcześniej powołany do wojska.
Zapadła decyzja o pozostaniu
na miejscu. Kobiety nie chciały

uciekać w mrozie i śniegu, nie
chciały zostawić zwierząt i
dobytku. Liczyły, że jakoś
dadzą radę i przeczekają na
uboczu przejście frontu.

Czołowe oddziały radzieckie
przeszły jak burza i już 22 sty-
cznia dotarły do Olsztyna. Za
nimi nadciągnęły oddziały
tyłowe, które dopuszczały się
okrutnych czynów. Grupki
żołnierzy radzieckich rozeszły
się po całym zajętym terenie.
Sowieci szukali głównie wódki i
jedzenia, mordowali cywilów,
gwałcili bezbronne kobiety,
puszczali z dymem bogatsze
domy. W Manchengut i w okol-
icy zamordowali kilkanaście
osób. Z ich rąk zginęli m.in.
Kudoba Artur (1876-1945),
cztery osoby z rodziny Orlows-
kich: Alfred (1901-1945),
Emma (1911-1945), Fredrich
(1874-1945) i  Karl (1903-
1945), Weiss Erich (1989-
1945) i Pakusch Christel (1922-
1945).

Śmierć tej dziewczyny była
szczególnie okrutna. Do ich
gos podarstwa dotarła, po kilku
dniach po przejściu frontu,
grupa sowieckich maruderów.
Złapali oni Christel, która po zo -
stała w domu, matka z dwiema
córkami zdążyła uciec do lasu.
Rosjanie przetrząsnęli całe
gospodarstwo zabierając wszys-
tkie cenniejsze rzeczy . Znaleźli
też dużo jedzenia i alkohol.
Zatrzymali się więc w domu
Pakuschów urządzając tutaj
swoją bazę. Jedli, pili alkohol i
gwałcili bezbronną Christel.
Trwało to przez wiele dni.
Zmal tretowana dziewczyna
pro siła swoich oprawców o

śmierć, więc przed odejściem
zabili ją z litości, a ciało porzu-
cili w śniegu przed domem.
Podobno leżała tak przez
dłuższy czas, aż wrócił jej ojciec
i po cho wał w lesie niedaleko
domu. Wojskowe władze
radzieckie nie pozwalały grze-
bać pomordo wanych miejs-
cowych ludzi na cmentarzach.

Jakimś cudem rodzina
Pakuschów przeżyła zaw -
ieruchę wo jenną, być może
męczeństwo Christel nie poszło
na marne. Rok później wy -
jechali do Niemiec, po zostały
budynki i cementowy nagro -
bek. Z biegiem lat budynki
rozebrano, a las pochłonął
sied liska. W gęstwinie leśnej
ostał się ledwo widoczny na -
grobek bez krzyża i żadnej
informacji kto tutaj spoczywa.
Tylko starsi mieszkańcy Maniek
znali historię Christel i miejsce
jej spoczynku, ale po wojnie
nie było politycznego przyz-
wolenia, aby takie ofiary przy -
wrócić do zbiorowej pamięci.
Christel należała do wrogiej
nacji. 

Musiało minąć wiele lat nim
dokonała się przemiana i dwa
wrogie narody zaczęły bu do -
wać mosty porozumienia,
obecni mieszkańcy Maniek ina -
czej patrzą na czasy wojny i
dostrzegają jej ofiary również
po stronie nie miec kiej. Tragicz-
na śmierć Christel Pakusch
stała się wręcz symbolem losu
tysięcy Niemców, Warmiaków i
Mazurów mieszkających w
dawnych Prusach Wschodnich.
Niemcy wywołali wojnę i sami
też doznali jej skutków. Naj -
większe ofiary ponieśli często
niewinni ludzie.

Z inicjatywy grupy spo łecz -
ników związanych emocjonal-
nie z historią naszego regionu
doszło 15 października 2106
roku do wzruszającego
wydarzenia. Tego dnia odbył
się prawdziwy pogrzeb śp.
Christel Pakusch z udziałem
księdza i l icznie zebranych
ludzi. Pomysłodawcą upamięt-
nienia miejsca pochówku był
Krzysztof Walenczak, właściciel
Guzowego Młyna. Dzięki
pomocy grupy znajomych
(Marek Ruszczak, Grzegorz
Cydejko, Adam Czajkowski)
zaangażowano miejscowych
ludzi do wspólnej pracy. Leśni-
cy pomogli wykarczować krzaki
i  odkryć grób, mieszkańcy
Maniek zrobili żelazny krzyż
(Makarewicz Stanisław), drew-
niane ogrodzenie (Żebrowski
Alfred), ksiądz z Ostródy, Woj-
ciech Płoszek , odprawił
nabożeństwo. 

Uroczystości pogrzebowe
uświetnili swoją obecnością
miesz kańcy Maniek, burmistrz
Olszt ynka, przedstawiciele
Towarzystwa Przyjaciół Olsz-
tynka oraz TVP Olsztyn. W ten
sposób spełniono chrześci-
jańską powinność. Oddano
cześć zwykłej mazurskiej dziew-
czynie, która stała się symbol-
em sowieckich zbrodni na tych
ziemiach. W ludzkiej pamięci
przetrwało jej nazwisko i imię,
ale w mazurskich lasach ukry-
tych jest mnóstwo bezimien-
nych grobów ze szczątkami
ofiar ostatniej wojny.  

Bogumił Kuźniewski

Budżet to nie tylko wpływy z
podatków. Przynajmniej nie takie, o
których możemy swobodnie decy-
dować. Co trzecia złotówka w
budżecie gminy Olsztynek pochodzi
z podatków i opłat, głównie jest to
podatek od nieruchomości (ok. 8,65
mln zł) i  udział w podatku
dochodowym od osób fizycznych
(ok. 7,5 mln zł). Kolejna pozycja to
dotacje (ok. 16,4 mln zł), głównie na
zadania zlecone z zakresu: adminis-
tracji publicznej, pomocy spo łecz -
nej, dotacji przedszkolnej, fun -
kcjonowania żłobka i remontów
dróg po wia towych. Co piąta zło -
tówka w budżecie pochodzi z
subwen cji – głównie oświatowej (ok
9,2 mln zł) i tzw. „janosikowego” (ok
2,6 mln zł). Dochody majątkowe to z
kolei dofinansowania i środki prze zna -
czone na inwestycje oraz do cho dy ze
sprzedaży majątku, głów nie dzia łek.
Łącznie ok 7,3 mln zł z tego tytułu.

Większe emocje budzą oczywiś-
cie wydatki. Niełatwo jest je omówić
w kilku zdaniach, dlatego zobra-
zowałem je na grafice. Generalnie w
ramach wydatków budżetu na
każdego mieszkańca gminy Olsz-

tynek, a mamy ich (według danych
GUS) łącznie 13 876, w 2017 roku
przypadnie kwota 4107,26 złotych.
Poniżej przedstawiam zestawienie
wybranych pozycji budżetu w zło-
tych na 1 mieszkańca, czyli uśred-
nione wydatki pokazujące ile i na co
w 2017 roku wyda każdy z nas.

Warto zwrócić uwagę, że tylko
pierwsze 3 pozycje w grafice sta -
nowią blisko 66% wszystkich
wydatków budżetu gminy Olsztynek
na ten rok. „Rodzina” to nowy dział
klasyfikacji bud żetowej i mocna
pozycja w naszym budżecie. Łącznie
ok 15,2 mln zł. W ramach tego dzi-
ału realizowane są przez MOPS
głów nie zadania zlecone: program
500+ (8,8 mln zł),  świadczenia
rodzinne, z funduszu alimentacyj -
nego, składki na ubezpieczenia
emerytalne i rentowe z ubezpie cze -
nia społecznego (ok 5,75 mln zł),
wspieranie rodziny (50 tys. zł),
funkcjonowanie żłobka (blisko 0,5
mln zł) i rodziny zastępcze (90 tys.
zł). Więcej informacji o budżecie, w
tym także o planowanych inwestyc-
jach znajdą Państwo na moim blogu
pod adresem www.waraksa.blog.pl

W połowie grudnia podczas sesji Rady Miejskiej uchwaliliśmy
budżet gminy na 2017 rok. Zaplanowane zostały dochody na
poziomie ok 55,6 mln zł oraz wydatki w kwocie blisko 57 mln zł.
Deficyt wyniesie ok 1,4 mln zł.
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Głównym organizatorem była
Pani Magdalena Bartnikowska.
Orszak prowadzony przez króla
Kacpra (w tej roli Marek Żmijews-

ki) prezentowało Gimnazjum im.
Noblistów Polskich, Szkoła Pod -
sta wowa orszak azjatycki z kró  lem
Melchiorem (w tej roli Pan Grze-

gorz Pokrzywnicki) na czele,
Warsztaty Terapii Zajęciowej zaś
orszak afrykański króla Baltazara
(w tej roli Paweł Wołk). Już po raz
czwarty narratorem orszaku był
Grzegorz Rudziński. Uroczystości
rozpoczęły się o godz. 12.00 mszą
św. w kościele NSPJ w Olsztynku.
Po mszy nastąpiła prezentacja
orszaków, nastepnie barwny po -
chód wyruszył do przygoto wanych
stacji. Zatrzymaliśmy się w dworze
Heroda, gdzie Mędrcy zapytali o
miejsce narodzenia Pana Jezusa.
Kolejną scenką była  walka dobra
ze złem, czyli anio łów z diabłami.
Na stępnie, przechodząc przez
„Bra mę do Nieba”, dotarliśmy do
stajenki w Betlejem. Tam pas-
tuszkowie i Trzej Królowie
pokłonili się Dzieciątku i złożyli
mu dary: złoto, kadzidło i mirrę. W
rolę Świę tej Rodziny wcielili się:
Iwona i Mariusz Jankowscy. Przy
dość mroźnej, ale słonecznej aurze
wie lu mieszkańców naszego mias-
ta i oko  lic uczestniczyło w tych naj -

większych na świecie jasełkach. 
Chciałabym podziękować

wszystkim dzieciom, które prze-
brały się i uczestniczyły w naszym
„zielonym” orszaku oraz anioł -
kom z „Bramy do nieba”. Bar dzo,
bardzo gorąco dziękuję naszym
kochanym Rodzicom, którzy
zagrali w pięknej scenie „Dworu
króla Heroda”. Byli to: Izabela
Danilewicz, Małgorzata Kozłows-
ka, Urszula Kozłowska, Paweł
Mierzejewski, Anna Niewiadoms-
ka, Barbara Pokrzywnicka, Justy-
na i Piotr Rogowscy, Leszek
Wasyk oraz „Święci z Bramy do
nieba” - Elżbieta Janduła, Urszula
Mierzejewska, Iwona Stefańczyk,
Ewa i Romuald Zawierucha.  

Do zobaczenia za rok na kole-
jnym orszaku. Czekamy z niecier-
pliwością. 

Nauczyciel Szkoły Podstawowej
w Olsztynku

Marzena Obuchowicz

"Pokój i Dobro" to hasło
tegorocznego Orszaku

Trzech Króli

Olsztynecki Orszak Trzech Króli 2017 przeszedł do historii. Po
raz czwarty w święto Objawienia Pańskiego uczestniczyliśmy w
tym wspaniałym i kolorowym  wydarzeniu.

Stowarzyszenie SEN otrzy -
mało dofinansowanie na ten cel z
Fundacji Banku Zachodniego
WBK.

Sołectwo Kunki od kilku lat
rozwija przestrzeń do uprawiania
sportów. W świetlicy wiejskiej
zgro madziło w tym czasie sporo
sprzętu sportowego, a w 2017 ro -
ku planuje zakup kolejnych
urządzeń z funduszu sołeckiego.
Pod koniec roku udało się uzys -
kać dofinansowanie na realizację
zajęć sportowych dla dzieci i
młodzieży do 18 roku życia. Będą

one odbywały się raz w tygodniu.
Zorganizowane zostaną również
warsztaty kulinarne poświęcone
tematyce zdrowego żywienia. Z
projektu skorzysta kilkanaście
dzieci mieszkających w sołectwie
Kunki. Pozyskana dotacja zo sta -
nie przeznaczona na zakup
sprzętu sportowego oraz strojów
spor towych. Dla wielu uczest-
ników projektu będzie to jedyna
zorganizowana forma zajęć poza-
lekcyjnych. 

Robert Waraksa

Sport - najlepszy sposób na nudę!

Zbiórka na wózek dla Leszka!

Zbiórka funduszy na zakup wózka inwalidzkiego z napędem elek-

trycznym dla Pana Leszka Kominka trwa! Aktualnie zebraliśmy 4000

złotych. Do osiągnięcia celu jeszcze trochę nam brakuje, dlatego

prosimy o wsparcie.

Pan Leszek, ciężko chory na cukrzycę, jest po całkowitej amputacji

obydwu kończyn dolnych. W młodości był czynnym sportowcem. Przez

wiele lat reprezentował gminę Olsztynek jako piłkarz miejscowej

drużyny - Olimpii Olsztynek, której do dziś jest wiernym kibicem. Zakup

wózka elektrycznego to jedyny sposób na utrzymanie kontaktu z otocze-

niem i namiastka samodzielności dla Pana Leszka.

Prosimy o wsparcie i podanie dalej informacji o zbiórce!

Numer konta, na który można dokonywać wpłat:

82 8823 0007 2001 0100 6920 0005

Z dopiskiem „DLA LESZKA”

Zbiórkę Publiczną Nr 2016/3663/OR prowadzi SEN Stowarzyszenie

Edukacji Nieformalnej w Olsztynku. Kontakt: e-mail:

sen.olsztynek@wp.pl tel. 502 719 990 lub tel. 501 067 773

Promowanie aktywnego trybu życia wśród dzieci i młodzieży
oraz zagospodarowanie ich wolnego czasu to główny cel zajęć
sportowych dla dzieci w świetlicy wiejskiej w Kunkach. 
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Orkiestrowe granie rozpoczęło się już 13
stycznia w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w
Waplewie. Tutaj jak zwykle świetnie przygo-
towany program i liczne atrakcje przyczyniły
się do zebrania 3,5 tys. zł. Tego samego dnia
nasi wolontariusze odwiedzili halę sportową
olsztyneckiego gimnazjum, gdzie kwestowali
podczas Olsztyneckiej Ligi Futsalu. 

Następnego dnia na imprezę pod hasłem
WOŚP-u zaprosiła Miejska Biblioteka Publicz-
na w Olsztynku. W sali konferencyjnej Urzędu
Miejskiego wystąpiło Studio Wokalne P. Marii,
można było m.in. zapoznać się z zasadami
pierwszej pomocy, zmierzyć ciśnienie i poziom
cukru we krwi (więcej w numerze). Jeszcze
więcej grania było po południu w siedzibie
sztabu. Na scenie zaprezentowali się: Chór
Arte del Canto, Swojska Nutka, Śparogi,
Ganga Bębna, Budyń, Diamonds, Szarlotka,
Second Personality oraz grupy taneczne, nie
zabrakło aukcji gadżetów WOŚP

W niedzielę wolontariuszy mogliśmy

spotkać na ulicach miasta, a byli nimi w tym
roku: Wiktoria Chodubska, Aleksandra
Dymarska, Emilia Fajer, Klaudia Gawlińska,
Weronika Gwozdowicz, Anna Kaczmarczyk,
Aleksandra Kozłowska, Grzegorz Kuligowski,

Mikołaj Kuligowski, Monika Łapińska,
Agnieszka Łapińska, Klaudia Maniak, Justyna
Nadratowska, Paweł Pietrzak, Joanna Piłat,
Urszula Ptaszkowska, Adrian Rutkowski, Pauli-
na Świętoń, Damian Wiśniewski i Karolina
Wojda. 

Olsztynecką akcję zakończył spektakl
teatralny w kinie Grunwald w wykonaniu
grupy Maliny ze Szkoły Podstawowej w Olsz-
tynku. Następny Finał już za rok ! Siema !

Rekordowy WOŚP w Olsztynku !

Za nami 25 Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Tradycyjnie sztab działał przy
olsztyneckim domu kultury a wynik tegorocznej akcji w Olsztynku i Waplewie to aż
18 370 zł !

Po raz kolejny wśród 23 restauracji z Warmii i Mazurn Suwalszczyzny i Podlasia 
znalazła się Restauracja z Zielonym Piecem 

– jedna czapka w przewodniku Gault Millau to prestiżowe wyróżnienie.
Dziękuję całemu zespołowi za naprawdę ciężką pracę i za to, że udaje nam się wspólnie 

trzymać poziom. To już po raz drugi znaleźliśmy się w gronie wyróżnionych.

Restauracja z Zielonym Piecem



Na szczególną uwagę zasługu-
ją dwie panie: złota medalistka
letnich Igrzysk Olimpijskich w
Rio de Janeiro – Anita Włodar-
czyk i podwójna złota medalistka
Igrzysk Paraolimpijskich, rów -
nież w Rio – Natalia Partyka.

Cztery lata temu  (Albo
1/2013) pisałam o kobietach
olimpijskich 2012 roku. To w
Londynie, na zdobytych przez
Po laków 10 medali, pięć przy-
padło kobietom. Anita Włodar-
czyk w rzucie młotem zdobyła
wtedy srebrny medal, który w
2016 roku zamienił się na złoty,
po dyskwalif ikacji ówczesnej
złotej medalistki za doping. Pani
Anita na Igrzyskach w Rio de
Janeiro udowodniła, że złoto jej
się należy zasłużenie. Polacy
zdobyli w 2016 roku 11 medali,
czyli o jeden więcej niż w Lon-

dynie. Złoto dla nas wywalczyły
tym razem panie : Anita Włodar-
czyk w rzucie młotem i kajakarki
– Magdalena Mularczyk –
Kozłowska i Natalia Madej. W
tym roku  Sportowcem Roku
2016  została właśnie Anita Wło-
darczyk. 

Od 1960 roku organizowane
są igrzyska dla sportowców nie -
pełno sprawnych, zwane pa ra -
olimpia dami, a od 1988 roku
odbywają się te igrzyska w tym
samym roku i tym samym miejs-
cu co olimpiady. W Rio też wal-
czyli  o medale polscy pa ra -
olimpijczycy, którzy zdobyli 39
medali, w tym 9 złotych. Pod-
wójną złotą medalistką była teni-
sistka stołowa – Natalia Partyka.
Na Gali Mistrzów Sportu 2016
roku pani Natalia Partyka zajęła
pierwsze miejsce w kategorii –

Mistrzyni Niedościgniona. Bo
jest niedościgniona!!! Zdobyła
dla Polski dwa złote medale- za
grę indywidualną i zespołową.
Złoto zdobyła na pa ra olim -
piadzie czterokrotnie, tj: w Ate-
nach- 2004; w Pekinie- 2008; w
Londynie – 2012 i w Rio de
Janeiro – 2016. Tylko raz nie
zajęła pierwszego miejsca – w
Syd ney w 2000 r., gdzie po -
jechała jako 11-letnia debiutant-
ka. Była tam najmłodszą zawod-
niczką w historii olimpiad. Jest
też jedną, z zaledwie dwóch
sport smenek na świecie, które
startowały też w olimpiadzie  peł -
nosprawnych zawodniczek. Było
to w Pekinie – 2008 r., gdzie
Natalia Partyka- tenisistka z Pols-
ki i Natalie du Toit - pływaczka z
RPA, wystąpiły na olimpiadzie i

paraolimpiadzie.  Na zakończe-

nie chcę powiedzieć, że złoto

paraolimpijczyka jest „ tańsze”

od złota olimpijczyka, a na eme -

ryturę sportową paraolimpijczyk

musi czekać dłużej, ale też należy

podkreślić, że w sprawie finan-

sowania osiągnięć nieznacznie

drgnęło na korzyść paraolimpij -

czyków.

Ważne dla nas jest to, że za -

rów no olimpijczycy jak i pa ra -

olimpijczycy dostarczają nam

wiele pięknych emocji i dumy,

gdy słyszymy Mazurka Dą brow -

skiego .

Stanisława Ziątek
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O kobietach nie tylko 8 marca

MISTRZYNIE

7 stycznia 2016 roku odbyła się Gala Mistrzów Sportu 2016 roku, zorganizowana przez
Przegląd Sportowy i Telewizję Polską. Jak co roku, czytelnicy wybrali dziesiątkę czołowych
sportowców, a także wybrano wybitne indywidualności w różnych kategoriach. 

To globalna akcja, która już po raz czwarty
jest realizowana w polskich szkołach. Jej celem
jest wsparcie programów szczepień ratujących
życie dzieci w najuboższych krajach świata. W
ramach akcji uczniowie własnoręcznie projek-
tują i szyją szmaciane laleczki. Każda z nich
będzie miała nadane imię i przypisany kraj, z
którego pochodzi. Po zakończeniu pracy, w
szkole odbędzie się wystawa laleczek. Na ten
dzień dzieci zaproszą do szkoły rodziców, dzi-
adków, opiekunów i społeczność lokalną.
Każdy będzie mógł wybrać laleczkę,

zaopiekować się nią, przekazać na w/w cel
darowiznę. W tym roku pomoc polskich
uczniów będzie kierowana do Angoli, gdzie
każdego dnia dzieciom zagrażają takie choro-
by jak cholera, odra, polio, gruźlica czy żółta
febra. Projekt „Wszystkie Kolory Świata”
wspiera Majka Jeżowska, Ambasador Dobrej
Woli UNICEF.

Szkoła w Królikowie zaplanowała na 20 sty-

cznia choinkę, podczas której odbędzie się licy-

tacja wykonanych przez uczniów laleczek.

Poprzednie trzy edycje akcji „Wszystkie
Kolory Świata” cieszyły się ogromnym zain-
teresowaniem szkół i przedszkoli. Dotychczas
w akcji uczestniczyło ponad 2000 placówek z
Polski.  Dzięki zaangażowaniu całych
społeczności lokalnych udało się pozyskać
prawie 2 miliony złotych na ratowanie życia
dzieci w Sierra Leone, Czadzie i Sudanie
Południowym. Zebrane fundusze umożliwiły
szczepienie setek tysięcy dzieci. 

„Wszystkie Kolory Świata” są częścią
ogólnopolskiej kampanii UNICEF „Uratuj
dziecko w Afryce”. Więcej informacji :
www.unicef.pl/afryka  

koordynator projektu  realizowanego w SF
Królikowo

Barbara Wysocka

Szkoła Filialna w Królikowie bierze udział w ogólnopolskiej akcji 

„Wszystkie Kolory Świata” 
organizowanej przez UNICEF. 
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Miejska Biblioteka Publiczna w Olsz-
tynku tradycyjnie włączyła się w akcję
Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.
W tym roku (14 stycznia) zorganizowal-
iśmy w sali  konferencyjnej Urzędu
Miejskiego w Olsztynku imprezę z tej
okazji ,  połączoną z noworocznym
spotkaniem z czytelnikami.

Podczas spotkania krótko pod-
sumowaliśmy zeszły rok oraz wyróżnil-
iśmy czytelników z największą ilością
wypożyczonych książek w 2016 roku – P.
Zofię Zarębę (189 tytułów), P. Teresę
Komudę (187 t ytułów) i  P. Danutę
Bednarek-Kolba (149 tytułów). 

W dalszej części programu zasady
udzielania pierwszej pomocy zaprezen-

tował ratownik medyczny, a w części
artystycznej kolędy wykonało „Studio
Wokalne Pani Marii”. W międzyczasie
można było zmierzyć ciśnienie i poziom
cukru we krwi oraz  wziąć udział w loterii
(część fantów wykonali pracownicy bib-
lioteki). Wszystkie datki trafiły do puszek
obecnych na imprezie wolontariuszy
WOŚP.

Serdecznie dziękujemy za pomoc PP.
Piotrowi Sokołowi i Ewie Mączce, za
przekazanie fantów na loterię: FHU Max
Wszystkiego, Sklepowi Globi, P. Danucie
Przywoźnej, za ufundowanie poczęs-
tunku: P. Emilii Witowicz - Zakład Cukier-
niczy Jagodzianka. 

MBP Olsztynek

Mie j  s ka B ib  l io  t e  ka 
Pub l i cz  na  w Ol  sz t yn  ku

NIE TYLKO LEKTURA

autor 
Czesław 

Kazimierz 
Bandzwołek

NA WESOŁO

TRUDNO ZROZUMIEĆ
Wielu cudzoziemców w Polsce studiuje

Z Kuwejtu Emira syn się edukuje
Pisze do ojca – to coś niezwykłego

On jest posiadaczem  auta markowego
Natomiast profesor z uczelni jego

Korzysta z komunikacji -   autobusu miejskiego
Ojciec odpisuje, że podziela syna zdanie

Tydzień lub dwa i autobus dostanie
Musi go tylko poinformować

Które państwo ma go wyprodukować

MIŁOŚĆ I ZGODA
Miłość i zgoda w małżeństwie nastanie

Gdy do męża należy ostatnie zdanie- tak kochanie

GRAMATYKA
Japonka, która w Polsce pracowała
W sklepie czy jest koperek  zapytała
Ekspedientka myśląc, że tak wypada

Nie ma koperek, jej odpowiada
Japonka odpowiedź skomentowała
Pani w bierniku mi odpowiedziała?

DO WYBORU
Icek, kiedy ma jakieś wątpliwości

Pyta się Rabina, co słynie z mądrości
W armii co ważniejsze jest, jakość uzbrojenia 
Czy nie uzbrojenie, a mądrość dowodzenia

Rabin odpowiada ,że wykształcenie jego
To przeciwieństwo znaczenia sensu wojskowego

Może mu tylko służyć takim przykładem
Jeśli lew dowodzi baranów wielkim stadem

A na przeciw odwrotna armia staje
Gdzie baran jest wodzem- lwom rozkazy daje

To Icek ma sobie-to Rabina rada
Wybrać, która armia mu odpowiada

GWIZDY
Pacjent do laryngologa – że źle się czuje

Kochając się z żoną słyszy, jak coś pogwizduje
W pańskim wieku -lekarz mówi drogi panie
Chciałby pan może słyszeć na bis klaskanie

ROCZNICA
Żona się zwraca do męża swego

Czterdziesta rocznica jest jutro ślubu naszego
Może rosół z kury ugotować żem powinna

Mąż na to się pyta- co kura jest winna?

PROŚBA
Wnuczek był w wojsku i wykombinował

Wysłał paczkę do babci, do niej zapakował
Granat, do którego załączył małą karteczkę
Z prośbą, by babcia pociągła za zawleczkę
Prośba bardzo skromna, to tylko dlatego

Bo on dostanie trzy dni wolnego

Noworoczne spotkanie z biblioteką

W dniu Świętego Mikołaja, w jeziorań -
skiej hali sportowej odbyły się Re jo nowe
Mistrzostwa Halowej Piłki Nożnej Dziew-
cząt Szkół Podstawowych. W turnieju
wzięły udział trzy zespoły: SP Olsztynek,
SP nr 18 Olsztyn i SP Jeziorany. Zwy -
ciężył zespół z Olsztynka. Była walka,
piękne gole. Tak trzymać!

Skład drużyny SP Olsztynek: Aleksan-

dra Gala, Daria Gutkowska, Aleksandra

Nowicka, Paulina Ciućmak, Nikola

Szpakowska, Alicja Szelugowska, Alek-

sandra Piasecka.  Trener Zbigniew

Serowiński

Kolejne zwycięstwo Pereł!
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SKANSEN PEŁEN ŻYCIA

Trwają przygotowania do wys-
tawy „Osobliwości ludowego
instrumentarium muzycznego.
Wystawa ze zbiorów Muzeum
Ludowych Instrumentów Muzy-
cznych w Szydłowcu”. Zanim
przedmiot zabytkowy traf i na
ekspozycję jest badany przez kon-
serwatora, dokładnie oglądany z
każdej strony i opisywany. Za zwy -
czaj do takiej kontroli wystarczy
czujne i doświadczone oko spec-
jalisty i szkło powiększające, ale
gdy zauważone zostanie coś
niepokojącego sięgamy po do -
kład niejsze narzędzie - mikroskop.
Pozwala on na bardzo precyzyjne
określenie stanu przedmiotu;
możemy się przyjrzeć uszko dze -

niom i łatwiej jest nam odgadnąć
co je spowodowało, a co za tym
idzie - w jaki sposób najlepiej je
naprawić.

Jak wiadomo, głównymi akto -
rami wystawy są instrumenty,
towarzyszą im rzeźby, przedstaw-
iające m. in. muzykantów. Więk-
szość ekspozycji stanowią obiekty
wypożyczone, ale trudno nie za -
uwa żyć „naszych” muzealiów,
które  doskonale wpisują się w
charakter wystawy. Na wystawie
odnajdziemy dwie grupy rzeźb
mu zykantów. Kolędnicy w rados-
nych kolorach jasnych kożuchów i
ubrani na czarno członkowie ka -
peli żydowskiej. Postacie są po -
dobnej wielkości,  w podobny
sposób zostały wyrzeźbione – ale
nie tylko temat i forma je łączą.
Jedna i druga grupa obiektów
była w podobnym stanie gdy

trafiły do pracowni. To, co mniej
widoczne na jasnych ubraniach
kolędników, niemal od razu wybi-
ja się na czarnych ubraniach

kapeli. Warstwa malarska jest
spękana, w niektórych miejscach
łuski odpadły, w innych trzymają
się bardzo słabo – warstwa po li -
chro mii częściowo straciła ad hez -
ję do podłoża.

Rzeźby są wykonane najpraw-
dopodobniej z drewna lipowego,
malowane farbami plakatowymi,
w niektórych miejscach na białym
podkładzie – rodzaju gruntu,
gdzie indziej bezpośrednio na
drewnie. To słaba jakość farb oraz
naturalne procesy starzeniowe
spowodowały, że w niektórych
miejscach farba zaczęła odpadać. 

W takich sytuacjach konserwa-
tor musi podkleić każdą z odpada-
jących łusek specjalnym klejem,
by utrwalić warstwę malarską. Za
pomocą strzykawki i  bardzo
cienkiej igły, kropelka po kropelce
wstrzykuje substancję pomiędzy

drewnianą rzeźbę, a łuski farby by
wróciły na swoje miejsce. W tym
wypadku zastosowano klej ter-
moutwardzalny, czyli aktywowany
ciepłem. Po umieszczeniu łuski w
pierwotnej pozycji, lekkim pod-
suszeniu kleju, delikatnie dociśnię-
to płatek farby kauterem – rodza-
jem konserwatorskiego żelazka. W
ten sposób ustabil izowano
polichromię w miejscach zni sz -
czeń. Miejsca, z których od pad ła
warstwa kolorystyczna zostały
wyretuszowane specjalnymi farba-
mi konserwatorskimi tak, by białe
fragmenty gruntu nie prze szka -
dzały w odbiorze estetycznym
obiektów. Po takim zabezpiecze-
niu obiekty mogły trafić na wys-
tawę, gdzie będą cieszyć oczy
zwie dzających aż do jesieni.

Katarzyna Braun

Mazurska Klinika Zabytków 
– z teki konserwatora

Zima w Skansenie wydaje się być czasem uśpienia. Chaty zasypane śniegiem, wiatr hula, nawet nasze zwierzaki niechętnie biegają po
terenie, a turyści rzadko nas odwiedzają. Grudzień to nie tylko czas pieczenia pierników i robienia choinkowych ozdób. W Pracowni Kon-
serwacji Zbiorów praca wre. 

Obserwacja pod mikroskopem, fot. archiwum MBL-PE

Obserwacja pod lupą, fot. archiwum MBL-PE Prasowanie łuski, fot. archiwum MBL-PE

Podklejanie łuski, fot. archiwum MBL-PE
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MŁODZI MAJĄ GŁOS

20 grudnia 2016 przed naszą
szkołą pojawił się bus straży
miejskiej. Przyjechał nim pan
Leszek Gątkowski. Zapakowal-
iśmy do samochodu zebraną
karmę oraz koce i wraz
z panią Małgorzatą Zapadką
pojechaliśmy do naszego przy-
tuliska, które mieści się przy
Oczyszczalni Ścieków w Olsz-
tynku.

Na miejscu zobaczyliśmy  4
psy. Jednakże bywało ich tu
nawet kilkanaście, zwłaszcza w
wakacje, kiedy to nasi la się
porzucanie zwierząt.  Idea tego
miejsca jest prosta. Przebywają w
nim bezpańskie psy, złapane na
terenie naszej gminy. Pan Leszek
opowiadał nam, iż trafiają tam
zwierzęta odebrane podczas
interwencji (na przykład, gdy są
trzymane na zbyt krótkim
łańcuchu), pozostawione przy
drodze, czy w lesie, jak również
błąkające się po mieście. Przy-
tulisko jest etapem przejściowym,
straż miejska  oraz zaangażowani
wolontariusze poszukują od po -

wiednich domów dla zna le zio -
nych zwierzaków. Natomiast,
jeżeli mimo starań nie uda się
znaleźć takiego miejsca, pies lub
kot trafia  już do schroniska w To -
ma rynach. To stereotyp, że psy w
schronisku, są agresywne. Te
pieski, które poznaliśmy były
bardzo przyjacielskie. Zaprzy -
jaźniliśmy się z uroczą suczką –
Żabą, która obdarowała całą na -
sza grupę mokrymi całusami
oraz szaleńczo radosnym merda -
niem ogonka.

Przekazaliśmy zebraną przez
nas karmę i koce, następnie wy -
pro wadziliśmy pod nadzorem
pana Leszka jednego z przymu-
sowych lokatorów przytuliska.
Była to dla nas bardzo ważna
lekcja. Zrozumieliśmy, że nawet
drobne gesty mogą pomóc tym
biednym, spragnionym miłości
futrzakom. One tak samo jak
ludzie czują i  potrzebują odro -
biny ciepła, serdeczności, a prze -
de wszystkim bezpiecznego do -
mu.

Laura Brzozowska

NA RATUNEK
CZWORONOGOM

Przed Świętami pojawiła się w naszym Gimnazjum im. Nobli-
stów Polskich inicjatywa samorządu uczniowskiego polegająca
na  organizacji zbiórki karmy oraz koców i legowisk dla psów,
które – niestety - nie mają swoich domów. Taka lekcja empatii,
zwłaszcza w przedświątecznym okresie była szczególnie cenna.
Na naszych gimnazjalistów oraz nauczycieli zawsze można
liczyć. Udało się zebrać ponad 100 kg suchej karmy oraz mnó-
stwo puszek. Wśród darów znalazły się również koce, kołdry oraz
poduchy. Najbardziej zaangażowani w zbiórkę uczniowie pod
moją opieką odwiedzili nasze lokalne PRZYTULISKO. O szczegó-
łach i przebiegu tej wizyty opowie jedna z uczestniczek.

24 X 2016 Mańki. Kierująca
Nissanem Micra potrąciła pie -
szego, który  w wyniku obrażeń
zmarł w szpitalu. Dochodzenie
wykazało, że pieszy – będąc
porą nocną bez odblasków i pod
wpływem alkoholu  - spo wo -
dował wypadek. 

X/XI 2016 Parking Tymbar-
ka. Ktoś celowo podpalił 3 za -
par kowane tu samochody, na -
gra ła to zainstalowana w pobliżu
kamera, jednak z filmu nie udało
się, na razie, ustalić sprawcy. 

XI 2016 ul. Mierkowska. Pod-
czas budowlanych prac remon-
towych uległ wypadkowi (zła-
manie nogi) pracownik, obywa-
tel Ukrainy. 

25 XI 2016 Królikowo. Pracu-
jący przy zbiorze marchwi ob.
Ukrainy najechał, cofając, na
innego pracownika, który nadal
jest w ciężkim stanie. 

28 X – 31 XI 2016. Wioska
Filmowa w Marózku. Miało tu
miej sce włamanie do domku let-
niskowego  w remoncie i kra -
dzież narzędzi budowlanych o
wartości 1000 zł. Po szko do wa -
nym jest Piotr N. 

XI 16 ul. Wilcza. Policja otrzy-
mała zgłoszenie z ośrodka
ochro ny zwierząt o znęcaniu się
nad psami. Wobec sprawcy,
Albina B., wydane zostało przed-
stawienie zarzutu.

XII 2016 Usta lony został
sprawca włamania do stacji
paliw Orlen (lipiec i październik -
kradzież pa pie ro sów). Sprawę
przejęła KMP w Olsztynie. 

23 XII 2016. Na trasie Olsz-
tynek – Jemiołowo doszło do
wy padku, w którym zderzyły się :
VW GOLF i Skoda, sprawcą był
nietrzeźwy kierowca Golfa,
Robert K. (ok. 2 promili), obra -
żeń doznał jego pasażer. 

11 XII 2016 Dwaj mężczyźni i
kobieta, na tzw, gościnnych wys-
tępach – mieszkają poza naszą
gminą, usiłowali wynieść z
„Bied ronki” towary o wartości
1400 zł. Udaremniła im to czuj-
na ochrona. Należy się premia. 

19 – 21 XII 2016 Królikowo.
Zniszczenie zaparkowanego na
po sesji  samochodu Honda
Tomasza R. Straty to: wybita szy -
ba, zniszczona tapicerka, prze -
bite opony – łączne ok. 40 tyś zł.

23.12. Ul Jagiełły. Nieznani
jeszcze sprawcy włamali się na
teren firmy samochodowej Pio-
tra M. Udało im się uciec z łu -
pem (tapicerka  i fotele wymon-
towanane z jednego samocho -
du). Szybkie działania po wia -
domionego o włamaniu alar -
 mem właściciela i wezwanej
policji (pościg) zmusiły spraw-
ców do porzucenia skradzionych
części.

XI 2016 Rafał F. mieszkający
na stancji w Olsztynku trafił na 3
miesiące do aresztu tymczaso -
wego.  Zarzuca mi się pobicie
dziecka i znęcania się na konku-
biną.

3-4.01.2017 W okolicy stacji
paliw „Orlen”, przy szosie,
miesz kaniec Olsztynka zbierają-
cy chrust trafił na zwłoki ok. 35
– let niego mężczyzny. Wstępne
ustalenia wskazują, że ciało mu -
sia ło tam leżeć nawet ki lka
miesięcy. Prowadzona sekcja
zwłok ustali przyczynę zgonu i
tożsamość mężczyzny.

10 I  2017. Ul . Zamkowa.

Mieszkanka Olsztynka, Wła dy s -
ława H., zgubiła tu portfel z pie -
niędzmi /1000 zł/ i dokumenta-
mi. Zguba znalazła się nazajutrz
w skrzynce na listy, lecz - nieste-
ty - bez pieniędzy. Prowadzone
jest postępowanie o przy -
właszczenie mienia. 

10/11 I 2017. Lichtajny. Kra -
dzież przewodu linii energety-
cznej (ok. 700 m) , własności fir -
my Energa.

19.08 W  Ząbiu miało miejsce
zdarzenie jak z gangsterskiego
filmu. Grupa napastników z gm.
Purda „najechała” na dom w
Ząbiu. Doszło do bójki, a nawet
tak drastycznego czynu, jak prze -
 jechanie człowieka samocho-
dem. Obecnie sprawę sa mej bój -
ki prowadzi policja olsztynecka. 

W omawianym okresie policja
zatrzymała  8 osób poszuki-
wanych, 35 dowodów rejestra-
cy jnych, 4 prawa jazdy, 7
nietrzeźwych kierowców i 8
osób do wytrzeźwienia.

Opracowano na podstawie
danych KP w Olsztynku



Będziemy płacić

Watykanowi tantiemy

Nieprzyjemne konsekwencje

finansowe będzie miało no wo -

roczne wystąpienie władz miasta

do zgromadzonych wiernych. 

Przedstawiciele Stolicy Apos -

tol  skiej zażądali w tym roku

wniesienia specjalnej opłaty licen-

cyjnej. Jest to związane z faktem,

że do tej pory jedyne prze mó -

wienia na Placu Świętego Piotra

wygłaszał papież. Jednak po na -

da niu tej nazwy olsztyneckiemu

rynkowi, orędzia wygłaszane z

okna lub wieży ratusza zostały uz -

nane przez Watykan za wykorzys-

tanie kilkusetletniej tradycji, a

przez to naruszające prawa autor -

skie.

„W związku z wygłoszonym z

okna przemówieniem na placu

Świętego Piotra w Olsztynku,

prosimy o uregulowanie zobowią -

zań finansowych względem strony

kościelnej” - czytamy w dokumen-

cie przesłanym do ratusza przez

kościelne biuro ds. ochrony włas-

ności intelektualnej.

Kwota tantiem jest okryta

tajemnicą handlową, jednak

udało nam się ustalić, że prze kra -

cza 14 tys. euro. W tym przypad-

ku została ona naliczona od po -

wierz chni placu i jest niezależna

od liczby słuchaczy. 

Władze miasta tłumaczą się

brakiem świadomości, że nadanie

nazwy będzie miało taki skutek i

chcą zawrzeć ugodę ze Stolicą

Apostolską. Nie jest to wykluc-

zone ze względu na to, że to pier-

wsze tego rodzaju zdarzenie. Jed-

nak przy kolejnych odpłatność

będzie pełna – czytamy w komu-

nikacie watykańskiego biura.

Oburzenia nie kryje szef Klubu

Działaczy Świeckich.Niech teraz

płacą pomysłodawcy i ci, którzy

uchwalili nazwę placu. Jeśli na

tantiemy zostaną wydane pie nią -

dze podatnika, to osobiście

prześlę sprawę do Trybunału

Euro pejskiego – zapowiada Świa-

towit Przenicki, zbulwersowany

działacz społeczny.

Dron przeciwko trucicielom
Nietypowy pomysł stał się

udzia łem władz Olsztynka. W

ramach działań zmierzających do

walki z zapyleniem, zadymieniem

oraz smogiem, zamówiły one lata-

jący detektor szkodliwych wy zie -

wów. Zainstalowane na dronie

urządzenia pozwalają z wielką

dokładnością określić ilość sub-

stancji niebezpiecznych dla zdro -

wia, a operator może pokierować

detektor w rejon dowolnie w ybra -

nego komina.

Na efekty nie trzeba było długo

czekać. Już pierwszego dnia

namierzono trzy podejrzane gos -

po darstwa domowe. - Nasz dron

wykazał, że w piecach palone były

śmieci i środki toksyczne. Strażni-

cy, którzy weszli do budynków

znaleźli wśród opału opony samo-

chodowe, baterie, pieluchy, a

nawet znoszone kalesony – mówi

Artur Pryncypiusz ze straży miej -

skiej. - Nałożyliśmy na te osoby

mandaty w wysokości 10 tys. zł.

Wieść o dronie rozeszła się

lotem błyskawicy i zanotowano

na wet próbę jego zestrzelenia z

broni śrutowej. Na szczęście, nie

została ona uwieńczona powodze-

niem, a sprawca został ujęty.

Lenin i Hindenburg 
z honorowym

obywatelstwem
Z interesującą inicjatywą w

100-lecie obchodów Wielkiej

Rewolucji Październikowej wyszło

Towarzystwo Przyjaźni Polsko

Radzieckiej. Na ten rok przewidzi-

ało ono całą serię odczytów, aka -

demii oraz zgromadzeń mających

uczcić ten fakt. - Jest oczywiste, że

temu wydarzeniu Polska  zawdz-

ięcza niepodległość. Gdyby nie

zgoda bolszewików na wyłączenie

terenów polskich z wpływów

rosyjskich, nadal bylibyśmy pod

zaborami – wyjaśnia Stachalina

Zaczynko, prezes towarzystwa. -

Największa jest tu oczywiście zas -

ługa Włodzimierza Lenina i dlat-

ego zwróciliśmy się o nadanie mu

honorowego obywatelstwa Olsz-

tynka.

Na tym jednak nie koniec. Dla

niektórych sporym zaskoczeniem

stało się bowiem wystąpienie z

analogicznym wnioskiem o na da -

nie honorowego obywatelstwa dla

Paula von Hindenburga. - Ostat-

nie badania archiwistów radziec-

kich dowodzą,że jako jeden z

kierujących II Rzeszą. Hinden-

burg miał duży wkład w zapewnie-

nie Leninowi bezpie czeń stwa i

przejazdu przez terytorium

niemieckie do Rosji. Są nawet

dokumenty świadczące o tym, że

panowie się znali i cenili – mówi

Stachalina Zaczynko. – Dlatego

chciałam z tego miejsca

przeprosić za dotychczasową

niechętną postawę i niedocenian-

ie tej postaci. Mam nadzieję, że

honorowe obywatelstwo będzie

odpowiednią rekompensatą za

wysiłki rewolucyjne Paula von

Hindenburga.

Plany są jeszcze szersze. Dzi-

ałacze społeczni już weszli w kon-

takt z administratorami Mau-

zoleum Lenina i planują współ -

pracę. - Chcielibyśmy odbudować

mauzoleum Hindenburga i za

jego sprawą przystąpić do między-

narodowej sieci mauzoleów

rewolucyjnych. Mamy już odzew

nie tylko z Moskwy, ale także z

Korei Północnej.
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SPRZĘT RTV, SAT, AGD, KOMPUTERY

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

ul. Krótka 2

NAPRAWA

- telewizory

- komputery, laptopy 
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3 grudnia 2016r.  Mikołaj ko wy
Turnieju Drużyn Mieszanych w piłce siat -
kowej  - udany debiut - Nasza Akademia
Siatkówki Plażowej wystawiła drużynę
"ZDZIBIOSZKI MACIOSZKI" zajmując
zaszczytne III miejsce

16 grudnia 2016r. Spektakl „I kolejne
Boże Narodzenie” w wy konaniu uczniów
Szkoły Podsta wowej w Olsztynku z Ko ła
Teatralnego „Maliny”. Spe k takl był fi na -
łem szkolnej akcji charytatywnej na rzecz
potrzebujących uczniów i ich rodzin.
MDK wsparło tę akcję, pomagając w
prze prowadzeniu przedstawienia.

18 grudnia 2016r. Olsztynecki Jar-
mark Wigilijny tradycyjnie odbył się w
rynku naszego miasta oraz w Salonie
Wystawowym, występy na scenie po prze -
dziła Parada ze Świętym Mikołajem. Na
scenie plenerowej prezentowały się
przedszkolaki z Przedszkola Miej skiego,
uczniowie Szkoły Podstawowej, Szkoły Fi -
lial nej w Mierkach, Zespołu Szkol no-
Przedszkolnego w Waplewie, Szkoły Pod-
stawowej w Elgnówku, Gimnazjum im.
Noblistów Polskich, pod opieczni Warsz-
tatów Terapii Zajęciowej, uczniowie
Szkoły Filialnej w Królikowie oraz Studio
Wokalne P. Marii. W Salonie Wystawo -
wym przez cały dzień trwały war sztaty
ozdób choinkowych, wystąpiły przedszko-
laki z tańcem „Hej Mazur, ma zu re czek”,
a w koncercie  „Hej Kolęda Kolęda” –
Olsztynecki Chór Kameralny Arte del
Canto, chór „Swojska Nutka”, kapela
ludowa „Śparogi”, zespoły Szarlotka,
Dia monds, Budyń.

W trakcie Jarmarku zostały  rozstrzyg-
nięte konkursy na ozdo bę choinkową i
tradycyjną pod łaźniczkę, oraz odbywały
się aukcje charytatywne „Gramy dla Do -
miniki”.

Nowością tegorocznej edycji było
Stoisko Elfów, w którym można było zro-
bić zdjęcia ze Św. Mikołajem, postaciami
z filmu Kraina Lodu, Królową Śniegu
oraz napisać list do Św. Mikołaja. Od wie -
dzający Jarmark mogli również po silić się
burmistrzow skim „co nieco”. Tradycją
Jarmarku Wigilij nego jest „Żywa Szopka”
– tym ra zem w wykonaniu sołtysów
Gminy Olsztynek. Oprócz kiermaszu
potraw, wy robów wigilijnych i ozdób
odbyły się również warsztaty lepienia
pierogów i uszek przygoto wane przez
uczniów Zespołu Szkół, oraz „Jar-
markowe Przedszkole w Ratuszu” z czy-
taniem bajek przygotowane przez Bib-
liotekę Miejską i UM. Tego dnia również
zostało otwarte lo do wis ko „Biały Orlik”.

Na zakończenie olsztyneccy harcerze
przekazali panu burmistrzowi „Betlejem-
skie Świa tełko Pokoju”.

Organizatorzy Olsztyneckiego Jar-
marku Wigilijnego: Miejski Dom Kultury
w Olsztynku, Mu ze um Budownictwa

Ludowego Park Etnograficzny w Olsz-
tynku, Urząd Miejski w Olsztynku.

19 grudnia 2016r. w Morągu odbył się
XVII Przegląd Kolęd i Pastorałek „Śpie -
waj my Ma leń kie mu”, nasz dom kultury
re pre zen towało Studio Wokalne  P. Marii
w składzie: Emilia Koz łowska, Ka tarzyna
Kozłowska, Klaudia Wieczorek oraz
zespoły BUDYŃ i DIAMONDS pro wadzo -
 ne przez Wiesława Gą sio row skiego.

Wyniki naszych po do piecz nych: W ka -
te  gorii wiekowej: klas IV-VI, II miejsce za -
jął zespół „Diamonds”, a w kategorii gim-
nazjum III miejsce zajęła Katarzyna
Kozłowska ze studia P. Marii..

31 grudnia 2016r. – Sylwester pod
Ratuszem. Życzeniami noworocznymi  z
wideo dys ko te ką i pokazem sztucznych
ogni powitaliśmy nowy 2017 rok. W
MDK odbył się Bal Sylwestrowy.

4 stycznia 2017r. - Odwiedziły nas
przedszkolaki z Zespołu Szkolno-Przed-
szkolnego w Waplewie. Przygotowaliśmy
dla nich zajęcia ta necz ne i  plastyczne.

6 stycznia 2017r. Orszak Trzech Króli
– tutaj MDK zapewnił nagłośnienie i
przy gotował „Żywą Szopkę”.

15 stycznia 2017r. – Finał WOŚP. Po
raz 25 Orkiestra zagrała również w Olsz-
tynku, przy współpracy z ZSP w Wap le -
wie i  Miejską Biblioteką Publiczną. Sztab
WOŚP w Olszt ynku zebrał kwotę
18.370,00 zł. Do późnych godzin wie -
czor nych wolontariusze w sztabie zli czali
datki z puszek. Szczegóły w nu merze na
str 9.

Wkrótce:

20 stycznia – SOLID ROCK, koncert
w Morągu.

21 stycznia – zespół „Szarlotka” udział
w Ogólnopolskim Konkursie Wokalnym
Kolęd i Pastorałek „Nad Światem Cicha
Noc” organizowanym przez Pałac Mło -
dzie ży w Gdańsku.

21 stycznia – Studio Wokalne P.Marii
występy w Domu Seniora-Mazury
„Młodzi Duchem” w Biesalu.

21 stycznia – 5 lutego – Ferie Zimowe
z MDK, Półzimowisko Artystyczne z
MDK, zajęcia taneczne, plastyczne,
seanse kinowe, dyskoteki, bale, festiwale i
konkursy, popisy gitarowe, występy
zespołów, warsztaty perkusyjne, kuligi,
wyjazdy na narty, spektakle, imprezy kul-
turalne (program na okładce).

21 stycznia – 5 lutego - Warsztaty i
imprezy wyjazdowe w Świetlicach Wiejs-
kich na terenie Gminy Olsztynek.

27 i28  stycznia – SOLID ROCK kon-
cer t w Skarżysku-Kamiennej iSan-
domierzu.

Kronika MDK-u

Zespół DIAMONDS a Morągu

Finał Orszaku Trzech Króli

Jarmark Wigilijny

koło teatralne „MALINY”- WOŚP

Przedszkolaki z Waplewa w MDK-u
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Wypada nadmienić, że kolebką
karnawału są Włochy i to miesz -
kańcy Italii właśnie w pewien
sposób narzucili także nam świę-
towanie tego okresu, a łączyło się
ono przede wszystkim z ma ska -
radami i  balami. Tradycja ta
objęła wkrótce całą Europę, do tar -
ła oczywiście także do Polski, przy
czym u nas przyjęła  się tylko
część charakterystycznych dla kar-
nawału tradycji zachodnich, wiele
innych wypracowano na rodz-
imym gruncie. Przez długi też czas
nawet  nie używano w Polsce
określenia „karnawał”, zamiast
niego były rodzime „zapusty”, w
czasie trwania których niepodziel-
nie królowały bale, zabawy i kuli-
gi. Na dworach szlacheckich szy -
ko wano zapasy jedzenia i picia,
bo w każdej chwili można się było
spodziewać najazdu gości. Roz -
bawione towarzystwo z muzyką,
często w przebraniach, najeżdżało
okoliczne dwory, by rozgrzać się i
wytańczyć. Na eleganckich balach
natomiast,  dobrze urodzone
panny, które wkraczały w tym cza-
sie „na salony” pod czujnym
okiem matek i ciotek, zawierały
zna jomości z potencjalnymi, przy -
szłymi małżonkami. Także lud-
ność wiejska celebrowała nadejś-
cie karnawału. W granicach możli-
wości jedzono, pito i tańczono
przez cały okres karnawału. Po
wsiach i miasteczkach chodziły
korowody przebierańców, wśród
których nie mogło zabraknąć
kozy, turonia, niedźwiedzia, bo cia -
na i żurawia. Chętnie ich przyj-
mowano, bowiem wierzono, że
wraz z nimi przychodzi do domu
urodzaj i dostatek, przebierańcy
natomiast za swoje przedstaw-
ienia oczekiwali  od domowników
hojnych datków. W większych
miastach kupcy, bogate mieszcza-
ństwo i inteligencja bawili się na
balach i maskaradach organi-
zowanych  przez stowarzyszenia
kupców w pięknych salach resurs
kupieckich. W mojej pamięci
pozostał już inny obraz balów kar-
nawałowych -  panie w prze -
pięknych balowych toaletach, pa -
nowie we frakach i smokingach,
nie powtarzalny wystrój sali ,
wspaniała orkiestra, wodzirej,
konkursy, wybór królowej i króla
balu. To wszystko, niestety, także
pomału odchodzi w zapomnienie.
Młodzież zdecydowanie preferuje
dyskoteki, a trochę starsi (poza
może jedynie  balem sylwestro -
wym), kiedy znajdą już trochę
wol nego czasu w  zabieganym i
zapracowanym życiu codziennym,

częściej spotykają się w gronie
przyjaciół we własnych domach,
niż na wielkich balach karna wa ło -
wych. Myślę jednak, że przyjęcie
karnawałowe organizowane przez
nas w domu może być także świet-
ną okazją do zabawy  (nie musimy
przecież przychodzić na nie w
dżinsach i swetrach, ale wprost
przeciwnie, w eleganckich stro-
jach lub przebraniach), a przy
okazji możemy też  udowodnić
naszym przyjaciołom, że jesteśmy
doskonałymi kucharkami, organi-
zatorkami i mamy zmysł dekora-
cyjny.  Ważne, żeby zadbać o kar-
nawałowy wystrój wnętrza  - ba lo -
ny, konfetti, odpowiednio ude -
korować stół, a nawet półmiski z
jedzeniem. Nie mniej ważnym ele-
mentem dobrej zabawy jest
odpowiednia muzyka, która po -
winna przypaść do gustu wszys-
tkim gościom. Najważniejsze jed-
nak jest na takim przyjęciu menu i
dobrze jest pamiętać, że na takich
„domówkach” najwygodniejsze
dania to szybkie i bezproblemowe
potrawy: koreczki, sałatki, małe
ładnie udekorowane kanapki.
Oczywiście, jeśli zabawa ma trwać
do rana wskazane jest chociaż
jedno gorące danie i nie powin-
niśmy zapomnieć także o jakiś
słodkim przysmaku. Jeśli jeszcze
zadbamy o to, żeby wszyscy goście
czuli  się dobrze w swoim to -
warzystwie, to nasza zabawa kar-
nawałowa( chociaż to nie wielki
bal w operze) na pewno będzie
uda na i będziemy ją wspominać
przez długi, długi czas.

Ewa Łagowska-Okołowicz

Kanapki na krakersach:
1 paczka okrągłych krakersów,

10 dkg żółtego sera, 1/2 słoika
majonezu, 20 połówek orzechów
włoskich, 20 oliwek czarnych, 2
jajka na twardo, szczypiorek, 20
oliwek zielonych z papryką, 10
dkg twarożku homogeni-
zowanego, 1 łyżka koncentratu
pomidorowego, 1 łyżka pasty z
papryki, sól, cukier.

Kanapki z serem: ser powyci-
nać kieliszkiem na okrągłe plaster-
ki mniejsze od krakersów, na
każdym położyć kroplę majonezu,
ser, ponownie majonez a na tym
połówkę orzecha.

Kanapki z pastą z twarożku:
zmiksować twarożek z koncen-
tratem, odrobiną cukru, soli i
pastą z papryki.  Na krakersa
wyciskać szprycką cukierniczą
stożek pasty a na nim  położyć
czarną oliwkę.

Kanapka z pastą z jaj: ugo-
towane jajka zmiksować z 2 łyżka-
mi majonezu, dodać sól i  po sie -

kany  szczypiorek.  Na krakersa
wycisnąć szprycką stożek pasty i
udekorować zieloną oliwką.

Sałatka z tortellini:
150 g tortellini, 130 g szynki,

150 g sera żółtego, 4 kiszone
ogórki, koperek, 3 łyżki jogurtu, 3
łyżki majonezu, sól, pieprz.

Tortellini ugotować al dente i
przestudzone wrzucić do miski,
do dać pokrojoną w kostkę szynkę
i ogórki. Ser zetrzeć na tarce i do -
dać do sałatki, posypać koper -
kiem, polać sosem z jogurtu i
majonezu, doprawić do smaku
solą i pieprzem.

Domowe chipsy:
Ziemniaki, sól, pieprz..
Ziemniaki cieniutko po kroić,

posolić i posypać piep rzem
Wstawić do piekarnika o tem-

peraturze 180 stopni aż wyschną i
staną się przezroczyste i chru -
piące.

Pomidorki koktailowe
zapiekane z czosnkiem:

300 g pomidorków koktai-
lowych, 4 ząbki czosnku pokrojo -
nego wzdłuż na plasterki, 2 łyżki oli -
wy, szczypta gruboziarnistej soli.

Z jednej strony pomidorka na -
ciąć szczelinę i włożyć do niej
plasterek czosnku. Pomidorki
poukładać na blaszce, skropić
oliwą i oprószyć solą. Piec w 170
stopniach 20 minut. Podawać na
ciepło.

Zupa cebulowa z grzankami:
1,5 litra bulionu warzywnego, 1

kg cebuli, 2 ząbki czosnku, 2 listki
laurowe, 4 ziarnka ziela angiel-
skiego, gałka muszkatołowa, sól,
pieprz, 3 kromki czerstwego chle-
ba, oliwa do smażenia, bagietka
na grzanki.

Ugotować  bulion warzywny,
cebulę pokroić w krążki i pods-
mażyć aż będzie delikatnie złota, a
następnie przełożyć do garnka z
bu l ionem (nie wyjmować wa -
rzyw).Na patelnię wrzucić czos-
nek, liście laurowe i ziele angiel-
skie, przesmażyć, dodać do gotu-
jącej się cebuli. Jeśli zupa jest zbyt
rzadka zagęścić zrumienionym na
pa telni czerstwym chlebem. Go to -
wać około 30 minut i doprawić
solą, pieprzem i gałką muszka-
tołową. Zmiksować i podawać z
grzankami z bagietki.

Keks bakaliowy:
1/2 kg bakalii (śliwki suszone,

ro dzynki, żurawina, morele,
ananasy, figi, daktyle,  orzechy i
migdały), 2 łyżki miodu, 3 jajka, 1
łyżeczka cukru waniliowego.

Suszone owoce, orzechy i mig -
dały pokroić i wrzucić do miski,
dodać jajka, miód, cukier wanil-
iowy i wymieszać. Przełożyć do
formy wyłożonej papierem do
pieczenia. Piec w temperaturze
180 stopni około 25- 30 minut.
Przed podaniem posypać cukrem
pudrem i pokroić ostrym nożem.

DObRE RADY PANi EWY

KARNAWAŁ,  czyli  WielKi bAl

lub spotKANie pRzyjAcióŁ

Jeszcze wcale nie tak dawno w miastach, miasteczkach i na
wsiach, tuż po Święcie Trzech Króli ogarniało wszystkich istne
zabawowe szaleństwo. Rozpoczynał się bowiem karnawał, czas
zabaw i kuligów, ale też bali maskowych i korowodów przebie-
rańców na ulicach miast i wsi.
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Roz wią za nia pro si my nad sy łać na kartkach
pocztowych do  15 lutego pod ad re sem re dak cji. Spoś ród pra wid ło wych roz wią zań wy lo su je my nagrodę - obiad dla 2 osób w Restauracji Ratuszowa .
Prawidłowym rozwiązaniem ostatniej krzyżówki było hasło: "Głos Ludu jest głosem Boga”. Nagrodę wylosował Aleksander K. z ul. Chopina 23.

Krzyżówka sponsorowana 
przez restaurację:

KRZYŻÓWKA NR 230
   Poziomo: 11) owoc zakazanyw

III RP, 5) powyżej oka, 9) medialny,

10) manna z nieba, 11) krzyżują się

w Olsztynku, 12) koza na głowie,

13) Ruch w interesie, 14) los dolara,

15)  pies  w les ie ,  16)  smaczny

grzech, 18) marzenie chórzystki, 19)

tłuszcz ze słomy, 21) słodki walczyk,

23) wolna w sądzie, 24) do ogląda-

nia w brewiarzu, 25) zółw japoński,

26) najkrótsze wyznanie miłości,

27) podglądacz gwiazd

Pionowo: 1) gazetka, 2) oszuki-

wan ie  z  s zachach ,  3 )  w iększa

połowa, 4) dynastia unijna, 6) od

śledzika 7) pismo do Watykanu, 8)

wyparty przez karty, 16) pisane

nogą, 17) zdrowe ząbki, 19) nosi

markowe ciuchy, 20) idzie na dno,

22) z głowy.

STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

I ICH RODZIN w OLSZTYNKU

Przekaż świadomie 1% podatku KRS 0000052660

Stowarzyszenie powstało w 1998 r. i jego misją  jest dawać nadzieję i wsparcie
dziecku niepełnosprawnemu i jego rodzinie w walce o szacunek i godne życie 

– „bo dziecko nie rodzi się po to, by się podobało, lecz po to, by je kochać”.

Mały procent, a zdziała dużo.
Dziękujemy  erdecznie za Państwa wsparcie.

Zarząd Stowarzyszenia

Pani 

Barbarze Weremczuk 
wyrazy najgłębszego współczucia 

z powodu śmierci córki 
składa Dyrekcja wraz z pracownikami Szkoły 

Podstawowej  w Olsztynku.

Dyrektor Szkoły

- Beata Bukowska
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