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Szczęśliwych, kojących, przeżytych w zgodzie ze światem 
i z sobą samym, pełnych życia i miłości świąt Bożego Narodzenia 

oraz Szczęśliwego Nowego Roku życzy
red. ALBO

Wesołych Świąt!
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Teren o powierzchni ponad 18 ha przy węźle w Ameryce został
najlepszym gruntem inwestycyjnym w województwie warmińsko-
mazurskim.

4 grudnia, w czasie uroczystej gali w Warszawie, statuetkę „Grunt
na medal 2018” odebrał Burmistrz Olsztynka Mirosław Stegienko.

Organizowany co dwa lata konkurs „Grunt na Medal” prowadzo -
ny jest równolegle w szesnastu polskich województwach. Jego
zadaniem jest wyłonienie w każdym regionie najlepszego niezabu-
dowanego terenu inwestycyjnego.

Wszystkie wyróżnione w konkursie działki trafią do Bazy Ofert
Inwestycyjnych prowadzonej przez Polską Agencję Inwestycji i
Handlu i będą oferowane w pierwszej kolejności polskim oraz
zagranicznym inwestorom, którym pomaga Agencja. Obecnie baza
liczy już ponad 2 tys. rekordów.

Konkurs Grunt na Medal odbywa się pod rządowym patronatem.
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„Grunt na medal 2018” przyznany Gminie Olsztynek!

24 l istopada 2018 r w
Elgnówku odbyła się uroczys-
tość z okazji 60-lecia Hon-
orowego Krwiodawstwa Pol-
skiego Czerwonego Krzyża.

Połączyliśmy tę uroczystość
z podsumowaniem obchodów
100-lecia odzyskania niepo -
dleg łości naszego kraju, jak i z
tym, że niedługo minie rok od
reaktywacji Klubu Hon-
orowych Dawców Krwi. Klub
odgrywa olbrzymie znaczenie
w tutejszej społeczności, a
jego historia sięga 1972 roku.

W trakcie uroczystości
wręczono odznaczenia i wy -
różnienia honorowym daw-
com i działaczom. Od tego
roku wręczana jest statuetka
dla najbardziej zasłużonych.
Pierwszą osobą, która ją
otrzymała jest Pan Ireneusz
Słupski-wieloletni krwiodawca
(oddane ponad 55 l i trów
krwi), działacz zarządu klubu

oraz wielki społecznik El -
gnówka. Rozstrzygnięto też
konkurs plastyczny na temat
honorowego krwiodawstwa
poprzedzony pogadankami w
przedszkolu i  miejscowej
szkole. Po części oficjalnej
ucz niowie szkoły przedstawili
spektakl niepodległościowy.
Zaprezentowały się też  dzieci
ze świetlicy wiejskiej i mło -
dzież z Miejskiego Domu Kul-
tury w Olsztynku.

W związku z klubowym
hasłem roku „100 oddań krwi
na 100-lecie niepodległości”
zapraszamy na ostatnią tego
roku akcję oddania krwi - 15
grudnia 2018 r (sobota) do
Szkoły Podstawowej im.
Erwina Kruka w Elgnówku, w
godz 8 – 11.

Prezes Klubu
Piotr Ogonowski

60-lecia Honorowego Krwiodawstwa
Polskiego Czerwonego Krzyża

w Elgnówku

I Sesja Rady Miejskiej w Olsztynku
22 listopada 2018 r. odbyła się I

Sesja Rady Miejskiej w Olsztynku,
rozpoczynająca nową kadencję
2018-2023. Głównym punktem
pierwszej sesji  było złożenie
ślubowania przez rad nych:
Michała Grzesz czaka, Ro ma na Le -
wan dows kiego, Roberta Dumkę,
Roberta Waraksę, Alicję Woź nic -
ką, Irenę Pisarewicz, Mariusza Za -
krzew skiego, Ryszarda Lachow-
icza, Ryszarda Orłow skie go,
Andrzeja Woj dę, Krzysztofa Ko -
walskiego, An drzeja Salwina,

Jerzego Głowacza, Rafała Drasz-
ka, Stefana Pień kowskiego i bur-
mistrza Mirosława Ste gienkę oraz
wybór przewodni czą cego rady
miej skiej,  na którego w gło -
sowaniu tajnym został wybrany
An drzej Wojda. Gratulacje oraz
życzenia owocnej pracy dla rad-
nych oraz burmistrza złożyli przy-
byli  na sesję goście z nowo
wybranym starostą olsztyńskim
Andrzejem Abako i ustę pującym
burmistrzem Arturem Wrochną.

W wydarzeniu uczestniczyli - zastępca Burmistrza Olsztynka
Bogusław Kowalewski, st. bryg. mgr inż. Andrzej Górzyński Ko -
men dant Miejski  Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie oraz
druhny i druhowie z jednostek OSP w gminie Olsztynek. W
wyniku podpisanej w dniu 06.09.2018 r. umowy  o dofinan-
sowanie „Zakupu sprzętu ratowniczego dla jednostek OSP
Olszty nek” nasze jednostki otrzymały dotację celową ze środków
Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitenc-
jarnej – Funduszu Spra wiedliwości.

Kupiono sprzęt ratowniczy za łączną kwotę 42 727,65 zł, z
czego dofinansowanie wyniosło 42 300,37 zł (99%). Zgodnie ze
zło żonym wnioskiem o dofinansowanie kupiono specjalistyczny
na stępujący sprzęt ratowniczy z przeznaczeniem odpowiednio dla
OSP w Olsztynku, Waplewie, Mańkach, Elgnówku i Pawłowie.

Przekazanie sprzętu 
jednostkom OSP gminy Olsztynek
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Sesja rozpoczęła się od złoże-
nia ślubowania przez nowo
wybranych. Do Rady dołączyli
Alicja Orent i Arkadiusz Flisi -
kowski ze Szkoły Podstawowej
nr 1 im. Noblistów Polskich w
Olsztynku oraz Joanna Brodz-
ińska, Michalina Nyga, Wiktoria
Przybułowska i Paulina Wylam-
owska z Zespołu Szkół im. K. C.

Mrongowiusza w Olsztynku.
Bogusław Kowalewski, zastępca
burmistrza Olszt ynka oraz
Andrzej Wojda, przewodniczący
Rady Miejskiej w Olsztynku,
wręczyli podziękowania mło dzie -
żowym radnym, których kadenc-
ja dobiegła końca. Pracę za koń -
czyła Aleksandra Dymarska,
która przewodniczyła radzie od

2015 roku, Monika Łapińska i
Stanisław Lewandowski – doty-
chczasowi wiceprzewodniczący
oraz Patrycja Szulc, Michał
Czerwiński i  Krzysztof Mie -
rzejew ski.

Nowym przewodniczącym
został wybrany Szymon Jan -
kowski, wiceprzewodniczącymi
Bartosz Purzycki i Urszula Wiec-

zorek, natomiast sekretarzem
Arkadiusz Flisikowski.

Życzenia powodzenia oraz

gratulacje młodzieżowym rad-

nym złożyli Bogusław Kowalews-

ki, Andrzej Wojda oraz Mirosław

Stegienko, burmistrz-elekt Olsz-

tynka.

Młodzieżowa rada miejska

powstała w Olsztynku w 2004

roku. Skupia 15 radnych, przed-

stawicieli olsztyneckich szkół

gimnazjalnych i ponadgimnaz-

jalnych. Do zadań jej należy w

szczególności: opiniowanie pro-

jektów mających wpływ na

warunki rozwoju młodego po ko -

lenia, inicjowanie działań doty-

czących życia młodych ludzi,

inspirowanie i koordynowanie

inicjatyw ich, pro wadzenie dzia -

łal ności informacyjno-doradczej,

nawiązywanie współpracy z kra-

jowymi oraz zagranicznymi

orga nizacjami.

11 listopada odbyły się uroczystości
upamiętniające 100-ną rocznicę odzyskania
niepodległości przez Polskę. Obchody
rozpoczęła msza św. za ojczyznę w Kościele
Najświętszego Serca Pana Jezusa w Olsz-
tynku, którą odprawił ks. dziekan Stanisław
Pietkiewicz. Nastąpiło złożenie kwiatów przy
tablicach pamiątkowych. Kolejnym punktem
obchodów był przemarsz ulicą Niepodległoś-
ci pod obelisk „Orła Białego”. Punktualnie o
godz. 12 odśpiewano hymn narodowy. 

Po przemówieniu Burmistrza Olsztynka
Artura Wrochny poszczególne delegacje
złożyły kwiaty. Następny punkt uroczystości
stanowiło odsłonięcie obelisku upamiętnia-
jącego setną rocznicę odzyskania nie pod -
ległości, dokonane przez Burmistrza Olsz-
t ynka Ar tura Wrochnę oraz Przewod-
niczącego Rady Miejskiej Andrzeja Wojdę.
Uroczystą akademię w Szkole nr 1 im. Nob -
listów Polskich w Olsztynku rozpoczęły

dzieci z Przedszkola Miejskiego w Olsztynku
polonezem. Wystąpili laureaci I Międzyszkol-
nego Przeglądu Piosenki Polskiej w Olsz-
tynku. Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 2
im. Witolda Pileckiego w Olsztynku przygo-

towali bogatą inscenizację muzyczną w
oparciu o historię Polski. Dzieci z klas 2
Szkoły Podstawowej nr 1 im. Noblistów Pol-
skich w Olsztynku w barwnych strojach
pięknie zaprezentowały się śpiewem i
tańcem ludowym. Uroczystość uświetnił
koncert zespołu Annette Music.

Młodzieżowa rada wybrała nowe władze

Gminne obchody 100 rocznicy odzyskania niepodległości

„Śpieszmy się kochać ludzi 
tak szybko odchodzą…”

ks. Jan Twardowski  

Z głębokim żalem i smutkiem żegnamy  

Sławomira Jędruszewskiego 
naszego dobrego kolegę oraz wspaniałego nauczyciela.

Dziękujemy za każdy uśmiech, serdeczne słowo 
i  okazywaną nam życzliwość.

Pracownicy i społeczność uczniowska 
Szkoły Podstawowej  nr 1 

im. Noblistów Polskich w Olsztynku 

Pani Dyrektor 
Irenie Jędruszewskiej 

Wyrazy głębokiego żalu i współczucia
z powodu śmierci męża

Sławomira
składają pracownicy, rodzice oraz cała społecz-

ność 
uczniowska Szkoły Podstawowej nr 1 
im. Noblistów Polskich  w Olsztynku 
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Pani 
Irenie Jędruszewskiej 

Rodzinie i Bliskim
wyrazy współczucia z powodu śmierci 

śp. Sławomira Jędruszewskiego
wieloletniego pedagoga, współorganizatora 

wielu inicjatyw kulturalnych i społecznych w szkołach 
na terenie Gminy Olsztynek. 

składają:

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Andrzej Wojda

Burmistrz Olsztynka

Mirosław Stegienko

Panu 

Stanisławowi Pisarskiemu
Komendantowi Ochotniczej Straży Pożarnej 

w Olsztynku
wyrazy głębokiego żalu i współczucia 

z powodu śmierci Teścia
składają

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Andrzej Wojda

Burmistrz Olsztynka

Mirosław Stegienko

Pani 

Beacie Bukowskiej
Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 

im. rtm. Witolda Pileckiego w Olsztynku
wyrazy głębokiego żalu i współczucia 

z powodu śmierci Ojca
składają

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Andrzej Wojda

Burmistrz Olsztynka

Mirosław Stegienko

Pani 
Irenie Jędruszewskiej

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 
im. Noblistów Polskich w Olsztynku,

Wyrazy głębokiego współczucia 
z powodu śmierci Męża 

składają Dyrekcja i pracownicy
Muzeum Budownictwa Ludowego 

– Parku Etnograficznego w Olsztynku

Wszystkim, 
którzy w bolesnych chwilach 
dzielili z nami smutek i żal, 

okazali wiele serca 
i życzliwości 

oraz uczestniczyli 
w ceremoniach pogrzebowych 

śp. Sławomira 
Jędruszewskiego,

serdeczne podziękowania 
kłada pogrążona w bólu Rodzina.

Wieczne odpoczywanie racz mu dać Panie !

Z głębokim smutkiem i żalem przyjęliśmy 
wiadomość o śmierci naszego kolegi

ś.†p.

Sławomira 
Jędruszewskiego
Wyrazy głębokiego żalu i współczucia

Żonie, Synowi, Rodzinie i Bliskim
Składają Koleżanki i Koledzy 

z chóru Arte Del Canto

JEZU UFAMY TOBIE!

Serdecznie Dziękujemy 
Panu Andrzejowi Argalskiemu za nieodpłatne użyczenie busa 

w dniu 26 października 2018r. w celu przewiezienia dzieci ze Szkoły Podstawowej 
im Erwina Kruka w Elgnówku na występy do Świetlicy w Gaju.

Dyrektor szkoły
Jolanta Sałacka



W maju świętowaliśmy nadanie
sztandaru szkole i w tym samym
miesiącu chór szkolny wziął udział
w uroczystościach z okazji 70.
rocznicy śmierci rotmistrza Witol-
da Pileckiego w Muzeum na
Rakowieckiej w Warszawie. Tam
też poznaliśmy zespół „Forteca”.
Spo dobało nam się nie tylko ich
gra nie, ale przede wszystkim
prze kaz, jaki niosą swoją muzyką.

Dlatego też  postanowiliśmy
zaprosić „Fortecę” do Olsztynka.
Koncert zespołu poprzedziły wys-
tępy: Kornelii Zych z utworem
Anny German „Człowieczy los”,
naszego chóru szkolnego z dwie -
ma wiązankami patriotycznymi i
zespołu z Domu Kultury w Olsz-
tynku „Szarlotka”, który zagrał
utwór Fortecy „Orlątko”. 

18 listopada rockowo – meta -
lowe brzmienie zatrzęsło murami
sali koncertowej Szkoły Podsta-
wowej nr 1 im. Noblistów Polskich
w Olsztynku.  Teksty piosenek
oparte były na wydarzeniach II
wojny światowej, a w niektórych
utwo rach wykorzystane wiersze
pol skich poetów:  Kamila Krzy -
szto  fa Baczyńskiego, Feliksa Ko -
nar s kiego i Władysława Bro niews -
kiego. 

Koncert trwał półtorej godziny.
Nie obyło się bez bisu. Publicz -
ność stanowiły osoby w różnym
wieku, od pierwszoklasistów,  na -
sto latków po seniorów i chyba
wszys cy dobrze się bawili. Ten
koncer t był pewnego rodzaju
klam  rą, która zamknęła obchody
Święta Niepodległości w naszej
gminie. Było to zwieńczenie
naszych dotychczasowych działań
kulturalnych i artystycznych.

Serdecznie dziękujemy Pani
Dyrektor Irenie Jędruszewskiej za
to, że mogliśmy gościć w jej mu -
rach.  Dziękujemy Pani Dyrektor
Ka tarzynie Waluk i całej ekipie
Miejskiego Domu Kultury, Panom
Antoniemu Serafinowskiemu i
Wojtkowi Długokęckiemu, Pani
Agnieszce Pieczara i firmie „Tym-
bark”. 

Szczególnie gorąco dziękujemy
na szym darczyńcom, dzięki któ -
rym mogliśmy zorganizować kon-
cer t :  NUTRIPOL SP. Z .O.O.
FIRMA USŁUGOWO - HAND-
LOWA ”LEAR”  Leszek Argalski,
Irena Kozioł, OCTIM WYTWÓR-
NIA OCTU I MUSZTARDY,
PARTNER KSIĘGOWY Bożena
Janiszewska-Rolka,  BAZA ZA -
PLE CZA TECH NICZNEGO
OLSZTYNEK, Jerzy Witkowski,
Zuh Waldemar Mi kit iuk, Wal de -
mar  Młodkowski, HURT-DETAL
ARTYKUŁY SPOŻYWCZO-
PRZE MYSŁOWE Stanisław
Słodownik, PRZEDSIĘ BIOR S -
TWO WIELOBRANŻOWE MAG -
DALEN KA Alina Janeczek, Jolan-
ta Wilkaniec, APTEKA SŁO -
NECZ NA, Katarzyna Krygier –
Budnicka i Jacek Budnicki, Brygi-
da Ko wal czyk, Dariusz Ja szcza -
nin,  BUDAREX Dariusz Kania,
POD ZAMKIEM Teresa Zajadlak,
Ro bert Dumka Bartosz  Gątarz,
Tomasz Grzybowski - Usługi Kom-
pleksowe - Usługi Dekarskie,
Paweł CiszkowskiNadleśnictwo
Wichrowo, Małgorzata Grusz -
czyńska

Organizatorzy – Katarzyna i
Maciek Hacia, 

Sylwia Młodkowska,
Grażyna Figielska
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„Żagle Warmii i Mazur” to
prestiżowa nagroda marszałka
województwa war mińsko-
mazurskiego, która ma na celu
promocję  przedsiębiorstw, firm,
usług i produktów w regionie. W
tym roku spośród 60 firm i insty-
tucji z Warmii i Mazur, wyróżnie-
nie w podkategorii Noc Naukow-
ców, otrzymała Restauracja z

Zielonym Piecem Przed-
siębiorstwa Wielo branżowego „
Magdalenka” Aliny Janeczek z
naszego Olsztynka. „Żagle to
symbol potęgi i siły pozwalającej
ste rować ku obranemu celowi”-
powiedział marszałek Gustaw
Marek. Serdecznie gratulujemy i
życzymy dalszych sukcesów!

Koncert Fortecy
W Szkole Podstawowej im. rtm. Witolda Pileckiego w Olsztynku

było wiele działań związanych z 100. rocznicą odzyskania niepod-
ległości przez Polskę. Były spektakle, konkursy, wystawy, spotkania
z historykami IPN, akcja pomocy polskim szkołom na Litwie, posa-
dzenie Dębu Pamięci.

W sobotnie popołudnie 8 grud-
nia 2018 r. pojawił się, tak jak
corocznie, (już po raz dziewięt-
nasty) Święty Mikołaj z Bad Sachsa
(Niemcy), który wręczył  dzieciom z
naszej gminy świą teczne paczki.
Spotkanie z miało miejsce w sali
OSP w Olsztynku. Organizatorem
akcji obdarowywania dzieci prezen-
tami jest Komendant Straży
Pożarnej w Bad Sachsa, Karl -
Heinz Woyda, który z grupą 5
wolontariuszy odwiedził Olsztynek.
Ochotnicza Straż Pożarna w Olsz-
tynku utrzymuje przyjacielskie kon-
takty ze strażą z Bad Sachsa, na
mocy porozumienia o współpracy
między strażami, podpisanego w
2006 r. W uroczystości mikołaj -

kowej uczestniczył Burmistrz  Olsz-
tynka  Mirosław Stegienko, a
zabawę uświetnił gościnnym wys-
tępem zespół „Swojska Nutka”z
Klubu Seniora w Olsztynku,
śpiewając kolędy.

Paczki dostały dzieci strażaków z
naszej gminy, jak również dzieci
wskazane przez  Miejski Ośrodek
Pomocy Społecznej w Olsztynku.
Zawartość 70 paczek przygotowały
stosownie do wieku dzieci -
niemieckie rodziny z Bad Sachsa.
Strażacy z Olsztynka przygotowali
wystrój sali i starali się zapewnić
dzieciom świąteczny nastrój.

Prezes OSP Olsztynek
Kazimierz Gąsiorowski

ŻAGLE WARMII I MAZUR 2018
– Wyróżnienie dla Pani Aliny Janeczek

Mikołaj z Bad Sachsa
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14 września dyrektor Wojewódzkiego Szpi-
tala Rehabilitacyjnego Dla dzieci w Ameryce
Pan dr.inż Roman Lewandowski podpisał
zgłoszenie przystąpienia do Programu Karta
Seniora Gminy Olsztynek. Szpital jako Partner
Programu oferuje 10% zniżki na płatne usługi
fizjoterapeutyczne oraz diagnostykę alergo -
logicz ną dla dorosłych.Witamy w gronie zac-
nych firm z gminy Olsztynek które potrafią
dzielić się z seniorami.

W dniu 8 listopada wydaliśmy Kartę Senio-

ra Gminy Olsztynek nr. 350.Szczęśliwa posia -

dacz ka karty otrzymała zwyczajowo upo min -

kowe bony towarowe od partnerów progra-

mu.Gratulujemy i życzymy owocnego korzysta-

nia z możliwości karty.

Poniżej przedstawiamy(w porządku alfa-

betycznym) zestawienie rabatów i ulg ofer-

owanych przez poszczególne firmy:

"ACCANTO" Mariola Łęczycka, ul. Jana

Pawła II 1, 11-015 Olsztynek

- 10% rabatu na wszystkie dania z menu

pizzerii

Firma Audiofon Przychodnia Zdrowia,  ul.

Chopina 11 gab.31 

Oferuje dla Seniorów:

- bezpłatna diagnostyka słuchu i konsultacja

audioprotetyczna,

- bezpłatne dopasowanie aparatów słu-

chowych,

- bezpłatne wypożyczenie aparatów słu-

chowych na okres testowy,

- pięcioletnia, bezpłatna opieka audioprotetycz-

na i przeglądy aparatów słuchowych po 

zakupie,

- 25% zniżki na zakup baterii,

- 25% zniżki na zakup filtrów i akcesoriów

pielęgnacyjnych.

BANK SPÓŁDZIELCZY w Olsztynku

- zwolnienie lub obniżenie opłat związanych z

prowadzeniem rachunku bankowego.
FHU MAX GRZEGORZ POKRZYWNICKI

ul. Jana Pawła II 8/2, 11-015 Olsztynek

- 10 % rabatu na cały asortyment.
FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA MAR CIN

GOSIK Restauracja"Ratuszowa", ul. Ostródz-

ka 1 11-015 Olsztynek

- w każdy wtorek 30% rabatu z wyjątkiem alko-

holi.
FRYZJER DAMSKO-MĘSKI "JOWITA"

MAREK MAŚLANIK, ul. Świerczewskiego

13/1, 11-015 Olsztynek

- 5 % rabatu na strzyżenie w poniedziałek.
GOLIBRODA RAFAŁ BRYL FRYZJER MĘSKI,

ul. Wąska 15, 11-015 Olsztynek

- 20 % rabatu na wszystkie usługi

HURT DETAL ARTYKUŁY SPOŻYWCZE
STANISŁAW SŁODOWNIK,  ul. Warszawska

6, 11-015 Olsztynek

- 5 % rabatu na wszystkie artykuły. Z wyłącze-

niem artykułów alkoholowych, objętymi pro-

mocjami, niskomarżowymi.
"KUŹNIA FORMY "RAFAŁ KUŹNIEWSKI

ul. Grunwaldzka 10 B, 11-015 Olsztynek

- We wtorki i czwartki każdy wybrany zabieg 10

zł tańszy.
KWIACIARNIA KAMELIA GENOFEWA

CICHOCKA, ul. Zamkowa 3,11-015 Olsz-

tynek

- 5 % rabatu na wszystko.
KWIACIARNIA"MAK" JOLANTA WILKANIEC,

ul. Niepodległości 14, 11-015 Olsztynek

- 10% rabatu na cały asortyment codziennie.

"OKULARNIA" SALON OPTYCZNY MAG-
DALENA LICHOWSKA ul. Mrongowiusza

24, 11-015 Olsztynek

- 15 % rabatu na wykonanie okularów (oprawa

+ szkła).

SERWIS OGUMIENIA "DOMINIK" AGNIESZ-

KA KOWALCZYK ul. Mrongowiusza 41, 11-

015 Olsztynek

- 5 % rabatu na usługi świadczone przez serwis.

SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA "NEGOCJA-

TOR" - PIJALNIA ZIÓŁ, ul.  Leśna 23

(Skansen W Olsztynku - chata Litewska), 11-

015 Olsztynek

- 20 % rabatu na cały arostyment.

SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA "TRADYCJA

SMAKÓW", ul. Sienkiewicza 26, 11-015 Olsz-

tynek

-5 % rabatu na usługi gastronomiczne.

STACJA PALIW KAZIMIERZ GĄ SIO ROW SKI,

ul. Jagiełły 5B, 11-015 Olsztynek

- 1 % rabatu na zakup paliwa,

- 5 % rabatu na zakup oleju,

- 10 % rabatu na części,

STUDIO KOSMETYCZNE URODA - AGATA

WILCZEK, ul. Szkolna 16/36, 11-015 Olsz-

tynek

- 10 % rabatu na zabiegi we środę.

WOJEWÓDZKI SZPITAL REHABILITA-

CYJNY DLA DZIECI W AMERYCE

Ameryka 21, 11-015 Olsztynek

- 10% zniżki na płatne usługi fizjoterapeutyczne

oraz diagnostykę alergologiczną dla

dorosłych.

ZAKŁAD CUKIERNICZY "JAGODZIANKA"

ul. Mrongowiusza 4, 11-015 Olsztynek

- 10 % rabatu na wszystkie wybory cukiernicze

we wtorek.

ZAKŁAD USŁUGOWO - HANDLOWY

WALDEMAR MIKITIUK, ul. Krótka 2, 11-

015 Olsztynek

- 3-5 % rabatu na sprzęt RTV-AGD,

- 10 % rabatu na usługi RTV i IT.

Wszelkie pytania i uwagi dotyczące działa-

nia programu Karta Seniora można kierować

do głównego organizatora programu radnego

Jerzego Głowacza tel. 660 477 108

Zapraszamy też bardzo serdecznie do

współpracy inne podmioty gospodarcze z

terenu naszej gminy zainteresowane udziałem

w programie Karta Seniora.

Artykuł sponsorowany 
przez Zarząd-Miejsko Gminny PSL

Karta Seniora Gminy Olsztynek

Serdecznie zapraszamy seniorów do korzystania z Karty Seniora Gminy Olsztynek. Co trzeba zrobić aby ją otrzy-
mać? To bardzo proste!!! Masz ukończony 65 rok życia? Weź swój dowód osobisty i udaj się do Miejskiego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Olsztynku. 
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Pracowałem wtedy jako nauczy-
ciel historii w liceum i pi sa łem
artykuł do gazety „ALBO”. Znałem
pana Wilniewczyca, ale jego życio-
rys był dla mnie tajemnicą.
Umówiłem się więc na spot kanie i
wziąłem ze sobą troję uczniów. Pan
Kazimierz liczył już ponad 90 lat i
miałem poważne obawy, czy
uzyskam potrzebne informacje.
Przyszliśmy na wyznaczoną godzinę
do małego poniemieckiego domu
przy ulicy In walidów. Przyjął nas
dziarski staruszek, dla którego wizy-
ta młodzieży z nauczycielem była
ważnym przeżyciem. Spędziliśmy
ponad dwie godziny na ciekawej
rozmowie przy gorącej herbacie i
domowych ciasteczkach. Pan Kaz-
imierz miał doskonałą pamięć i
pięknie opowiadał o dziejach ze
swojej młodości.  Z ogromnym
zainte resowaniem słuchaliśmy jego
wypowiedzi,  tylko ja czasami
zadawałem pytania, aby podkreś lić
ważniejsze wydarzenia.

Pan Kazimierz Wilniewczyc
urodził się 24 lutego 1899 roku we
wsi Ugły na ziemi no wo gródz kiej, w
rodzinie chłopskiej. Uczył się w
szkole rosyjskiej, ale w domu uży-
wano tylko języka polskiego. Tutaj
otrzymał wychowanie patriotyczne i
wiarę w odzyskanie wolności. Pier-
wsza wojna światowa była ogrom-
nym nieszczęściem, ale dawała
nadzieję na powstanie niepodległej
Polski. W trakcie zawieruchy wojen-
nej młody Kazimierz znalazł się w
głębi Rosji. Był świadkiem rozpadu
carskiego imperium i wydarzeń re -
wo lu  cyj nych w 1917 roku w Mos -
kwie. Widział bestialskie poczynania
bolszewickich oddziałów, które bez -
li tośnie mordowały swoich przeci-
wników i bogatych burżujów. W zre-
woltowanej Moskwie stało się
niebezpiecznie i  w 1918 roku
postanowił wrócić na ziemie nie -
mieckie. Złapany przez Niemców w
Baranowiczach, został skie ro wany
do przymusowej pracy na terenie
Prus Wschodnich. Pracował u
niemieckiego gospodarza w okoli-
cach obecnego Kętrzyna. Był trak-
towany dobrze, chociaż sytuacja
ludności niemieckiej nie należała do
łatwych. Brakowało żywności, a
straty na frontach przy nosiły roz-
pacz w wielu rodzinach.

Po zakończeniu I wojny świa-
towej przedostał się do Działdowa i
stąd na tereny podległe tworzącej
się władzy polskiej. Widział początki
niepodległości i radość Polaków z
szansy utworzenia własnego państ-
wa. Nie mógł wrócić w ro dzinne
strony na Wileńszczyźnie i po sta no -
wił zaciągnąć się jako ochotnik do
formującej się armii polskiej. Na
początku 1919 roku otrzymał przy-
dział do 77 pułku piechoty I
litewsko-białoruskiej dywizji dowod-
zonej przez generała Iwaszkiewicza.
Wiosną 1919 roku dywizja ta
dotarła na ziemie bia ło ruskie. Tutaj
doszło do zaciętych walk z idącą od

wschodu armią bolszewicką. Armia
ta sprawiała wrażenie rozbestwionej
bandy ra bu siów i morderców. So -
wie  ci grabili, gwałcili i palili. Po ich
przejściu pozostawały trupy pomor-
dowanych i zgliszcza spa lo nych
domów. W trakcie ciężkich walk
wojska polskie spychały sowieckie
bandy na wschód i w sierpniu 1919
roku dotarły do rzeki Be re zyna,
zdobywając miasto Bobrujsk.
Jesienią tego roku Józef Piłsudski
wstrzymał ofensywę, co pozwoliło
bolszewikom rozbić siły białog-
wardyjskie generała Denikina.
Później decyzja ta okazała się
poważnym błędem polskiego
wodza. W maju 1920 roku ruszyła
na Białorusi silna kontrofensywa
radziecka pod dowództwem gener-
ała Michaiła Tuchaczewskiego.
Wojsko polskie musiało cofać się na
zachód. Początkowo odwrót znad
Berezyny odbywał się pla nowo,
później następował dosyć szybko i
w końcu lipca wojska sowieckie
zbliżały się do Warszawy. Letnia
ofensywa polska na Kijów też za -
koń czyła się porażką i nastąpiło
bezpośrednie zagrożenie Warszawy.

Młody Kazimierz Wilniewczyc
brał udział w walkach z wojskami
so wieckimi. Przeszedł setki kilo-
metrów na wschód, później musiał
szybko wycofać się na zachód.
Widział tragiczne efekty tej wojny,
które dotykały głównie ludność pol-
ską. Ograbione i spalone dworki
szlacheckie, wymordowane ro dziny.
Miejscowa ludność, rów nież bia ło -
ruska i żydowska, przyjmowała ich z
radością i  nadzieją na lepszą
przyszłość pod władzą niepodległej
Polski. Niestety, na desz ły dramaty-
czne chwile i ledwo od zyskana nie -
pod ległość była moc no zagrożona.
W ostatnich dniach lipca wojska
sowieckie zbliżały się do Warszawy.
Mobilizacja wszystkich sił i pomoc
ze stro ny państw zachodnich, głów -
nie Francji, pozwoliły na przygo-
towanie kontruderzenia. 13-15 sier -
pnia 1920 roku trwały walki na
przedpolach Warszawy, a dzień
później nastąpiło przeciwuderzenie
znad rzeki Wieprz, co do pro wadziło
do przerwania frontu i panicznego
odwrotu wojsk bolsze wickich. Bitwa
nad Niemnem dała kolejne zwy -
cięstwo wojskom polskim i przy-
czyniła się do rozejmu i zaprzesta-
nia walk. Rokowania pokojowe
zakończyły się podpisaniem 18
marca 1921 roku traktatu ryskiego,
który kończył wojnę i ustalał
wschodnią granicę Polski z Rosją
radziecką.

Kazimierz Wilniewczyc brał udział
w rozstrzygającej bitwie warsza-
wskiej, a później w pościgu za wyco-
fującymi się wojskami sowieckimi.
Opowiadał, że w ręce Polaków
dostało się kilkadziesiąt tysięcy jeń -
ców (około 60 tysięcy), którzy w
niewoli stawali się bardzo potulni i
pos łuszni. Z całą mocą podkreślał
fakt humanitarnego traktowania

jeńców przez stronę polską. Zostali
oni umieszczeni w obozach jeniec-
kich, a po za koń cze niu wojny
wszyscy, którzy wyrazili taką wolę,
mogli wrócić do Rosji. Znamienne
jest, że część pozostała w Polsce.
Jest prawdą, że znaczna liczba
jeńców radzieckich zmarła w
niewoli polskiej, ale wynikało to z
odniesionych ran w trakcie walk
oraz różnych epidemicznych
chorób atakujących kraje europe-
jskie po zakończonej woj nie świa-
towej. Szczególnie groźne były epi-
demie tyfusu, czerwonki i grypy
zwanej hiszpanką. Na te choroby
umierali nie tylko jeńcy sowieccy,
ale również tysiące Polaków.

Po podpisaniu traktatu pokojo -
we go z Rosją radziecką Kazimierz
Wilniewczyc został zdemobilizo -
wany. Wypełnił swój patriotyczny
obowiązek i mógł wieść spokojne
życie w cywilu. Osiedlił się w No wo -
wilejce,  gdzie poznał swoją przy szłą
żonę, założył rodzinę i podjął pracę
na kolei. W tym zawodzie przepra-
cował prawie 40 lat. Zdobył wyksz-
tałcenie technika kolejowego. Były
to piękne lata. Czasy młodości
pełne optymizmu i nadziei na lep-
sze życie. Obserwo wał dynamiczny
rozwój II Rzeczpospolitej, wierzył w
jej siłę i ducha narodu polskiego.
Niestety, nad szedł tragiczny 1939
rok. Niemcy hitlerowskie uderzyły
na Polskę. Czterdziestoletni Kaz-
imierz Wilniewczyc pozostał w re -
zer wie, ale jako kolejarz podlegał
mobilizacji i pośrednio brał udział w
obronie kraju.

Zmasowane uderzenie wojsk nie -
mieckich, wsparte artylerią, czołga-
mi i lotnictwem, rozbiły słabą ob -
ronę polską. Samoloty z czarnymi
krzyżami bezkarnie bombardowały
miasta i wioski oraz ludność cywilną
uciekającą przed frontem. Ostate-
czny cios zadała Armia Czerwona
uderzając 17 września od wschodu.
Polska przestała istnieć, jej ziemie
zna lazły się pod okupacją nie -
miecką i radziecką. Okupanci wpro -
wadzili politykę terroru – masowe
aresztowania, mordowanie wszel-
kich przeciwników, osadzanie w
obozach. Sowieci deportowali ty -
siące Polaków na Syberię, wymor-
dowali elitę narodu polskiego m.in.
w Katyniu. Kazimierz Wi lnie wczyc
przeżywał tragiczne chwile pod oku-
pacją radziecką. Na szczęście nie

odkryto jego przesz łości, szczegól-
nie udziału w wojnie polsko-bol-
szewickiej. Praca na kolei dawała
niewielką namiastkę bezpieczeńst-
wa. Uratowała przed deportacją,
chociaż z jego dalszej rodziny
wywieziono wiele osób, a kilka
rozstrzelano w Katyniu.

Agresja niemiecka na Związek
Ra dziecki i zajęcie wschodnich te -
renów Polski przez hitlerowców
przy niosła nadzieję na poprawę
losu mieszkających tutaj Polaków.
Niestety, złudzenia te szybko
rozwiały się. Hitlerowcy stosowali
również politykę terroru i wy nisz -
czania. Kiedy ziemie wschodniej
Polski znalazły się definitywnie pod
panowaniem Związku Ra dziec -
kiego, Kazimierz Wilniewczyc
postanowił wyjechać z rodziną do
nowej Polski. W Olsztynku znalazł
się całkiem przypadkowo. Za miesz -
kał tutaj z rodziną w 1946 roku w
małym domu przy ulicy Inwalidów.
Pracował na kolei,  był bardzo
dobrym pracownikiem i dzia łaczem
społecznym, za co otrzymał wiele
odznaczeń m.in. Złotą Odznakę
Zasłużony dla Warmii i Mazur, Złoty
Krzyż Zasługi,  Medal Komisji
Edukacji Narodowej, Krzyż Ka wa -
lerski Orderu Odrodzenia Polski.
Najbardziej jednak cenił pamiątki z
czasów młodości – medal pa miąt -
kowy za wojnę 1919-1921, odz-
naczenie Polska Swemu Obrońcy
oraz legitymację podpisaną przez
gen. Stanisława Szeptyckiego po -
twier dzającą udział w walkach na
froncie litewsko-białoruskim.

Mimo podeszłego wieku miał
doskonałą pamięć i dużą spraw ność
fizyczną. Po śmierci żony sam musi-
ał radzić sobie z codziennymi prob-
lemami. Życzliwie nastawiony do
ludzi, cieszył się powszechnym
szacun kiem sąsiadów i znajomych.
Wizyta nauczyciela i młodzieży zro-
biła na panu Kazimierzu miłe
wrażenie. Był zaskoczony tym, że
kogoś mogą interesować jego
dawne przeżycia. Z żalem stwierdził
fakt, że jest ostatnim w Olsztynku
żołnierzem walczącym w obronie
Polski w 1920 roku. Wspominał
kolegów, którzy już dawno odeszli
na wieczną wartę. On również
niebawem tam podążył. 

Bogumił Kuźniewski

COŚ Z HISTORIICOŚ Z HISTORII

Żołnierz Rzeczypospolitej

Na olsztyneckich cmentarzach są groby ludzi, którzy walczyli o wolną Polskę w okresie I wojny świato-
wej i później o zachowanie niepodległości. Szczególnie ciężką walkę stoczono z nawałą bolszewicką w
latach 1919-1921. Jednym z  bohaterów był tu Kazimierz Wilniewczyc. Miałem szczęście poznać tego
szlachetnego człowieka i przeprowadzić z nim wywiad ponad 20 lat temu.
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Z bardzo dobrej strony za pre -

zen towali się uczniowie SP nr 2

im. rtm. Witolda Pileckiego w

Olsztynku w Mistrzostwach Polski

Orlików w Rugby TAG. W za wo -

dach które odbyły się 14.10.2018

w Pucku Nasi zawodnicy zajęli IV

miejsce. W rywalizacji z czołowy-

mi drużynami Polski olsztyneccy

rugbiści zaprezentowali się z bard-

zo dobrej strony. 

Po pojedynkach eliminacyj -

nych drużyna z Olsztynka uzys ka -

ła pra wo gry o III w turnieju. Prze-

ciwnikiem była drużyna  ze Śro dy

Śląskiej. Po bardzo zaciętej grze

nasi gracze ulegli 1:2.  Będąc

aktu alnymi Mistrzami Województ-

wa, dołożyli do swojej kolekcji ko -

lejny sukces tym razem na szcze b -

lu ogólnopolskim. 

Skład drużyny SP nr 2: Kuba
Flisikowski, Konrad Budziński,
Kacper Derus, Bartek Mierzejews-
ki, Arkadiusz Kowalik, Mateusz

Oprzędek, Paweł Krawczyk, Maja
Jaroszewska, Kinga Sawczuk.

Trener Adam Wyszyński 

W dniu 29 października w
siedzibie WMZPN odbyło wręcze-

nie certyfikatów szkołom uczest-
niczącym w programie „Piłka

Nożna w Szkole” pod patronatem
Warmińsko-Mazurskiego Kuratori-
um Oświaty.

Certyfikat przyznawany jest
wyróżniającym się szkołom i pla -
cówkom oświatowym pro wa -
dzącym zajęcia sportowe z ucznia-
mi w zakresie piłki nożnej. To
wyróżnienie jest efektem wielolet-
niej, ciężkiej pracy dzieci, mło -
dzieży, rodziców i kadry szkole-
niowej. 

Certyfikaty otrzymało 30 szkół
z województwa Warmińsko-
Mazurskiego.  Wszystkim jednos-
tkom uczestniczącym w pro-
gramie WMZPN zapewni przyna-
jmniej raz w roku przeprowadze-
nie przez wykwalifikowanego tren-

era piłki nożnej pokazowych zajęć
treningowych z uczniami danej
szkoły ukierunkowanych na real-
izację rekomendowanego progra-
mu szkolenia PZPN. WMZPN
zapewni również bieżące wsparcie
szkoleniowe w zakresie szkolenia
piłkarskiego dzieci i młodzieży i
będzie organizować konferencje
szkoleniowe dla nauczycieli-trene -
rów.

Związek zapewni też możliwość
rozwoju uzdolnionych piłkarsko
uczniów w klubach WMZPN oraz
reprezentacjach młodzieżowych
województwa warmińsko-ma -
zurskiego.

Zbigniew Serowiński

Szkoła Podstawowa nr 2 im. rotmistrza Witolda Pileckiego w Olsztynku z Certyfikatem

"Piłka Nożna w Szkole"!

Młodzi rugbiści z Olsztynka 
w czołówce Mistrzostw Polski

Polska - wolna, niezależna od
obcych mo carstw, wspaniała i
dumna świętuje w tym ro ku stule-
cie odzyskania niepodległości.
Nasi dziadowie, ojcowie czekali
na to długie 123 lata, ale dzięki
ich determinacji, odwadze i morzu
wylanej krwi możemy się dzisiaj
cieszyć wolnością. 

Uczczenie tego szczególnego
wydarzenia Rodzinnym Śpie wa -
niem Piosenek Patriotycznych
było od dawna wpisane w kalen-
darz szkolnych imprez. 

9 listopada 2018r  w Szkole
Pod stawowej nr 2 im. rotmistrza
Witolda Pileckiego w Olsztynku
spot kali się miłośnicy patrioty -
cznych pieśni i znawcy naszej his-
torii. Wśród gości znaleźli się
m.in.: burmistrz elekt Mirosław
Stegienko wraz z żoną, dyrektorzy
miejscowych szkół i przedszkola,
dyrektor MOPS, nauczyciele, zu -
chy, harcerze, rodzice oraz inni
mies z kańcy Olsztynka. 

W programie przygotowanym
na ten wieczór znalazły się naj -

pięk niejsze patriotyczne pieśni
polskie, przedstawienie przygo-
towane przez klasę VIa pod
kierunkiem pani Ewy Sta ni -
szewskiej, podziwialiśmy także
występ miejscowego zespołu
"Swojska Nutka", który reprezen-
tował Dom Dziennego Pobytu w
Olsztynku.  

W trakcie spotkania zaprezen-
towane zostały przez uczniów
naszej “Dwójki” wiersze wy bit -
nych polskich autorów, sławią ce
nasz wspaniały kraj. 

Młodzi miłośnicy polskości ucz-
cili też setną rocznicę odzyskania
niepodległości wspania łym wys-
tępem tanecznym. 

Szczególnym momentem wiec-
zoru była prelekcja pana Włodz-
imierza Rudzkiego, który przed-
stawił relację swojego ojca - Euge-
niusza Rudzkiego -  pamiętnych
dni listopadowych roku 1918r.
Było to spotkanie z żywą historią,
które na długo zapada w pamięć.  

Na zakończenie Rodzinnego
Śpiewania nasza uczennica klasy
Va Kornelia Zych brawurowo
wykonała utwór A. German “
Człowieczy los”, otrzymując owac-
je na stojąco. 

Organizatorami tego wzrusza-
jącego wydarzenia byli: Katarzyna
Hacia, Maciej Hacia, Jolanta
Witkowska, Grażyna Figielska,
Hanna Kostrzewa, Sylwia Młod-
kowska. Anna Ciesielska natomi-
ast przygotowała na ten wieczór
wydanie specjalne gazetki
"SKARB". 

Chociaż patriotyzm to pojęcie
niełatwe, a młodym najtrudniej je
zaszczepić, to z taką kadrą peda-
gogiczną i takimi zapaleńcami, jak
organizatorzy kolejnego już w his-
torii szkoły Rodzinnego Śpiewa-
nia Piosenek Patriotycznych,
wydaje się to bardzo możliwe. Bo
dzięki takim wieczorom jak ten 9
listopada Polska na pewno nie
zaginie…

Izabela Danilewicz 

Organizatorzy serdecznie
dziękują pani Izabeli Danilewicz
za profesjonale prowadzenie na -
szej uroczystości. Podziękowania
kierujemy również do panów:
Antoniego Serafinowskiego i Woj-
ciecha Długokęckiego za przygo-
towanie ekranu.

Rodzinne Śpiewanie w SP 2 
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Olsztynek
ul. Niepodległości 14

Firma Handlowo-Us³ugowa LEAR

FHU LEAR Leszek Argalski,
Olsztynek, ul. wierczewskiego 34 aŚ

życzy Państwu
zdrowych, spokojnych, pełnych miłości

Świąt Bożego Narodzenia
oraz powodzenia w realizacji wszystkich planów

w nadchodzącym Nowym Roku

Firma Handlowo-Us³ugowa LEARFirma Handlowo-Us³ugowa LEAR
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Na stole stawiamy dodatkowe
nakrycie, które czeka na spóź nio -
nego gościa, zbłąkanego wędrowca,
każdego, kto zapuka do naszych
drzwi. W tym dniu nikt nie powinien
czuć się samotny, opuszczony.
Łamiąc się opłatkiem składamy
sobie życzenia wszelkiej pomyślnoś-
ci. W połowie lub po wieczerzy przy-
chodzi czas na podarki. Wybrane z
sercem, pięknie opakowane cieszą
wszystkich, mówią o naszej życzli-
wości i  serdeczności.  A potem
śpiewamy kolędy „Przybieżeli do
Betlejem...”, „Wśród nocnej ciszy...”.
Śpiewamy je od lat i  tak samo
wzruszają. Święta co roku witamy z
radością – ich niepowtarzalny
świąteczny nastrój podnosi jeszcze
głos dzwonów kościelnych, które
wzywają na MSZĘ ŚWIETĄ  -
pasterkę.

Do wigilijnej tradycji i przygo-
towanych na kolację potraw przy-
wiązujemy wszyscy dużą wagę.
Każda gospodyni przygotowuje
swoje tradycyjne dania, ale może
któraś z pań sięgnie po nowy, niez-
nany przepis, żeby urozmaicić
świąteczne menu. Oto kilka z nich:

Śledzie z ketchupem.
Składniki: śledzie w płatach - 1

kg, ocet 10% - 1/2 szkl., oliwa - 1/2
szkl., woda - 1/3 szkl., ketchup
pikantny - 2 opakowania, cebula - 5
szt., cukier - 3 łyżki, sól, pieprz - do
smaku, ziele angielskie - kilka ziaren,
liść laurowy - 6 szt.

Sposób przyrządzenia: Płaty śle -
dzio we kroimy w kawałki i układamy
w naczyniu żaroodpornym warstwa-
mi: śledzie, kilka ziaren ziela angiel-
skiego, dwa rozdrobnione listki lau-
rowe, warstwa cebuli w plastrach,
sól, pieprz i cukier i tak aż do zuży-
cia wszystkich płatów śledziowych.
Następnie przygotowujemy zalewę z
octu, ketchupu, oliwy i wody –
wszystkie składniki dokładnie
mieszamy i zalewamy śledzie. Na -
czy nie ze śledziami umieszczamy w
nagrzanym piekarniku na 20 minut
i odstawiamy. Jemy po upływie 2
dni.

Rolada z ryby: 
80 dag filetów z ryby, pół bułki,

mleko, 1 łyżka kaszy manny, 1 jajko,
pół cebuli, 2 łyżki masła, sól, pieprz,
rodzynki.

Wykonanie: Bułkę namoczyć w
mleku, odcisnąć. Cebulę udusić w
łyżce masła - zemleć z bułką i rybą.
Dodać jajko, surową kaszę manną,
4 - 5 łyżek mleka, wyrobić i dodać
rodzynki. Uformować wałek, zawi -
nąć przyrządzoną roladę w specjal-
ną folię do gotowania. Gotować ok.
1 godz. Na wolnym ogniu.

Były to potrawy z ryb, bez
których nie wyobrażamy sobie Świąt
Bożego Narodzenia.

Rolada z indyka z morelami.
Duża pierś indyka, 50 dag

chudego mięsa wieprzowego
(najlepiej szynki), 15 dag suszonych
moreli, 2 łyżki masła, 2 łyżki po sie -
kanej natki pietruszki, 2 łyżki oleju,
słodka papryka, pieprz, sól.

Wykonanie: Mięso rozbić przez
folię, żeby nie podziurawić. Natrzeć
papryką i pieprzem. Wieprzowinę
wraz z kawałkami mięsa indyczego,
które odpadły w czasie rozbijania,
zemleć, przyprawić do smaku solą,
pieprzem, wymieszać z masłem,
pokrojonymi w paski morelami i
natką. Rozsmarować farsz na płacie
mięsa, zrolować i obwiązać sznur -
kiem. Włożyć roladę do natłuszc-
zonej formy, podlać odrobiną wody,
skropić olejem, wstawić do piekarni-
ka nagrzanego do 220st. C. Piec 60
- 90 minut pod przykryciem, od
czasu do czasu delikatnie obracając
roladę, by się równo upiekła.

Karkówka z owocami.
Składniki: 1,5 kg schabu bez

kości, 15 dag suszonych śliwek, 2
winne jabłka, 4 łyżki smalcu lub
oleju do smażenia, 1,5 szkl. bulionu,
imbir, majeranek, sól, pieprz.

Wykonanie: Śliwki umyć, zalać
wodą i zagotować. Zdjąć z ognia i
wyjąć pestki. Jabłka umyć, obrać,

usunąć gniazda nasienne – pokroić
w kostkę. W schabie naciąć głęboką
kieszeń, mięso posolić i natrzeć
przyprawami. Kieszeń napełnić
owocami, obwiązać ciasno nicią i
zrumienić na rozgrzanym tłuszczu.
Przełożyć do żaroodpornego naczy-
nia, podlać bulionem. Wstawić do
piekarnika rozgrzanego do 180 st.
C. Piec ok. 1,5 godz., w razie potrze-
by dolewać bulionu lub wody. Moż -
na podawać na gorąco lub na
zimno. Zimna karkówka pokrojona
w plastry jest bardzo dekoracyjna.

Sałatka z szynką i śliwkami.
1 puszka kukurydzy, 15 dag szyn-

ki lub baleronu, 15 dag tartego
żółtego sera, 8 marynowanych śli-
wek, pół strąka słodkiej czerwonej
papryki, po 2 łyżki majonezu, jogur-
tu naturalnego i oleju, łyżeczka
miodu, sól, pieprz, zielenina do
dekoracji.

Wykonanie: Paprykę umyć,
pokroić w cienki makaron. Kukury-
dzę osączyć na sicie, śliwki i wędlinę
pokroić w paski. Wszystkie składniki
wymieszać, polać sosem przygo-
towanym z oleju, majonezu, jogurtu,
miodu i przypraw – udekorować!

Ciasta
Domowy makowiec.
Przygotowujemy masę makową:
1/2 kg maku, 20 dag cukru, 2

jaja, 20 dag masła, ľ szkl. miodu,
bakalie.

Wykonanie: Mak płuczemy
zimną wodą i dokładnie osączamy.
Najlepiej aby co najmniej godzinę
poleżał na gęstym sicie, wyście -
lonym podwójną gazą. Dokładne
osączenie jest bardzo ważne, bo
strucla z rzadką masą nie uda się.
Następnie mak przekładamy do gar-
nka i zalewamy ciepłym mlekiem (2
szkl. mleka na 1 szkl. maku). Po 15
minutach garnek stawiamy na ogniu
i podgrzewamy ok. 25 min. Tak
przygotowany mak mielimy 2 - 3
razy w maszynce ze specjalnym
sitkiem o mniejszych otworach. W
rondelku rozpuszczamy masło i
miód. Wrzucamy bakalie (posiekane
migdały, orzechy, rodzynki, skórkę
pomarańczową, utłuczoną laską
wanilii). Dodajemy mak i podgrze-
wamy cały czas mieszając. Do
schłodzonej masy dodajemy żółtka
utarte z cukrem i ubitą pianą z
białek. Możemy wlać kiel iszek
dobrego rumu lub winiaku. Masę
można mniej słodzić!

Rada: Do masy makowej warto
dodać trochę rozczynu drożdżowego

– wówczas warstwa maku nieco
urośnie i nie będzie „odstawać” od
ciasta.

Rada: Jeżeli  lubimy, aby po
przekrojeniu makowiec miał regu-
larne zwoje, wybierzmy do pieczenia
ciasto krucho - drożdżowe.

Ciasto krucho - drożdżowe.
Składniki: 40 dag mąki pszennej,

15 dag masła, 5 dag drożdży, 3 łyżki
kwaśnej śmietany, 1/4 utłuczonej
laski wanilii lub starta skórka z ˝
cytryny, 2 czubate łyżki cukru pudru,
2 całe jaja i 1 żółtko, szczypta soli.

Wykonanie: Do schłodzonej
mąki wlewamy cienkim strumieniem
roztopione i schłodzone masło.
Dodajemy jajka, cukier i drożdże
rozmieszane w 3 łyżkach śmietany.
Ciasto posiekać nożem, a później
zagnieść rękoma. Ciasto wałkujemy
nadając mu kształt prostokąta wiel -
kości dużej formy do pieczenia. Na -
kładamy masę makową i szybko zwi-
jamy rulon. Dokładnie zlepiamy
końce. Całość zwijamy luźno w per -
ga min lub folię aluminiową (między
ciastem a papierem bez trudu po -
win na zmieścić się nasza dłoń) i
ostrożnie przenosimy do podłużnej
formy wysmarowanej masłem.
Czekamy godzinę aby ciasto
wyrosło. Wkładamy do średnio
gorącego piekarnika. Pieczemy ok.
45 - 50 minut. Możemy upiec dwie
mniejsze strucle.

Keks – można go upiec kilka dni
wcześniej – z każdym dniem nabiera
smaku.

Składniki: 30 dag mąki, 15 dag
masła lub margaryny, 5 jaj, 20 dag
cukru pudru, cukier waniliowy, 1
łyżeczka proszku do pieczenia, 30 -
40 dag bakali i ,  t łuszcz do wys-
marowania formy i tarta bułka do
posypania.

Wykonanie: Masło utrzeć na pul-
chną masę, dodając kolejno jaja,
cukier i przesianą mąkę zmieszaną z
proszkiem do pieczenia. Ucierać tak
długo aż masa stanie się puszysta.
Dodać cukier waniliowy i pokrojone
bakalie (bakalie obtoczyć w mące,
aby nie opadły na dno ciasta).
Włożyć do formy wysmarowanej
tłuszczem i wysypanej tartą bułką.
Piec w dobrze nagrzanym pie kar -
niku około 1 godziny. (Jeżeli ciasto
szybko się zarumieni ale wewnątrz
będzie surowe należy przykryć je
pergaminem).

Jutta Sroga. 
Grudzień 1999

„W DZIEŃ BOŻEGO NARODZENIA 
RADOŚĆ WSZELKIEGO STWORZENIA”

Zgodnie z tradycją do wigilijnego stołu siadamy odświętnie
ubrani. Za oknem już mrok, czekamy na pierwszą gwiazdę. Pokój
oświetla blask świec, bombki błyszczą na choince. Stół przykryty
jest śnieżnobiałym, wykrochmalonym obrusem, pod którym położy-
liśmy siano przypominające nam o narodzinach Jezusa w betlejem-
skiej stajence. 

PORADY PANI JUTTY

Wspominamy ...
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Chociaż mamy już zimę. Nie

zmienia to jednak faktu, że w

dzisiejszych czasach prze miesz -

czamy się coraz częściej.

Podróżujemy dla przyjemności i z

obowiązku. Wybieramy różne

środki komunikacji, ale wszystkie

nasze wyjazdy łączy jeden ele-

ment – bagaż. Jeśli często pod -

różujemy samolotem musimy

liczyć się z tym, że nasz bagaż

może zostać zgubiony. Warto

wcześ niej poznać swoje prawa,

aby przygotować się na taką oko -

liczność.

Zgubiłem bagaż! Pomocy!

Przewoźnik lotniczy jest od po -

wiedzialny za zgubienie na szego

bagażu. W takiej sytuacji

przysługuje nam odszkodowanie.

Kwestią problematyczną pozosta-

je wycena szkody. Obowiązujące

przepisy przewidują, że prze-

woźnik odpowiada do wysokości

1.131 SDR (umowna jednostka

monetarna, mająca charakter

pieniądza bezgotówkowego), co

w przeliczeniu na złotówki daję

kwotę ok. 5.800 zł. W przypadku

bagażu odprawionego (tj. reje-

strowanego) przewoźnik od -

powiada na wet jeżeli nie zawinił,

z wyjątkiem sytuacji ,  kiedy

nadany bagaż był wadliwy (np.

uszkodzony). W przypadku

bagażu nieodprawionego, prze-

woźnik jest odpowiedzialny

jedynie, gdy ponosi winę. Przed

każdą podróżą warto zapoznać

się z regulaminem linii lotniczej, z

której usług będziemy korzystać.

Znajdziemy tam zawsze

szczegółowe informacje, czego

nie wolno nam przewozić w

bagażu rejestrowanym (np.

gotówki) i w jakim zakresie prze-

woźnik jest zwolniony z od po -

wiedzialności.

Reklamacja

W sytuacji, gdy nasz bagaż

zostanie zgubiony musimy jak

najszybciej złożyć pisemną rekla-

mację. W tym celu udajemy się

do biura bagażu zagubionego, do

agenta handlingo wego (firmy,

która obsługuje bagaż na lotnis -

ku) lub do biura przewoźnika (w

hali przylo tów) i wypełniamy

dokument o nazwie Proper ty

Irregularity Report – w skrócie

PIR. W formularzu należy wska -

zać, że zagubiono nasz bagaż i

określić jego wartość (np. przed-

stawiamy rachunki za odzież, kos-

metyki znajdujące się tam, może-

my utrwalić rzeczy znajdujące się

w bagażu na zdjęciach).  Rekla-

mację powinniśmy złożyć jak naj -

szybciej, najlepiej od razu po

stwierdzeniu faktu zagubienia ba -

gażu. Zatrzymujemy wszystkie

przekazane nam dokumenty. 

Jeśli do zguby dojdzie na po -

czątku wypra wy, a w zagubionym

bagażu była nasza bielizna, ubra-

nia czy przybory toaletowe, mo -

że my zażądać albo wydania

vouchera na zakup niez będnych

rzeczy albo zakupić je samemu i

domagać się zwrotu ponie-

sionych kosztów. Jeśli zdecyduje-

my się na drugą opcję, należy

pamiętać o zatrzymaniu ra -

chunków, aby udowodnić ponie-

sione wydatki.

Bagaż z opóźnieniem

Zaczynamy od tej samej proce-

dury jak w przypadku zagu-

bionego bagażu. Również wypeł-

niamy PIR i zachowujemy wszys-

tkie dokumenty. Powinniśmy

otrzymać numer, który umożliwi

nam śledzenie postępów w odna-

jdywaniu bagażu w systemie

międzynarodowego śledzenia

bagażu rejestrowanego. Jeśli nasz

bagaż odnajdzie się i zostanie

nam zwrócony, mamy 21 dni od

dnia odbioru bagażu na jego

reklamację. W przypadku opóź -

nienia dostarczenia bagażu prze-

woźnik lot niczy jest odpowiedzial-

ny za szkody, chyba że podjął

wszelkie należyte środki w celu

uniknięcia szkody lub podjęcia

takich środków było niemożliwe.

Odpowiedzialność• za opóźnienie

dostarczenia bagażu jest ogranic-

zona do 1131 SDR.

Uszkodzony bagaż

Przewoźnik odpowiada za

zniszczenie waliz ki także do

górnej granicy 1131 SDR.

Szkodę zgłaszamy w tym samym

biurze co bagaż zagubiony,

jeszcze przed opuszczeniem hali

przylotów. Przewoźnik nie jest

zobowiązany do przekazania

nam nowej walizki, powinien jed-

nak wypłacić odpowiednie

odszkodowanie pieniężne za

zniszczenie. Oczywiście również

w t ym przypadku wy sokość

odszkodowania uzależniona jest

od wartości szkody tj. od tego jak

bardzo uszkodzono naszą waliz -

kę, czy jest możliwość jej na pra -

wy, a także od wartości samej

walizki itp.

Co do zasady międzynarodowi

przewoźnicy nie stwarzają więk-

szych problemów przy wypłacie

odszkodowań. Jako świadomi

konsumenci powinniśmy sami

sobie z tym poradzić. Jeśli jednak

z jakiś przyczyn przewoźnik

odmówi wypłaty odszkodowania

to w przypadku linii lotniczych

zarejestrowanych na terenie UE,

Norwegii lub Islandii możemy

skierować sprawę do Europe-

jskiego Centrum Konsumenck-

iego. Trzeba także pamiętać, że

jakiekolwiek postępowanie przed

sądem z t ytułu roszczeń o

poniesio ne szkody musi zostać

wniesione w ciągu dwóch lat od

daty przylotu samolotu lub od

dnia, w którym samolot miał

przylecieć.

Aleksandra 

Kwiatkowska-Grajek

Prawnik radzi

CENNA ZGUBA, CZYLI SŁÓW KILKA O ZGUBIONYM BAGAŻU
DLA PODRÓŻUJĄCYCH

W poprzednim numerze ALBO mogli Państwo zapoznać się z prawami pasażera, w szczególności
przysługującymi odszkodowaniami za odwołany lub opóźniony lot. Na koniec poprzedniego numeru
miałam nadzieję, że o temacie zagubionego bagażu uda mi się napisać jeszcze w sezonie wakacyj-
nym.
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Biblioteka inspiruje 
i... wygrywa

Biblioteka w Olsztynku zajęła I
miejsce w ogólnopolskim konkursie
na najlepszą inspirację pochodzącą
z 5. edycji kursu „O finansach… w
bibliotece”. Łącznie wpłynęło 20
prac konkursowych z całej Polski. 

Przedstawiciel biblioteki wziął
udział w dwudniowym (25-26 paź -
dziernika) seminarium eksperckim
w Warszawie, gdzie odbyło się m.in.
uroczyste wręczenie nagród.

Podczas spotkań powstało wiele
ciekawych zdjęć i wartościowych
wypowiedzi uczestników. W ramach
konkursu powstał z tych materiałów
film, który jest podsumowaniem
przebiegu projektu w Olsztynku (link
do fi lmu - https://www.youtu -
be.com/watch?v=KV5MgUTG4iw). 

Dziękujemy wszystkim, którzy
wspierali nasze działania w ramach
tego projektu, a w szczególności
uczest nikom naszych szkoleń.

Rozmowy 
przy wspólnym stole

Czy Biblioteka, instytucja cieszą-
ca się zaufaniem mieszkańców, jest

dobrym miejscem do szczerej i
auten tycznej rozmowy o ważnych
sprawach lokalnych? Miejscem, w
którym mieszkańcy mogą się wza-
jemnie usłyszeć i lepiej zrozumieć
swoje potrzeby i oczekiwania?
Mieliśmy okazję przekonać się o tym
podczas dwóch spotkań w ramach
projektu "Rozmowy przy wspólnym
stole". 

Założeniem projektu jest możli-
wość spotkania się osób z różnych
środowisk i o różnych poglądach,
mieszkających w tej samej miejs-
cowości.

Tematem pierwszego spotkania
była niepodległość  - „czym dla mnie
jest?”. Natomiast podczas drugiego
spotkania rozmawialiśmy o tradycji i
różnych jej aspektach.

Zapraszamy serdecznie wszyst-
kich zainteresowanych do zgłasza-
nia propozycji tematów na kolejne
spotkania oraz do udziału w roz-
mowach.

Inicjatywa wspierana jest przez
Fundusz Obywatelski zarządzany
przez Fundację dla Polski.

Urodziny 
Pluszowego Misia

W listopadzie przypada Dzień
Pluszowego Misia -  najmilszej
zabawki, najlepszego przyjaciela
dzieci i niezastąpionej przytulanki
przy zasypianiu. Tradycyjnie zorga-
nizowaliśmy z tej okazji imprezę w
formie urodzin (26.11). Solenizan-
tem był oczywiście MIŚ i wszystkie
dzieci miały ze sobą swoje ulubione
pluszaki.  Były tańce, zabawy,
konkursy i… tort urodzinowy. Deko-
racje przygotowały wcześniej dzieci
na zajęciach "Czytania bajania". 

Andrzejkowa noc 
w bibliotece 

Jak zabawa to zabawa ! Andrze-
jkowa impreza połączona była z

noclegiem w bibliotece (30.11 –
1.12). Były tańce, gry, zabawy,
poczęstunek oraz oczywiście wróż-
by. Bawiły się z nami dzieci ze
Szkoły Podstawowej nr 2 im. rot-
mistrza Witolda Pileckiego w Olsz-
tynku.

Warsztaty świąteczne
W okresie przedświątecznym tra -

dy cyjnie zorganizowaliśmy warsztaty
świąteczne. Przeprowadziliśmy je z
dziećmi z olsztyneckiego przedszko-
la, szkół podstawowych oraz z
dorosłymi. Warsztaty będziemy rów -
nież prowadzić 15 grudnia (sobota)
podczas Olsztyneckiego Jarmarku
Wigilijnego – tym razem zaprasza-
my do siebie (oddział dla dzieci
olszty neckiej biblioteki). 

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

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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Rubryka dla Smyka!!!

Rozwiązania prosimy wyciąć z gazety, nakleić na biały papier opisać ( imię i nazwisko smyka, wiek, klasa i nazw szkoły) dostarczyć do
redakcji. Spośród prawidłowych rozwiązań  wylosujemy nagrodę niespodziankę sponsorowaną przez Cukiernia Jagodzianka- Emilia Witowicz.
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Nowy burmistrz ledwo
uszedł z życiem

Obejmujący stanowisko nowy

burmistrz przeżył niedawno niemiłą

przygodę. Podczas przejmowania

gabinetu w ratuszu postanowił

spraw dzić zawartość jednej z

zamkniętych na klucz szaf. - Kiedy

wreszcie, za pomocą wytrychu,

otworzyłem drzwi, wysypała się na

mnie cała masa dokumentów. Mi -

mo, że jestem słusznej postury, to

ich ilość była na tyle znacząca, że

powaliły mnie na ziemię i przysy-

pały grubą warstwą – relacjonuje

włodarz – wyglądało to wręcz jak

celowo zastawiona pułapka.

Nie jest jasne, jak długo urzędnik

leżał pod hałdą kartek i blankietów.

Wiadomo jednak, że gdyby nie

pomoc przypadkowego petenta,

mogło dojść do uduszenia pod zw -

ałem papierów. 

Kiedy już wydawało się, że sytu-

acja została opanowana, a bur-

mistrz wyszedł spod niebezpiecznej

sterty, nastąpił kolejny kryzys. -

Kiedy rzuciłem okiem na dokumen-

ty, włosy stanęły mi dęba. Okazało

się, że są to niezapłacone przez

poprzednią ekipę rachunki za elek-

tryczność, wywóz śmieci, prace

remontowe, budowlane, zakup

sprzętu biurowego – opowiada bur-

mistrz. - Po przeliczeniu okazało się,

że jest to ok 150 kg rachunków,

nieopłaconych faktur i zaległych

zobowiązań.

W tej sytuacji konieczny okazał

się kilkudniowy urlop zdrowotny.

Świerczewski zostanie,
Zając do odstrzału

Po proteście jednego z miesz -

kańców Olsztynka powraca ulica

Świerczewskiego. Sąd, który rozpa-

trywał skargę doszukał się błędów

formalnych i uznał, że zmiany doko-

nane przez radnych nie były uza-

sadnione merytorycznie i nie speł -

niły wymogów ustawowych.

W  ciągu dwóch tygodni od

uprawomocnienia wyroku w życie

wchodzi poprzednia nazwa. -

Jestem bardzo zadowolony, bo gen-

erał Świerczewski był moim idolem

już w dzieciństwie i zupełnie nie

rozumiem dlaczego takiemu

bohaterowi wbito nóż w plecy.

Jestem zniesmaczony, że osoby

przez lata korzystające z profitów w

systemie socjalistycznym za inic -

jowały zmianę nazwy tej ulicy –

mówi Bolesław Marabut, inicjator

protestu.
Zupełnie inna sytuacja dotyczy

ul. 22 Lipca. Tutaj z kolei za pro -
testowali przeciwnicy komunizmu,
W tym przypadku sąd jasno
wskazał, że nowa nazwa ulicy, czyli
Zajęcza, propaguje wartości ko mu -
ni s tyczne i musi być zmieniona,
zgodnie z ustawą dekomunizacyjną.
Materiał dowodowy akcentuje, że
funkcjonujące w Olsztynku nazwy
ulic: Wilczej i Zajęczej jednozna -
cznie kojarzą się z bohaterami
dobranocki produkcji radzieckiej
”Wilk i Zając”. - Pamiętajmy, że
Zając reprezentował komunistyczną
organizację pionierów i zawsze był
ubrany w czerwoną chustę i
mundurek. Posługiwał się przy tym
donosem i  przemocą względem
symbolizującego zwykłego obywa-
tela Wilka – mówi Apoloniusz
Rozoga, prezes stowarzyszenia Wol-
ność i Prawość. - Ktoś tylnymi
drzwiami próbował w ten sposób
uczcić komunizm i Związek
Radziecki. Na szczęście udało nam
się w porę zareagować.

Mieszkańcy tych ulic muszą przy-
gotować się na zmiany dokumen-

tów i powrót  do dawnego

nazewnictwa.

System ogrzewania 
„co łaska”

Nie wszystkim wiernym

spodobał się nowy system ogrzewa-

nia zainstalowany w olsztyneckim

kościele. Niektórzy uważają wręcz,

że zupełnie nie zdaje on egzaminu,

bo parafianie nadal marzną.

Może wynikać to z braku wiedzy.

Nie wszyscy znają, niestety, zasady

funkcjonowania ogrzewania.

Chodzi o ukryty w ławkach wrzutnik

na monety, który uruchamia ogrze-

wanie strefowe dla konkretnej

osoby. - Otwory rzeczywiście są na

razie słabo widoczne, dlatego

zamierzamy je dodatkowo oznaczyć

– przyznaje Radosław Pokut, kon-

serwator parafialny.

Kontrowersje budzą także cenni-

ki. Wrzucenie złotówki daje jedynie

10 minut ogrzewania, a dwóch zło-

tych 25 min. Ogrzewanie na okres

całej mszy będzie kosztowało 5 zł

od osoby. Ci, którzy monet nie

wrzucą marzną. - Uważam, że to

przystępne stawki. Pamiętajmy jed-

nak, że to promocja związana z

rozruchem instalacji i potem będą

one nieco wyższe – mówi Danuta

Klęczała – szefowa rady parafii.

DEZDEZIN FOR MAC JE OL SZTY NEC KIEIN FOR MAC JE OL SZTY NEC KIE
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5 października – „Padaczki” „zaliczyły” kolejną imprezę sportową,
tym razem turniej w Nidzicy.

7 października – Targi Chłopskie w Skansenie. Tutaj nasze animator-
ki prowadziły ludowe gry i zabawy w wiejskiej zagrodzie, zapewniliśmy
też nagłośnienie występów artystycznych.

27 października – Kapela „Śparogi”, na zaproszenie Urzędu Marszał -
kow skiego, wystąpiła podczas dorocznej imprezy Polonii w Czernia-
chowsku  k. Kaliningradu. 

27 października – Zespół „Szarlotka” z okazji 100. lecia Odzyskania
Niepodległości wziął udział w konkursie piosenki patriotycznej w Nidzicy
i zajął II miejsce.

8 listopada – MDK zorganizował Konkurs Piosenki Polskiej. W I edy-
cji wzięło udział 30 osób. Miejsce na podium przypadły w udziale - w kat.
młodszej: Gabrielowi Szczepkowskiemu (III m.), Julii Wilkaniec (II m.),
Ewie Kaska (I m.), w kat. starszej: Zuzannie Kałeckiej (III m.),  Kornelii
Zych (II m.) i  Wiktorii Jurak (Im.). Gratulujemy! 

9 -11 listopada – Gminne Obchody 100. lecia Odzyskania Nie pod le -
głości. W całej gminie miały miejsce liczne uroczystości, imprezy kultural -
ne i sportowe. MDK zorganizował 3 konkursy (plastyczny, piosenki pol-
skiej i fotograficzny) oraz współorganizował uroczystą akademię i kon-
cert zespołu „Forteca”.

15 listopada – VI edycja Młodzieżowego Festiwalu Filmowego w
Olsztyn ku „Moja Przestrzeń” Impreza systematycznie się rozwija - zwięk-
sza się zarówno ilość zgłoszonych filmów, jak i zasięg, w tym roku
spośród nadesłanych zgłoszeń zakwalifikowało się 39 filmów z całej Pols-
ki.

17 listopada – Można powiedzieć, że taneczna grupa „Streetflow
Dance Crew” zawsze wraca na tarczy, tym razem z II miejscem na
turnieju WARMI POWER 2018.

19 listopada – Na zakończenie gminnych imprez  z okazji 100. lecia
Niepodległości olsztynecki chór Arte Del Canto zaśpiewał pieśni patrio-
tyczne w kościele p.w. Bł. Anieli Salawy.

22 listopada – Wieczór wróżb i tańca - to impreza, którą zorganizo -
wali sobie w MDK-u seniorzy z Domu Dziennego Pobytu w Olsztynku.

24 listopada - Na uroczystości z okazji 60-lecia Honoro wego Krwio-
dawstwa Polskiego Czerwonego Krzyża w Elgnówku wystąpił  duet gitar
klasycznych Weronika Widmańska i Kuba Kanecki oraz wokalistka Wik-
toria Jurak z MDK-u.

28 listopada – Młode perkusistki z formacji „Back Girls” zagrały na
imprezie andrzejkowej w SP 1.

30 listopada – Inauguracja kolejnej olsztyneckiej Ligi Futsalu. Wys-
tąpiły nasze zespoły - perkusyjne „Padaczki” i nowy zespól taneczny
dorosłych „SQUAD + VAT”. Impreza potrwa do marca, zapraszamy na
mecze w piątki, godz. 18.00 do 22.00.

6 grudnia – Mikołajki Olsztyneckie. Mikołaj i elfy z MDK-u, przy ako -
mpa  niamencie bębnów, odwiedzili centrum miasta, szkoły, sklepy, insty-
tucje i inne miejsca, bo Święta już blisko.

8-9 grudnia – Imprezy mikołajkowe odbywały się w całej gminie.
Nasza ekipa, z Mikołajem, elfami i muzyką była obecna w Mierkach i
Lichtajnach.

8 grudnia -  Udany debiut formacji hip hop „SQUAD + VAT”na
turnieju w SOPOCIE - I miejsce w kategorii  30+ !

8 grudnia - Staś i Lena - nasza para taneczna, zdobyła drugie miejsce
podczas Ogólnopolskiego Turnieju Tańca Towarzyskiego w Warszawie! 

9 grudnia – „Byle do przodu”. Tak nazywa się nowa grupa dorosłych
już muzyków z Olsztynka i Olsztyna. „Do przodu” też była muzyka, którą
zagrali na scenie Kina „Grunwald” – ostre rockowe riffy, solówki
gitarowe z największych przebojów m. in. Rolling Stones, Deep Purple,
Thin Lizzy,  Erica Claptona.

15 grudnia - OLSZTYNECKI JARMARK WIGILIJNY - kiermasz,
kolędy, grzańce, pierniki i mnóstwo uśmiechu wokół, nooo i... pierwsze
płatki śniegu, sprawiły, że było świątecznie i magicznie.

Kronika MDK-u

W imieniu zespołu redakcyjnego  
gazety ALBO 

oraz Miejskiego Domu Kultury w Olsztynku 
składamy wyrazy żalu i współczucia  

Pani Beacie Bukowskiej
z powodu śmierci ukochanego ojca.

redakcja „ALBO”

„Tak trudno żegnać na zawsze kogoś,

kto jeszcze mógł być z nami…”

Z ogromnym bólem przyjęliśmy wiadomość
o śmierci naszego drogiego kolegi, 

przyjaciela i nauczyciela

Sławomira Jędruszewskiego
Jego Najbliższym, w imieniu Chóru Arte Del Canto, 

redakcji ALBO oraz Miejskiego Domu Kultury w Olsztynku
składamy wyrazy szczerego współczucia. 

redakcja „ALBO”



pionowo: 1) kolęda skoczka, 3) za małe na

konia, 4) na byczej skórze, 7) „uzbrojona” na

święta, 8) nawiedzony z łomem, 13) niedrogi

w dyskotece, 14) epokowa, 15) ryba w

skarpie, 17) 1 maja, 20) samochodzik na

torze, 23) tankujący wielbłąd, 25) po

deszczu, 26) pływaczka, 27) idee w

klasztorze, 28) namolna ryba, 30) to

może inny bank?, 32) zjawa w pral-

ni, 33) sezonowy głupek, 37)

splin w polskim filmie, 39)

toaleta do połowy, 

40) do usunięcia, 

41) stolica z zaufania, 

42) pyszny ptak, 

43) magia filmu, 

44) podraża

import
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Roz wią za nia pro si my nad sy łać na kartkach pocztowych do 20 stycznia pod ad re sem re dak cji. Spoś ród pra wid ło wych roz wią zań wy lo su je my nagro-

dę - obiad dla 2 osób w Restauracji Ratuszowa . Prawidłowym rozwiązaniem krzyżówki nr 242 było hasło: "Z osła nie zrobisz konia”, nagrodę wyloso-

wała Dorota O. z Sudwy.

KRZYŻÓWKA NR 244
poziomo: 2) zgoda Czecha, 5) sztalugi mrozu,

6) dłuższy lok, 9) przebój handlowy, 

10) dywan papug, 12) kłopotliwy alkohol, 

13) na patelnie, 16) krótki wąwóz, 

18) ścigał Zorro, 19) wyróżnienie poety,

21) leczy wodą, 22) nie poszły na frytki,

24) krótko o czarodzieju, 29) bardzo

drobne dziecko, 31) poprzedniczka

bizneswoman, 34) mokry interes, 

35) lapończyk, 36) gorzkie

ziele, 

38) delfin i żabka, 

42) brakarz, 45) kraj 

z landem,  46) czyni z

porucznika kapitana,

47) przed

wodociągiem, 

48) powyższe

Krzyżówka sponsorowana 
przez restaurację:
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