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WIEŚCI Z MAGISTRATU

Co to jest profil zaufany?
Profil zaufany jest bezpłatną metodą potwierdzania tożsamości obywa-

tela w systemach elektronicznej administracji – to odpowiednik bez-
piecznego podpisu elektronicznego, weryfikowanego certyfikatem kwali-
fikowanym. Wykorzystując profil zaufany obywatel może załatwić sprawy
administracyjne (np. wnoszenie podań, odwołań, skarg) drogą elektron-
iczną bez konieczności osobistego udania się do urzędu.

W jaki sposób można założyć profil zaufany?
Dzięki prostej procedurze założenia konta na platformie ePUAP oraz

potwierdzenia profilu zaufanego będą mieli Państwo możliwość załatwia-
nia części  spraw urzędowych bez wychodzenia z domu. Do założenia pro-
filu potrzebny jest tylko dowód osobisty. 

Załóż konto na www.epuap.gov.pl • złóż i wyślij wniosek o profil zau-
fany  • udaj się z dowodem do punktu potwierdzającego w gminie  •
uzyskaj profil zaufany 

Gdzie wykorzystasz profil zaufany?

Jakie są korzyści z korzystania z profilu zaufanego?
- nie wymaga dodatkowego urządzenia ani karty kryptograficznej, jak w

przypadku bezpiecznego podpisu elektronicznego,

- nie ma potrzeby instalacji dodatkowego oprogramowania do obsługi
podpisu elektronicznego,

- jest bezpłatny,
- pozwala na załatwienie wielu spraw administracyjnych,
- umożliwia składanie oświadczeń woli.

Co to jest ePUAP?
Elektroniczna Platforma Usług Administracji  Publicznej

(www.epuap.gov.pl) to system informatyczny służący udostępnianiu oby-
watelom oraz instytucjom publicznym usług administracyjnych drogą elek-
troniczną. To alternatywa dla papierowej administracji .
System ePUAP daje możliwość załatwienia wielu spraw urzędowych przez
internet. Z ePUAPem można kontaktować się z dowolnego miejsca (dom,
praca, podróż) i w dowolnym czasie (weekend, noc, wakacje) – sprawy
urzędowe można załatwiać przebywając nawet poza granicami Polski.

Co będziesz mógł załatwić przez ePUAP?
- nadanie numeru adresowego nieruchomości
- złożysz informację w sprawie podatków: rolnego, leśnego i od nieru-

chomości
- deklarację na podatek : leśny, rolny od nieruchomości
- deklarację na podatek od środków transportowych
- zezwolenie na wycinkę drzew i krzewów
- zaświadczenie o przeznaczeniu nieruchomości w miejscowym planie
- deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunal-

nymi
- i wiele innych spraw. Sprawdź sam!

W ramach projektu zostanie także utworzony portal e-usług budże-
towych, który będzie umożliwiał m.in.:
- wgląd w stan rozliczeń podatnika (bieżąca aktualizacja danych),
- rozliczanie wszelkich podatków i opłat na rzecz gminy Olsztynek,
- dostęp do danych 24 h na dobę, siedem dni w tygodniu,
- dokonywanie płatności przez Internet (e-płatności).

BURMISTRZ OLSZTYNKA
ZAPRASZA I ZACHĘCA DO ZAKŁADANIA I POTWIERDZANIA

PROFILU ZAUFANEGO ORAZ DO AKTYWNEGO KORZYSTANIA 
Z USŁUG E-ADMINISTRACJI

Partnerami projektu są:
Miasto Ełk, Miasto Górowo Iławeckie, Gmina Morąg, Gmina

Miłakowo, Gmina Łukta, Gmina Kętrzyn.
Projekt „Przyjazne e-urzędy na Warmii i Mazurach” w ramach Priory-

tetu V, Działanie 5.2, Poddziałanie 5.2.1  Programu Operacyjnego Kapi-
tał Ludzki współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego.

BURMISTRZ OLSZTYNKA INFORMUJE
Gmina Olsztynek realizuje projekt  „Przyjazne e-urzędy na Warmii i Mazurach”,  który ma na celu zwiększenie zaawansowania usług e-administracji

w gminach objętych projektem poprzez zwiększenie ilości  spraw załatwianych drogą elektroniczną oraz popularyzację tych rozwiązań wśród
mieszkańców gminy. 

W ramach projektu  został otworzony  

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego
Siedziba: Urząd Miejski w Olsztynku, pok.  nr 2 (parter), 11-015 Olsztynek.



WIEŚCI Z MAGISTRATU

Dro dzy Miesz kań cy!

Niech no wy 2015 rok przy nie sie sku tecz ne roz wią -
za nia wszel kich prob le mów i jak naj wię cej dob rych
dni, o któ rych chce się pa mię tać jak naj dłu żej. 

Niech bę dzie ro kiem speł nio nych ma rzeń i pla nów o -
raz przy nie sie wie le sa tys fak cji z włas nych do ko nań. Niech
wzmoc ni wew nęt rznie każ de go z nas, na sze wię zy ro dzin -
ne i wspól no tę miesz kań ców. Two rzy my jed ną wiel ką ro -
dzi nę. I jak w ro dzi nie, ra zem prze ży wa my ra doś ci i tros ki.
Wspie ra jąc się i dzia ła jąc wspól nie mo że my przez wy cię żyć
wszel kie nie dos tat ki. 

Ży czy my Wszys tkim zdro wia, szczęś cia, życz li woś ci, si ły
do re a li zac ji i two rze nia te go co lep sze i pięk niej sze o raz
wszel kiej po myś lnoś ci!

Sza now ni Państwo!

Prag nę ser decz nie po dzię ko wać wszys tkim, któ rzy od -
da li na mnie swój głos w wy bo rach sa mo rzą do wych do
Ra dy Po wia tu w Ol szty nie.

Zda ję so bie spra wę, że to dzię ki Wa szym gło som u da ło
mi się od nieść tak du ży suk ces o so bis ty. Życz li wość i zau fa -
nie, ja ki mi zos ta łem ob da rzo ny da ją mi sa tys fak cję o raz
wyz wa nie do szcze gól nie rze tel ne go spra wo wa nia man da -
tu rad ne go. Do ło żę wszel kich sta rań, a by ob o wiąz ki wy ko -
ny wać su mien nie i na le ży cie, a da ne go mi zau fa nia nie za wieść. 

Jed no cześ nie skła dam naj ser decz niej sze ży cze nia
szczęś cia, zdro wia, po myś lnoś ci, du żo na dzie i i wia ry w
2015 Ro ku.

Wi cep rze wod ni czą cy Ra dy Po wia tu 
w Ol szty nie

Mi ros ław Szos tek

Za chę cam wszys tkich do współ pra cy. W każ dy pier wszy
wto rek mie sią ca bę dę peł nił dy żur w godz. 16.00-18.00 w
sie dzi bie stra ży miej skiej w U rzę dzie Miej skim w Ol sztyn ku. 

Tel. kont. 607 074 702
e-ma il: mi ros law szos tek@wp.pl 

Na III ses ji Ra dy Miej skiej w Ol sztyn ku,
30 grud nia 2014 ro ku, pod ję to waż ne uch -
wa ły, przed e wszys tkim uch wa lo no bu dżet
na 2015 rok. „To bu dżet osz częd noś cio wy.
Gmi na Ol szty nek ma o ko ło 30 pro cent
zad łu że nia, co sta wia nas w dob rej sy tu ac ji
w sto sun ku do wie lu in nych jed nos tek sa -
mo rzą do wych. Nie zna czy to, że mo że my
so bie poz wo lić na niep rze myś la ne in wes -
tyc je.  Chciał bym, a byś my więk szość za dań
in wes ty cyj nych re a li zo wa li przy wspar ciu
środ ków zew nęt rznych. Cze ka my na start
no wych u nij nych prog ra mów. Jes teś my
dob rze przy go to wa ni” pod kreś lił Bur mistrz
Ol sztyn ka Ar tur Wroch na. Bu dżet zos tał
uch wa lo ny nie mal jed nog łoś nie, przy tyl ko
jed nym gło sie wstrzy mu ją cym się. Dos tęp -
ny jest na stro nie http://www.bip.olsz-
tynek.pl w zak ład ce: Bu dżet i Wie lo let nia
Prog no za Fi nan so wa – Bu dżet 2015. 

Przy ję to rów nież staw ki dzien ne op ła ty
miej sco wej w wy so koś ci 2,00 zł. In ka sen ta -
mi op ła ty miej sco wej są: właś ci cie le lub o -
so by pro wa dzą ce ho te le, do my wy po czyn -
ko we, oś rod ki wy po czyn ko we, cam pin gi,
ob o zo wis ka tu rys tycz ne, gos po dar stwa ag -
ro tu rys tycz ne o raz in ne po dob ne ob iek ty.
Op ła ta miej sco wa po bie ra na jest od o sób

fi zycz nych prze by wa ją cych dłu żej niż do bę
w ce lach wy po czyn ko wych, szko le nio wych
i tu rys tycz nych w wysz cze gól nio nych w
uch wa le miej sco woś ciach na te re nie gmi -
ny Ol szty nek.

Ok reś lo no pla no wa ną wy so kość środ -
ków fi nan so wych na re a li zac ję prog ra mu
współ pra cy z or ga ni zac ja mi po za rzą do wy -
mi w 2015 ro ku na kwo tę 227.300,00zł.

Pod ję to też uch wa łę o wy nag ro dze niu
bur mis trza Ol sztyn ka, któ re w sto sun ku do
pop rzed nie go wy nag ro dze nia wzros ło o
1.710 zł brut to i wy no si ło bę dzie 12.100 zł
brut to. Środ ki z pod wyż ki Bur mistrz Ol -
sztyn ka Ar tur Wroch na przez na czał bę dzie
na To wa rzys two O pie ki nad O ciem nia ły mi
w Las kach. Wy nag ro dze nie bur mis trza,
wzo rem u bieg łej ka den cji, us ta lo ne zos ta ło
na 4 la ta.

Po nad to pod ję to uch wa łę w spra wie za -
sad przyz na wa nia diet rad nym i soł ty som
o raz prze wod ni czą cym rad o sied lo wych,
któ ra pop rzez zmia nę spo so bu na li cza nia
diet rad nych spo wo do wa ła ich zmniej sze -
nie. Ze wzglę du na wzrost i loś ci za dań,
pod nie sio no na to miast die ty soł ty sów i
prze wod ni czą cych rad o sied lo wych.

Bez płat na in fo li nia dla bez dom nych
Ok res zi mo wy jest cięż kim cza sem dla o sób po zos ta -

ją cych w trud nej sy tu ac ji ży cio wej, w tym szcze gól nie
dla o sób bez dom nych.

Wspar cie u dzie la ne tym o so bom do ty czy miejsc noc le -
go wych, za o pat rze nia w ciep łą od zież czy po si łek, a le rów -
nież wspar cia w do tar ciu do od po wied nich in sty tuc ji po -
mo cy spo łecz nej, służb po rząd ko wych i pla có wek świad -
czą cych us łu gi o pie kuń cze.

Szyb ki dos tęp do in for mac ji na te mat miejsc noc le go -
wych, jad ło daj ni o raz pun któw u dzie la nia po mo cy rze czo -
wej, fi nan so wej, praw nej i me dycz nej na te re nie ca łe go
wo je wó dztwa war miń sko – ma zur skie go od 1 lis to pa da
2014 r. do 31 mar ca 2015 r. u moż li wia bez płat na, ca ło -
do bo wa in fo li nia dla o sób bez dom nych, pod nu me rem te -
le fo nu 800 165 320.

W u bieg łym ty god niu wo je wo da Ma rian
Po dziew ski wy dał zgo dę na bu do wę dro gi
ek spre so wej mię dzy Ol szty nem a Ol sztyn -
kiem. Te raz Ge ne ral na Dy rek cja Dróg
Kra jo wych i Au tos trad po in for mo wa ła o
wy bo rze naj ko rzys tniej szej o fer ty. Zło ży ła
ją fir ma E ner go pol-Szcze cin SA. Przed się -
bior stwo za dek la ro wa ło wy bu do wa nie tra -
sy w 20 mie się cy, za nie ca łe 395 mln zł.
Do dat ko wo da je 10 lat gwa ran cji.

In wes tyc ja mię dzy Ol szty nem a Ol sztyn -
kiem po le gać bę dzie na bu do wie 13,3 km
dwu jez dnio wej dro gi ek spre so wej S51
wraz z bu do wą dróg ser wi so wych, re mon -
tem wyb ra nych dróg lo kal nych, bu do wą
ob iek tów in ży nier skich o raz ob iek tów och -
ro ny śro do wis ka. Pow sta ną dwa węz ły dro -
go we - „Sta wi gu da” i „Gryź li ny”.

Bu do wa ny od ci nek dro gi S51 do wią za -
ny bę dzie do węz ła Ol sztyn Po łud nie, zap -
ro jek to wa ne go w cią gu po łud nio wej ob -
wod ni cy Ol szty na. Ko niec od cin ka znaj dzie
się w o ko li cy miej sco woś ci A me ry ka, na sty ku
z ob wod ni cą Ol sztyn ka, w cią gu dro gi S51.

W pier wszym kwar ta le przysz łe go ro ku
pod pi sa na po win na zos tać na to miast u mo -
wa na wy ko na nie ko lej ne go od cin ka S7,
łą czą ce go Os tró dę z Ol sztyn kiem, a w po -
ło wie przysz łe go ro ku ma się za cząć bu do -
wa dłu go wy cze ki wa nej po łud nio wej ob -
wod ni cy Ol szty na.

Na po cząt ku lis to pa da GDDKiA pod pi -
sa ła u mo wy z fir ma mi Bu di mex SA z War -
sza wy o raz Fer ro vial Ag ro man SA z Mad -
ry tu na wy bu do wa nie 9,2 km dwu pas mo -
wej dro gi S7 z Mi łom ły na do Os tró dy. Do
koń ca grud nia ma być zaś pod pi sa na u mo -
wa na wy ko na nie ko lej ne go frag men tu tra -
sy S7, tym ra zem z Ni dzi cy do Na pie rek na
gra ni cy wo je wództw war miń sko-ma zur skie -
go i ma zo wiec kie go. Bu do wa te go od cin ka
zos ta ła po dzie lo na na dwie częś ci.

Wszys tkie in wes tyc je, po za ob wod ni cą
sto li cy War mii i Ma zur, ma ją zos tać za koń -
czo ne w cią gu 20-23 mie się cy od mo men -
tu pod pi sa nia u mo wy, z wy łą cze niem ok re -
sów zi mo wych (od 15 grud nia do 15 mar ca). 

Na pod sta wie: http://olsztyn.gazeta.pl

Prze wod ni czą cy Ra dy Miej skiej

/-/ An drzej Woj da 

Bur mistrz Ol sztyn ka
w Ol sztyn ku

/-/ Ar tur Wroch na
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Wy da no zgo dę i wyb ra no o fer tę 
na bu do wę S51 z A me ry ki do Ol szty na

Zmia na ter mi nu przyj mo wa nia 
in te re san tów przez 

Bur mis trza Ol sztyn ka
BUR MISTRZ OL SZTYN KA

IN FOR MU JE, ŻE IN TE RE SAN CI 
BĘ DĄ  PRZYJ MO WA NI 

WE WTOR KI
W GOD ZI NACH 8.00-15.00

III ses ja Ra dy Miej skiej w Ol sztyn ku 
i uch wa le nie bu dże tu na rok 2015

Za chę ca my do ko rzys ta nia 
z lo do wis ka „Bia ły Or lik”

Przy po mi na my, że w cza sie fe rii zi mo -
wych w godz. 10.00-14.00 dzie ci w wie ku
przed szkol nym i ucz nio wie za miesz ka li na
te re nie gmi ny Ol szty nek mo gą ko rzys tać
bez płat nie z lo do wis ka i wy po ży czal ni ły -
żew. Cen nik i go dzi ny ot war cia lo do wis ka
dos tęp ne są na stro nie http://olsztynek.pl
w zak ład ce „Mo je Bo is ko – Or lik 2014 i
Bia ły Or lik” o raz na stro nie Szko ły Pod sta -
wo wej w Ol sztyn ku.

Spot ka nie op łat ko we w War szta tach 
Te ra pii Za ję cio wej w Ol sztyn ku

19 grud nia w War szta tach Te ra pii Za ję -
cio wej w Ol sztyn ku mia ło miej sce u ro czys -

te spot ka nie op łat ko we dla u czes tni ków
WTZ i ich ro dzin.

W spot ka niu u czes tni czy li m. in.: Bur -
mistrz Ol sztyn ka Ar tur Wroch na, Prze wod -
ni czą cy Ra dy Miej skiej w Ol sztyn ku An -
drzej Woj da, Pas tor Koś cio ła Chrześ ci jan
Bap tys tów w Ol sztyn ku Mar cin Chrząszcz
o raz licz nie zeb ra ni inni goś cie.

U ro czys tość roz po czę to od wys tę pu
u czes tni ków War szta tów, któ rzy przy go to -
wa li dla przy by łych pięk ne ko lę dy. Kie row -
nik WTZ Pa ni Jad wi ga Lip ska ży czy ła
wszys tkim u da nych, ra dos nych, a przed e
wszys tkim zdro wych świąt w gro nie naj bliż -
szych. Ży cze nia zło ży li rów nież: bur mistrz
Ar tur Wroch na o raz pas tor Mar cin
Chrząszcz.
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2 wrześ nia 1974 r. po wo ła no
do ży cia Zbior czą Szko łę Gmin ną
im. Bu dow ni czych Pol ski Lu do wej
w Ol sztyn ku. Mia ła o na za po cząt -
ko wać no wy, wręcz wzor co wy, wi -
ze ru nek re for mo wa nych - przez
ów czes ne go mi nis tra oś wia ty i wy -
cho wa nia Je rze go Ku ber skie go -
szkół. Te go dnia do ko na no u ro -
czys te go prze ka za nia szko ły spo -
łecz noś ci Ol sztyn ka pod czas o gól -
no pol skiej i nau gu rac ji ro ku szkol -
ne go. Był to ok res „je dy nie słusz nej
i de o lo gii”. W rze czy wis toś ci mąd rzy
nau czy cie le zasz cze pia li w mło dych
u mys łach rów nież in ne i de e.

Póź niej Szko ła Pod sta wo wa nr
2 wkro czy ła w e tap szko ły sa mo -
rzą do wej. Za czę ła od dy chać swo -
bod niej i żyć in ten syw niej, a ko lej -
na z re form w 1999 ro ku po zos ta -
wi ła już tyl ko jed ną szko łę pod sta -
wo wą w Ol sztyn ku. Szkol ne mu ry
nab ra ły blas ku, wo kół pow sta ły no -
wo czes ne bo is ka i lo do wis ko, plac
za baw, za gos po da ro wa no park.
Szko ła sta ła się za rów no pio nie -
rem jak i li de rem w po zys ki wa niu

środ ków u nij nych. Dzię ki re a li zo -
wa nym pro jek tom jesz cze bar dziej
kła dzio ny jest na cisk na nau kę, któ -
rą ce chu je u ży tecz ność i czer pa nie
ra doś ci ze zdo by wa nej wie dzy.

Jak wie le ta len tów jest ob ec nie
w szko le mog li po dzi wiać zap ro sze -
ni przez dy rek tor Be a tę Bu kow ską
i spo łecz ność szkol ną goś cie,
wśród nich: Bur mistrz Ol sztyn ka
Ar tur Wroch na, Prze wod ni czą cy
Ra dy Miej skiej w Ol sztyn ku An -
drzej Woj da, Prze wod ni czą ca Ko -
mis ji Spraw Spo łecz nych Ra dy
Miej skiej A lic ja Woź nic ka, Wi cep -
rze wod ni czą cy Ra dy Po wia tu Ol -
sztyń skie go Mi ros ław Szos tek i
czło nek Za rzą du Po wia tu Ol sztyń -
skie go Ja nusz Dem biń ski, Skar bnik
Mias ta Lu cy na Łu ka sze wicz, ksiądz
kan. Sła wo mir Pi nia ha, Dy rek tor
War miń sko-Ma zur skie go Oś rod ka
Dos ko na le nia Za wo do we go w Ol -
szty nie Wal de mar Ża kow ski, Prze -
wod ni czą ca RSO iW NSZZ „So li -
dar ność” w Ol szty nie Bo że na Ko -
wal ska, Kie row nik Re fe ra tu Oś wia -
ty Kul tu ry i Pro moc ji U rzę du Miej -
skie go w Ol sztyn ku Mi ros ław Ob -
ręb ski, Prze wod ni czą cy Ra dy Ro -
dzi ców Ra dos ław Le wan dow ski,
dy rek to rzy szkół i przed szko li, in sty -
tuc ji kul tu ry, służ by zdro wia, po rad -
ni psy cho lo gicz no-pe da go gicz nej,

do mu dziec ka, przed sta wi cie le
związ ków za wo do wych, nad leś -
nictw, zak ła dów pra cy i spon so -
rów, soł ty si i prze wod ni czą cy rad o -
sied lo wych o raz or ga ni zac ji po za -
rzą do wych. 

Ob ec ni by li rów nież by li dy rek to -
rzy: Jó zef Woź ny, Le o ka dia Wa lo -
szek i A li na Wa le ryś. Wspom nia no
nie o bec ne go na u ro czys toś ci Wi tol -
da Ja siń skie go i śp. Mie czys ła wa
Ta deu sza Chrza now skie go.

U ho no ro wa no pa miąt ko wy mi
sta tu et ka mi e me ry to wa nych nau -
czy cie li i pra cow ni ków o raz ucz czo -
no mi nu tą ci szy zmar łych.

U ro czys tość, ob ok roz śpie wa -
nych ucz niów, mło dych mu zy ków,
tan ce rzy i ak to rów szko ły, uś wiet ni -
li rów nież: ol szty nec ki chór ka me -
ral ny Ar te del Can to pod kie row -

nic twem Ma rii Gron kie wicz, ucz -
nio wie Po wia to wej Szko ły Mu zycz -
nej I Stop nia Fi lii w Ol sztyn ku, ucz -
nio wie Gim naz jum im. Nob lis tów
Pol skich i Zes po łu Szkół im. K.C.
Mron go wiu sza w Ol sztyn ku o raz
zes pół wo kal ny pod kie row nic -
twem Ma rian ny Ku ciń skiej.

Skła da jąc gra tu lac je – w i mie niu
sa mo rzą du gmin ne go o raz włas -
nym – bur mistrz po dzię ko wał
wszys tkim dy rek to rom, nau czy cie -
lom, pra cow ni kom i ro dzi com, sa -
mo rzą dom ucz niow skim i związ -
kom za wo do wym za 40 lat wspól -
nej pra cy i współ dzia ła nia. Za Ma -
rią Ko nop nic ką zau wa żył bo wiem,
że „lu dzie to a nio ły z jed nym
skrzyd łem, dla te go a by się wznieść,
mu szą trzy mać się ra zem”. 

Na tur niej przy by li goś cie z pos -
łem na Sejm RP Pa w łem Pap ke na
cze le. Po za cię tej i wy rów na nej
wal ce czwar te miej sce, po dob nie
jak w u bieg łym ro ku, wy wal czy ła
rep re zen tac ja gmi ny Świąt ki, trze -
cie miej sce za ję ła gmi na Bar cze wo,
dru gie dru ży na gos po da rzy, a zdo -
byw cą pier wsze go miej sca o ka za ła
się rep re zen tac ja gmi ny Pur da. 

Pię ciu naj lep szych za wod ni ków
tur nie ju zos ta ło wy róż nio nych nag -
ro da mi in dy wi du al ny mi: sta tu et kę
naj lep sze go roz gry wa ją ce go zdo był
Kon rad Pe czyń ski z Ol sztyn ka, naj -
lep szym zag ry wa ją cym wyb ra no
Bar to sza Łu ka sia ka z Pur dy, naj le -
piej a ta ku ją cym o ka zał się Ad rian
Ry bak z Bar cze wa. Sta tu et kę Fa ir

Pla y zdo był Pa weł Lud wi kow ski ze
Świą tek, a sta tu et kę MVP naj lep -
sze go za wod ni ka tur nie ju Piotr Mi -
chal ski z Pur dy.

Dru ży na z Ol sztyn ka wys tą pi ła w
skła dzie: ka pi tan Ka rol Kij kow ski
(przyj mu ją cy), Mi chał Grzesz czak
(środ ko wy blo ku), Ka mil Woj da (a -
ta ku ją cy), Ma ciej Ob ręb ski (przyj -
mu ją cy), Szy mon Ci choc ki (środ ko -
wy blo ku), Kon drat Pe czyń ski (roz -
gry wa ją cy).

Or ga ni za to rzy ser decz nie dzię -
ku ją spon so rom za wo dów: Zak ła -
do wi Cu kier ni cze mu „Ja go dzian -
ka” E mi lii Wi to wicz o raz Pań stwu
Sło dow nik - sklep TOP-MAR KET a
tak że: Ja ni nie Ry kow skiej, Ma cie jo -
wi Cze pe, A lek san drze Dy mar skiej,

Paw ło wi Piet rza ko wi, Dy rek tor
Gim naz jum im. Nob lis tów Pol skich
w Ol sztyn ku I re nie Jęd ru szew skiej
o raz pra cow ni kom gim naz jum za

za an ga żo wa nie i po moc w or ga ni -
zac ji tur nie ju.

Ka rol Kij kow ski

IX Mis trzos twa Po wia tu Ol sztyń skie go w Ha lo wej
Pił ce Siat ko wej Męż czyzn Ol szty nek’2014

13 grud nia w ha li spor to wej Gim naz jum im. Nob lis tów Pol skich w Ol sztyn ku już po raz dzie wią ty od by ły się Mis trzos twa Po wia tu Ol -
sztyń skie go w Ha lo wej Pił ce Siat ko wej Męż czyzn. Gmi na Ol szty nek, dzię ki pro fes jo nal ne mu przy go to wa niu im pre zy w u bieg łym ro ku, po
raz dru gi by ła gos po da rzem tur nie ju. W za wo dach wzię ły u dział rep re zen tac je czte rech gmin: Bar cze wa, Pur dy, Świą tek o raz gos po da -
rza tur nie ju - Ol sztyn ka.

40-le cie Szko ły Pod sta wo wej w Ol sztyn ku
Szko ło! Szko ło!

Gdy cię wspo mi nam,
Tęs kno ta w ser ce się wgry za.

O czy mam peł ne łez!

Ju lian Tu wim

Ju bi leusz 40-le cia Szko ły Pod sta wo wej w Ol sztyn ku, ob cho dzo ny 10 grud nia, był o kaz ją do spot ka nia by łych i ob ec nych dy rek to rów
szkół, nau czy cie li i pra cow ni ków, a le rów nież ab sol wen tów i ro dzi ców. Trud no bo wiem by ło przejść ob o jęt nie ob ok miej sca, w któ rym tak
wie lu miesz kań ców Ol sztyn ka spę dzi ło kil ka lub kil ka dzie siąt lat ży cia i zos ta wi ło ka wa łek ser ca i dob rych wspom nień.

WIEŚCI Z MAGISTRATU
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O kobietach nie tylko 8 marca

U ro dzi ła się 7 X 1908 r. w Pło to wie Ma łym
na Ka szu bach. By ła pią tym dziec kiem z je de -
naś cior ga dzie ci Ja na Styp-Re kow skie go, dłu -
go let nie go pre ze sa Związ ku Po la ków na ob sza -
rze by łej re jen cji ko sza liń skiej, wy bit ne go dzia -
ła cza ka szub skie go o raz We ro ni ki z Brus kich.
U częsz cza ła do nie miec kiej szko ły lu do wej w
Pło to wie, nas tęp nie li ce al nej w By to wie. Jed -
no cześ nie u częsz cza ła na kurs kra wiec ki. W
1927 ro ku oj ciec skie ro wał ją na tur nus U ni -
wer sy te tu Lu do we go w Dal kach pod Gniez -
nem, a by poz na ła  kul tu rę pol ską  o raz by pop -
raw nie pos łu gi wa ła się ję zy kiem pol skim. W
1929 ro ku pod ję ła nau kę w Se mi na rium Nau -
czy ciel skim w Lesz nie Wiel ko pol skim. 19 kwiet -
nia 1938 ro ku wysz ła za mąż za Ry szar da Kno -
sa łę, nau czy cie la z Cha ber ko wa na War mii.
Wte dy też przy ję ła ob y wa tel stwo pol skie. W
1939 ro ku  zos ta ła e wa ku o wa na do War sza wy,
lecz po ro ku  pow ró ci ła do Ol szty na i za miesz -
ka ła w Do mu Pol skim. W ok re sie woj ny by ła
wię zio na i szy ka no wa na przez Niem ców. O pie -
ko wa ła się też cór ka mi Wan dy i Se we ry na Pie -
nięż nych, gdy by li u wię zie ni.

Po ot rzy ma niu pra wa do nau cza nia w 1934
ro ku roz po czę ła pra cę nau czy ciel ki w szko le
pod sta wo wej w Lesz nie. Bra ła wów czas u dział
w kur sie kul tu ral no- oś wia to wym re a li zo wa nym
przez Pol ski Zwią zek Za chod ni dla mło dych
nau czy cie li. Po ro ku ot rzy ma ła skie ro wa nie do
pra cy w Ka to lic kiej Szko le Pol skiej w Ol szty nie,

któ ra trwa ła do 1938 ro ku. W tym cza sie dzia -
ła ła w Związ ku Po la ków w Niem czech, w Pol -
sko- Ka to lic kim To wa rzys twie Szkol nym na
War mię o raz  w To wa rzys twie Nau czy cie li Pol -
skich w Niem czech. Od 1937 ro ku u czes tni czy -
ła w wys tę pach a ma tor skie go pol skie go te at rzy -
ku  „Baj ka”. Po woj nie by ła kie row nicz ką in ter -
na tu i nau czy ciel ką w Gim naz jum Żeń skim w
Ol szty nie, gdzie pro wa dzi ła dzia łal ność pe da -
go gicz ną do 1953 ro ku. W ko lej nych la tach, aż
do e me ry tu ry w 1967 r., by ła lek to rem ję zy ka
nie miec kie go w Wyż szej Szko le Rol ni czej o raz
w Stu dium Nau czy ciel skim. Od 1954 r. pra co -
wa ła w ol sztyń skim od dzia le „Sło wa Pow szech -
ne go”. Dzia ła ła też ak tyw nie w Li dze Ko biet, w
Związ ku Nau czy ciel stwa Pol skie go jak i w To -
wa rzys twie Mi łoś ni ków Ol szty na. Współ re da go -
wa ła „Sło wo na War mii i Ma zu rach”, gdzie og -
ło si ła wie le ar ty ku łów, a tak że niez wyk ły tom
wspom nień „By ła nas gro mad ka spo ra”, czy
„Ut rwa lić pa mięć”. Ta pier wsza książ ka Kno sa -
ło wej ok reś la na by ła ja ko „ra port z prze ży te go
ży cia, w któ rym by ło wię cej spraw pub licz nych
niż pry wat nych, w któ rych od wa ga i poś wie ce -
nie trak to wa ne by ły ja ko ob o wią zek świa do me -
go Po la ka w Niem czech…”. Na pi sa na by ła to -
nem swo bod nej ga wę dy i ma cha rak ter pa -
mięt ni ków współ czes nych, rze tel nych, wzru sza -
ją cych, re lac jo nu ją cych spra wy waż ne, mi.in.
dzia łal ność pol skie go szkol nic twa w Trze ciej
Rze szy.

Za dłu go let nią dzia łal ność spo łecz ną  i oś -
wia to wą  pa ni Wła dys ła wa Kno sa ła zos ta ła od -
zna czo na m.in. Krzy żem Ko man dor skim Or de -
ru Od ro dze nia Pol ski z Gwiaz dą.

Zmar ł 19 sier pnia 1997 ro ku w By to wie.
Po cho wa na zos ta ła w Ol szty nie.

W tym miej scu na le ży rów nież wspom nieć i
przyb li żyć dzia łal ność Związ ku Po la ków w
Niem czech, jak i sym bo li kę Rod ła. Rod ło to
znak przed sta wia ją cy bieg rze ki Wis ły z zaz na -
czo nym mias tem Kra ków. Stał się o fic jal nym
sym bo lem Związ ku Po la ków w Niem czech od
1933 ro ku i jest nim do dnia dzi siej sze go. Au -
tor ką pro jek tu by ła ar tys tka Ja ni na Kło poc ka.

Zwią zek Po la ków w Niem czech to or ga ni -
zac ja po lo nij na w Niem czech is tnie ją ca od
1922 ro ku. Ce lem or ga ni zac ji jest rep re zen tac -
ja praw na Po la ków, ob y wa te li nie miec kich pol -

skiej na ro do woś ci lub po cho dze nia i pol skich
sto wa rzy szeń wo bec władz nie miec kich. Głów -
ne za da nia związ ku to zdo by cie dla lud noś ci
pol skiej peł nych praw mniej szoś ci na ro do wej i
ob ro na jej in te re sów we wszys tkich dzie dzi nach
ży cia spo łecz ne go.

W ok re sie mię dzy wo jen nym do cho dzi ło do
wie lu a ta ków o raz szy kan wo bec mniej szoś ci
pol skiej na te re nie III Rze szy. Wszys cy człon ko -
wie Związ ku Po la ków w Niem czech wpi sy wa ni
by li na spec jal ną  lis tę „wro gów Rze szy” przy -
go to wy wa ną przez kon trwy wiad. To na jej pod -
sta wie przep ro wa dza no ma so we a resz to wa nia
pol skiej in te li gen cji o raz do ko ny wa no czys tek
et nicz nych w ra mach O pe rac ji Tan nen berg i
In tel li gen zak tion.

Z chwi lą wy bu chu II woj ny świa to wej zwią -
zek zos tał zde le ga li zo wa ny przez wła dze III
Rze szy, a je go ma ją tek skon fis ko wa ny. Część
dzia ła czy roz strze la no, a ok. 1200 człon ków
u wię zio no w ob o zach kon cen tra cyj nych. Stra ty
ma te rial ne po nie sio ne przez pol ską mniej szość
na ro do wą w Niem czech spo wo do wa ne kon fis -
ka tą ma jąt ku  wy ce nio no na co naj mniej 8, 45
mi lio nów re is chma rek.

Po woj nie, w 1945 ro ku, zwią zek wzno wił
dzia łal ność w za chod niej stre fie o ku pa cyj nej
Nie miec. Jed nak do ob ec nej chwi li Po la cy nie
u zys ka li w Niem czech o fic jal ne go sta tu su
mniej szoś ci na ro do wej, któ ry zos tał im od eb ra -
ny  przez na zis tow skie wła dze III Rze szy.

Jed nym z pre ze sów Związ ku Po la ków w
Niem czech w la tach 1964- 1969 był brat pa ni
Wła dys ła wy Kno sa ły, Jó zef Styp-Re kow ski.
Ob ec nie, od 1 ma ja 2013 r., pre ze sem jest
Jó zef Ma li now ski. 

P.S.
Mąż pa ni Wła dys ła wy, Ry szard Kno sa ła,

zmarł 70 lat te mu ( 6 lu te go 1945 ro ku) w wy -
ni ku e pi de mii ty fu su w ob o zie kon cen tra cyj -
nym w Dach au. Był pol skim nau czy cie lem na
War mii i Ma zu rach, a tak że nie o fic jal nym ko -
men dan tem Cho rąg wi War miń sko- Ma zur skiej
ZHP. Po wy bu chu woj ny, 7 wrześ nia 1939 ro -
ku, zos tał a resz to wa ny i o sa dzo ny w wię zie niu
w Ol szty nie, po tem w Ho hen bruch. Stam tąd
zos tał wy wie zio ny do ob o zu w Działdowie, by
po dwóch mie sią cach gło dów ki tra fić do ob o zu
kon cen tra cyj ne go Dach au. W ob o zie tym peł -
nił fun kcję tłu ma cza ob o zo we go  o raz zos tał
kie row ni kiem pocz ty ob o zo wej. Po woj nie w
mieś cie O ra nien burg je go i mie niem naz wa no
jed ną z u lic. I tak też  moż na roz u mieć po jed -
na nie pol sko- nie miec kie.

Sta nis ła wa Zią tek

KOBIETA SPOD 
ZNAKU RODŁA

Na zakończenie serii „ Ocalić od zapomnienia” przybliżam postać WŁADYSŁAWY KNOSAŁY, nauczyciel-
ki i działaczki polonijnej na Warmii i Mazurach, córki długoletniego prezesa Związku Polaków w Niemczech
„ Rodło”- Jana Styp- Rekowskiego, żony polskiego nauczyciela i działacza na Warmii Ryszarda Knosały, który
to również był patronem Hufca ZHP w Olsztynku, jak i autorki wspomnień pt. „Była nas gromadka spora” i
„Utrwalić pamięć”. 
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W tym ro ku po łą czy liś my tra dy cyj ną za -
ba wę „cho in ko wą” z ak cją WOŚP. Był to,
jak się o ka za ło, dos ko na ły po mysł.

Im pre zę uś wiet ni li  swo ją ob ec noś cią
przed sta wi cie le gmin nych władz i or ga ni -
zac ji o raz rad ni gmin ni i po wia to wi. Na
prog ram ar tys tycz ny zło ży ły się wys tę py za -
rów no dzie ci, jak i  ro dzi ców. W przed sta -
wie niu ,,Czer wo ne trze wicz ki”  bo ha te ra mi
baś ni by li ucz nio wie kl. IV-VI, a głów ną ro -
lę zag rał Mi chał Ros tkow ski z kl. V. Ro dzi -
ce rów nież od eg ra li waż ną ro lę. Tu taj bo -
ha te ra mi in sce ni zac ji wg. sce na riu sza p.
W. Wy rzy kow skiej by li D. Do lat i A. Kuź -
niew ska, ca łość re ży se ro wa li – D. Król i A.
Kuź niew ska i K. Gą tarz.

Ro dzi ce po raz ko lej ny u do wod ni li, że
drze mią w nich uk ry te ta len ty ak tor skie,
i   że pot ra fią się świet nie ba wić, ro biąc coś
rów nież dla swo ich dzie ci i śro do wis ka. 

W przer wach mie dzy wys tę pa mi i za ba -
wą od by wa ły się li cy tac je drew na, ko szu -

lek, kub ków, pi łek, pla ka tów WOŚP itp.
Wo lon ta riusz ki nie mia ły chwi li od po czyn -
ku, a pusz ki za peł nia ły się bar dzo szyb ko.
Zeb ra liś my ok. 2 500,00 zł.

Naj młod si ucz nio wie bra li u dział w kon -
kur sie na naj bar dziej o ry gi nal ne przeb ra nie. 

Bez kon ku ren cyj ni o ka za li się tu: Ka sia
Pep łow ska z kl. III, Mi chał Wal ter i San dra
Li der lin z kl. I.

Po ja wi ła się tak że sław na Pe la gia, któ -
ra, jak zwyk le, roz ba wi ła pub licz ność.

Za in te re so wa nie im pre zą i frek wen cja
przek ro czy ły o cze ki wa nia or ga ni za to rów. 

Jo lan ta Rut kie wicz

Skła damy go rą ce po dzię ko wa nia spon -
so rom: Nad leś nic twu Ol szty nek, Hu cie
Szkła  w Ol sztyn ku, pa nu An drze jo wi Kuź -
niew skie mu o raz pań stwu I wo nie i An drze -
jo wi Łu gow skim.

WIGILIA w MOPS-ie 
w OLSZTYNKU

Emeryci olsztyneccy – ci utalentowani
W MOPS-ie w Klubie Seniora są zorganizowani.
Oczkiem są w głowie dyrektor- pani Ewy
Za to że są  w chórze, za słowicze śpiewy.
Artystyczny poziom chór  reprezentuje,
Jak tylko jest  impreza  często koncertuje.
O polskiej tradycji zawsze pamiętają,
Bo wigilia być musi - gości zapraszają.
Goście zaproszeni to coś szczególnego,
To pierwszy garnitur życia publicznego.
Biskup z Olsztyna obecnością zaszczyca-
To jak papież Franciszek – mała to  różnica.
Proboszczowie Olsztynka mu celebrowali,
W pewnym sensie jak by BOR  zastępowali.
Niewątpliwie każdy z seniorów  zabiega
U proboszcza  swego o wizę do nieba.
Ratusz zaproszenie poważnie traktuje,
Najważniejszych rangą zawsze deleguje.
To  poliszynela nie jest wcale tajemnicą,
Że z seniorami zawsze się wszyscy liczą.
Honory gospodyni wigilii spełniała,
Dyrektor pani Ewa – co gości witała,
Preludium wigilii – najmłodsze pokolenie,
Dzieci z przedszkola dały przedstawienie
Jasełka odegrały – wzruszenie i uznanie.
Dla pań z przedszkola za wyreżyserowanie,
Seniorzy jak zwykle podziw wzbudzili.
Przepiękne kolędy gościom zanucili,
Siłą swego głosu nie mogli operować,
Bo mury MOPS-u mogłyby się zarysować.
Tuby, mikrofony inne nagłośnienia,
Dla chóru seniorów zbędne urządzenia.
Przed wigilią biskup wszystko błogosławił,
Jak by  certyfikat jakości wystawił.
Tradycyjnie opłatkiem się wszyscy łamali,
Wzajemne życzenia też sobie składali.
Pracownice MOPS-u pełne życzliwości,
Podawały  półmiski z przysmakami dla gości.
Potrawy jak zwykle smakiem urzekały
I do tego jeszcze niezwykle pachniały.
Były też potrawy od stuleci znane
W przekazie rodzinnym kiedyś gotowane.
W MOPS-ie panie w kuchni po prostu czarują,
Prawie że z niczego obiady gotują,
Stawki na jedzenie to zaledwie grosze,
Bo u Gesslerowej wszystko co najdroższe.
Tak samo Makłowicz- duma go rozpiera,
Do dań swych produkty najdroższe wybiera.
Mówią, że z pustego Salomon nie leje,
Jednak w MOPS-ie widać że są czarodzieje.
A na zakończenie  – zawsze jest tak samo-
Kawę oraz ciasto świąteczne podano.
Dyrektor pani Ewa - bezmiar gościnności,
Na wigilię następną zapraszała gości.

Czesław Kazimierz 
Bandzwołek   

Dzień Babci i Dzień Dziadka to wy ją tko -
we święta,  jedne z najmilszych i najsympa-
tyczniejszych w kalendarzu. Szkoła Filialna
w Królikowie  zorganizowała takie
wydarzenie 21stycznia 2015r, na które
przybyło wielu naszych najmilszych gości.
Dzieci z klas 0-III przygotowały wspaniałe
występy artystyczne, przepełnione dialo-
giem, śpiewem, tańcem, muzyką, poprzez
które chciały wyrazić swoją miłość,

wdzięcz ność i szacunek kochanym bab-
ciom i dziadkom. Potem   uczniowie
podarowali wspaniałe prezenty swoim goś-
ciom. Babcie i dziadkowie popisywali się
m.in. umiejętnościami tanecznymi.
Uroczystość wypadła pięknie. 

Opracowała
Beata Sawońska  

„Or kies tra z cho in ką” w Waplewie

WIGILIA w MOPS-ie

Dzień Babci i Dziadka w Szkole Filialnej w Królikowie
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Sześ cio ro zu peł nie nam niez na nych lu -
dzi ot rzy ma ło w ra mach ak cji „Szla chet na
pacz ka” 13 kar to nów z od zie żą, za baw ka -
mi, żyw noś cią i środ ka mi czys toś ci od ucz -
niów, ro dzi ców, nau czy cie li, pra cow ni ków
o raz dy rek cji Szko ły Pod sta wo wej w Ol sztyn ku.

Czy by ły wąt pli woś ci? O czy wiś cie, w cią -
gu trzech ty god ni mię dzy za lo go wa niem
się na stro nie „Szla chet nej pacz ki”, a dos -
tar cze niem jej do „na szej” ro dzi ny mie liś -
my mnós two py tań. Któ rą ro dzi nę wyb rać?
Jak roz dzie lić za da nia po mię dzy wy cho -
waw ców, by gro ma dze nie pre zen tów posz -
ło spraw nie i roz sąd nie? Czy da my ra dę
wy wią zać się z te go, do cze go się zgło si liś -
my i czy zgro ma dzi my wszys tkie pre zen ty
„z lis ty”? Czy ku pu je my na pew no to, cze -
go tej ro dzi nie naj bar dziej pot rze ba?

Wszys tkie te wąt pli woś ci roz wie wa ły się
po wo li, gdy roz pro pa go wa łyś my ak cję w
na szej szko le i zna laz łyś my wie lu zwo len ni -
ków o raz po moc ni ków. Nie mal każ dy wy -
cho waw ca za an ga żo wał się w gro ma dze -
nie pot rzeb nych rze czy. Młod sze dzie ci
przy go to wa ły zbiór kę drob niej szych pre -
zen tów, star sze gro ma dzi ły pie nią dze na
za kup koł dry, czy ub rań. Z fun du szy uz bie -
ra nych 2 grud nia na zeb ra niu z ro dzi ca mi
u zu peł ni liś my lis tę pre zen tów. Szcze gó ło -
wym roz li cze niem pie nię dzy za ję ła się pa ni
Ag niesz ka Gi le wicz. Po  ku pie niu od zie ży,
ob u wia, ręcz ni ków i poś cie li z kwo ty
1663zł (zeb ra nej w kla sach IV-VI, wśród
nau czy cie li i ro dzi ców) po zos ta ło nam
650zł, któ re przez na czy liś my na żyw noś ć
o raz środ ki czys toś ci. W pacz ce zna laz ły się
tak że gry plan szo we, za baw ki o raz mik ser i

blen der. U da ło nam się speł nić wszys tkie
ma rze nia „na szej” ro dzi ny – o czy wiś cie tyl -
ko te z „lis ty”. 

Nie da li byś my ra dy do ko nać te go wszys -
tkie go bez ro dzi ców, któ rzy, nie rzad ko sa -
mi pot rze bu ją cy wie lu rze czy, da wa li swo -
im dzie ciom pre zen ty, czy pie nią dze na
wspar cie na szej i nic ja ty wy. Nie o ce nio ną
po moc o ka za li tak że spon so rzy: pan Grze -
gorz Pok rzyw nic ki (sklep „Max wszys tkie -
go”) o raz pan A dam Wysz kow ski (sklep
„B-Mar ket”). 

Sa mo pa ko wa nie pa czek rów nież by ło
wiel ką fraj dą. Mi mo desz czu i zim na na po -
szu ki wa nie kar to nów u da ła się kla sa VId,
któ ra z og rom ną ra doś cią „pląd ro wa ła” ol -
szty nec kie skle py. Gdy o ka za ło się, że ar ty -
ku łów spo żyw czych i che micz nych ma my
nap raw dę du żo, pos ta no wi liś my ob da ro -
wać tak że pacz ka mi dwie pot rze bu ją ce ro -
dzi ny, któ rych dzie ci u czą się w na szej
szko le. Pre zen ty zos ta ły im dos tar czo ne
przed świę ta mi. 

Wszys tkie na sze dzia ła nia za koń czy ły się
13 grud nia, gdy pa ni E wa Wron ka wraz z
wo lon ta riu szem „Szla chet nej pacz ki” dos -
tar czy ła pre zen ty od Szko ły Pod sta wo wej
w Ol sztyn ku wyb ra nej przez nas ro dzi nie.
Zo ba czyć wzru sze nie w ich o czach – bez -
cen ne! Pięk ne jest rów nież to, że pot ra fi liś -
my te go do ko nać – o fia ro wać ko muś pre -
zen ty war te po nad 3 ty sią ce zło tych, zjed -
no czyć się we wspól nym dzia ła niu i spra -
wić, że ktoś dzię ki nam bę dzie miał pięk ne
Świę ta. Na sze też bę dą pięk niej sze!

An na Cie siel ska

„Szla chet ni” 
ze Szko ły Pod sta wo wej 

13 grud nia – 13 pa czek… Był to dzień pe łen wzru szeń i wia ry, że czło wiek
jest wiel ki, ma wiel kie ser ce i pot ra fi czy nić dob ro. Prze ko na ła się o tym dzię ki
nam pew na ro dzi na z Ol szty na. W ostatnim czasie ukazała się książka Zygmunta

Jatczaka i Krzysztofa Schramma „Niczego nie żałuję”. 
Zygmunt Jatczak to żywa legenda Armii Krajowej i

Legii Cudzoziemskiej. Powstaniec Warszawski Batalionu
„Miotła”, żołnierz Legii w Indochinach w 13 D.B.L.E.
Wielokrotnie odznaczany, w tym krzyżem Walecznych za
Powstanie oraz Medaille Militaire za Indochiny (…)

Więzień Majdanka, żołnierz Powstania Warszawskiego,
który pokazał mi prawdziwą historię tych powstańczych
dni w stolicy. Mój Przewodnik i Przyjaciel zabrał mnie
także w podróż do legendarnej, dawnej Legii Cudzoziem-
skiej. Z pierwszej ręki poznałem Sidi Bel Abbes w Algierii
– Maison Mere Legii. Wyruszyłem też z Nim do Indochin
na wojnę z komunistycznym Viet Minhem (…)

Razem, w opowieściach, byliśmy na patrolach w
dżungli i na polach ryżowych, zobaczyłem walki i operacje
Legii w Indochinach oczyma ich uczestnika. Dzisiaj jest
już niewielu świadków tych wydarzeń, coraz mniej jest
Powstańców Warszawskich, ubywa też weteranów Legii
pamiętających walki w Indochinach przeciwko komuniz-
mowi (…)

Zygmunt Jatczak, mój Przyjaciel, mówi, że jest szczęś-
ciarzem, iż wszystkie te dramatyczne wydarzenia przeżył.
Ja jestem szczęściarzem, że mam Go za Przyjaciela (…)

Krzysztof Schramm,
historyk zajmujący się 

dziejami Legii Cudzoziemskiej.

Zapraszamy do lektury!!!

Spros to wa nie
W ostatnim numerze na stronie 8 wkradł się błąd, powin-

no być: 40 lat minęło ...

bezpłatne ogłoszenia
Udzielę korepetycji z  JĘZYKA NIEMIECKIEGO, 15

zł/45min. Miejscowość KUNKI. Możliwość dojazdu do
Olsztynka bądź miejscowości w okolicach Olsztynka za
drobną opłatą. Kontakt: 519 867 710

Ogłoszenia przyjmowane są w biurze redakcji  (MDK w
Olsztynku, ul. Chopina 29, tel. 89 519 22 01, w godz.

8.00-18.00)
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MŁODZI MAJĄ GŁOS

Wszys cy chy ba wie dzą, że w ok -
re sie no wo rocz nym każ dy ma, al bo
po wi nien mieć, ja kieś pos ta no wie -
nia. I zgod nie z tra dyc ją tak też się
dzie je. Pos ta na wia my so bie, że
zacz nie my ćwi czyć, schud nie my,
pop ro si my w koń cu o pod wyż kę,
czy też zacz nie my się so lid niej u -
czyć, wy po wie my woj nę le nis twu...

... a le już 2 stycz nia nie pa mię ta
o tym po ło wa dek la ru ją cych, po
up ły wie pier wsze go ty god nia ja kieś
80%, a do 1 lu te go do cie ra ją tyl ko
naj wyt rwal si. No wy rok - no we
moż li woś ci, sta re pos ta no wie nia,

ze ro wy wy nik. W pier wszych dni-
ach ro ku si łow nie i za ję cia fit nes su
są ob le ga ne ni czym Jas na Gó ra
przez Szwe dów. Lecz ja kiś czas po -
tem wszys cy znie chę ce ni od stę pu ją
od „ob lę że nia”. Cóż, his to ria lu bi
się pow ta rzać, a chwi lo wa mo ty -
wac ja u pa dać. 

Jak wi dać, his to ria zaw sze ma
swój od po wied nik w nor mal nym i
co dzien nym ży ciu. Na przyk ład, po -
cząt ku ją cy bie ga cze zaw sze z og -
rom nym en tuz jaz mem i wer wą ku -
pu ją sprzęt. Nas tęp nie, z uś mie -
chem na us tach, bie ga ją zaz wy czaj
ze 2 mie sią ce. 

Szkol ne po le też da je nam cie -
ka we ob ser wac je. W za sa dzie na
wszys tkich  przed mio tach szkol -
nych tak że moż na zna leźć na wią za -
nia do pos ta no wień no wo rocz nych
i do te go, ja kim koń czą się zaz wy -
czaj re zul ta tem. Cho ciaż by nasz u -
ko cha ny ję zyk pol ski. Po przek -
ształ ce niu pew ne go po wie dze nia
wy cho dzą ta kie o to sło wa: „Wilk
[był] mi ły ra zy kil ka, po nios ło i wil -
ka”. To mo że być e wi den tne na -
wią za nie do pos ta no wie nia o by ciu
lep szym, mil szym, bar dziej em pa -
tycz nym i al tru is tycz nym dla in -
nych: ob cych lu dzi, ko le gów i ko le -

ża nek z pra cy/ze szko ły, ro dzi ny,
bab ci i sios try. To os tat nie jest, na -
wia sem mó wiąc, pra wie nie moż li -
we. Po czą tek ro ku ma w so bie jed -
nak pew ne po zy tyw ne ce chy, zaz -
wy czaj  jest to czas przy no szą cy
krót ki, a le jed nak jak że po żą da ny
roz ejm na fron cie zwa nym do mem. 

Wie rzę jed nak, że war to po dej -
mo wać pos ta no wie nia, któ re nie -
ko niecz nie mu szą być a ku rat no -
wo rocz ne. U bar wia my w ten spo -
sób sza rą rze czy wis tość (częs to o
sma ku go rycz ki) nut ką bra wu ry i
sza leń stwa (o sma ku sło dy czy). W
koń cu trze ba być od waż nym, że by
pod jąć się od mia ny sie bie. Je że li
na sza mo ty wac ja jest sil na, jeś li jes -
teś my nap raw dę zde ter mi no wa ni,
a nie tyl ko dek la ru je my coś, dla te -
go że ”wszys cy tak ro bią”, to ma my
suk ces w za się gu rę ki! Jed nym sło -
wem (uś ciś la jąc, czte re ma sło wa -
mi): po wo dze nia w no wym ro ku!

Bar tło miej Mo roz

Czas nieubłaganie płynie, za nami już Święta Bożego Narodzenia oraz huczne zakończenie roku.
Na zajęciach dziennikarskich rozważaliśmy rolę i współczesny obraz Mikołaja, omawialiśmy komercja-
lizację świąt. Ponadto, pojawił się również temat symbolicznego przejścia ze „starego” w „nowe”. 

Początek od zawsze kojarzy się z czymś pozytywnym. Nowy rok i nowy początek                   -
nasza tabula rasa. W pierwszym naszym artykule w 2015 roku postanowiliśmy przekazać Państwu
nasze refleksje na temat noworocznych postanowień i deklaracji, które tak chętnie składamy przed
sobą samym i naszymi bliskimi. A jak jest z ich dotrzymaniem?    Oto felieton, a raczej molieton, czyli
życiowe rozważania Bartka M. 

Opiekun projektu 
Małgorzata Zapadka Stycz nio we deja vu

Jeś li cho dzi o mo ich ob ec nych po -
do piecz nych, pier wsza kla sa mi nę ła na
wza jem nym poz na wa niu się, bu do wa -
niu zau fa nia i po ro zu mie nia. U da ło
nam się wspól nie zor ga ni zo wać „Ro -
dzin ne śpie wa nia pio se nek pat rio tycz -
nych”, tur niej spor to wy, war szta ty plas -
tycz ne, czy też czy ta nie przez ro dzi ców
ba jek.

W dru gim ro ku na szej współ pra cy
pos ta no wi łam wy ko rzys tać po ten cjał,
pas je i za in te re so wa nia ro dzi ców.
Chcia  łam, a by by li mo i mi par tne ra mi,
nie tyl ko w dzia ła niach wy cho waw -
czych, a le przed e wszys tkim w e du ka -
cyj nych.

Do re per tu a ru dzia łań e du ka cyj nych
wpro wa dzi łam za ję cia, któ re przy go to -
wu ją ro dzi ce. Co do te ma tu i ro dza ju
za jęć po zos ta wi łam im do wol ność. I tu
zos ta łam mi le zas ko czo na og rom ny mi
kom pe ten cja mi, u mie jęt noś cia mi za -
cie ka wie nia dzie ci o raz kre a tyw noś cią.
Od by ło się już kil ka in no wa cyj nych lek -
cji, gdzie w ro lę nau czy cie la wcie lił się
ro dzic, któ re spra wi ły wszys tkim du żo
fraj dy.

Pa ni I za be la Da ni le wicz (z wyk ształ -
ce nia his to ryk) o po wia da ła dzie ciom
fas cy nu ją ce his to rie o śred nio wiecz -
nych ry ce rzach. Leś nik - pa ni Jus ty na
Ro gow ska przes ta wi ła za po mo cą pre -

zen tac ji swo ją pra cę - pas ję. Przy nios ła
ek spo na ty w pos ta ci po ro ży zwie rząt.
Pan Piotr Żół tow ski, pro wa dzą cy fir mę
„Og rod nic two Żół tow ski”, wyt łu ma czył,
w o par ciu o pre zen tac ję, na czym po le -
ga in vit ro roś lin. Przep ro wa dził z
dzieć mi doś wiad cze nie szcze pie nia roś -
lin. W ak wa rium, któ re znaj du je się w
sa li 414, pow sta ła ho dow la po mi do -
rów – naj lep szy do wód na zdo by te
przez dzie ci u mie jęt noś ci.

Za ję cia przep ro wa dzo ne przez ro -
dzi ców by ły prze myś la ne i bo ga te w
róż no rod ne po mo ce. Pro wo ko wa ły
ucz niów do cie ka woś ci poz naw czej i o -
ży wio nych dys kus ji.

O ka zu je się, że ro dzi ce znaj dą czas,
a by przyjść do szko ły, jeś li tyl ko wi dzą
w tym ko rzyść dla dzie ci. Waż ne jest, a -
by nie stra cić ich po ten cja łu i chę ci.
Czu ję, że wza jem nie się wspie ra my,
jes teś my so jusz ni ka mi, a po dej mo wa ne
przez nas przed sięw zię cia poz wa la ją
wzmac niać wspól pra cę szko ły i ro dzi ny.

Z nie cier pli woś cią cze ka my na lek -
cję fi zy ki, któ rą za mie rza pop ro wa dzić
pan Ma rek Żmi jew ski i lek cję przy ro dy
w gos po dar stwie rol nym pa na Jar ka
Au guś ciń skie go. 

Wy cho waw ca Kla sy II a 
Ka ta rzy na Ha cia

„Cu dow nych ro dzi ców mam…”
To stwier dze nie za czer pnię te z pio sen ki z pew noś cią świet nie cha rak te -

ry zu je ro dzi ców mo ich ucz niów. Zaw sze mia łam to szczęś cie, że do mo jej
kla sy tra fia li nie tu zin ko wi i mąd rzy ucz nio wie, no i „w pa kie cie” dos ta wa -
łam wspa nia łych ro dzi ców. Wszak: „Nie da le ko pa da jab łko od jab ło ni”…

Chodzi o miejsce przy
młynie w Olsztynku i prze-
jeździe kolejowym. Stanowi
duże zagrożenie zarówno dla
pieszych jak i dla kierowców.
Wydawać by się mogło, że
młodzieżowa rada zajmuje się
zupełnie innymi działaniami.
Jednak takie otrzymujemy
sygnały z naszego środowiska
i nie powinniśmy ich lekce-
ważyć – mówi Paulina Gilars-
ka, wiceprzewodnicząca
MRM.

Na początku zeszłego roku
młodzieżowa rada poruszała

również problem stanu chod-
nika w Mierkach oraz naw-
ierzchni drogi do Lipowa
Kurkowskiego. Z informacji
otrzymanych od GDDKiA w
Olsztynie wynika że realizacja
chodnika w Mierkach będzie
możliwa nie wcześniej niż w
2016 roku. Z kolei Powiatowa
Służba Drogowa w Olsztynie
zadeklarowała wykonanie
doraźnych remontów drogi
do Lipowa Kurkowskiego. 

Aleksandra Dymarska

CHODNIK W MIERKACH

Młodzieżowi radni podejmują kolejną interwencję
związa ną ze stanem nawierzchni dróg i chodników. Tym
razem dotyczy stanu ona poboczy i chodnika wzdłuż
drogi krajowej Nr 58 (Olsztynek-Szczytno).
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Ta kie za ję cia 
dla dzie ci to baj ka

5 grud nia zor ga ni zo wa liś -
my war szta ty li te rac kie z pi sa -
rzem Mar kiem Sam sel skim.
Ich e fek tem bę dzie zbiór ba jek
na pi sa nych przez dzie ci, wy da -
ny w lu tym bie żą ce go ro ku.
Jed ną z nich bę dzie baj ka, któ -
ra pow sta ła pod czas pra cy na
war szta tach w Ol sztyn ku. Au -
to ra mi są ucz nio wie szós tych
klas Szko ły Pod sta wo wej w Ol -
sztyn ku (o pie kun Jus ty na Dąb -
row ska).

Ma rek Sam sel ski to ol sztyń -
ski dzien ni karz, pub li cys ta, au -
tor wie lu tek stów li te rac kich,
pio se nek, o po wia dań i ba jek.
Po dob ne spot ka nia z dzieć mi
pro wa dzi na te re nie na sze go
wo je wó dztwa. Pod czas za jęć
w na szej bib lio te ce ucz nio wie
mie li o kaz ję po roz ma wia nia z
twór cą o je go war szta cie pi -
sar skim, o pro ce sie pow sta wa -
nia ba jek, o tym, skąd au tor
bie rze swo je po mys ły. Był też
czas na za ba wę, m.in. na ka -
lam bu ry wy myś la ne przez pa -
na Mar ka. Pod czas two rze nia
baj ki dzie ci wy myś la ły pos ta ci,
na da wa ły im i mio na, wy myś la -
ły fa bu łę, za koń cze nie. Do o -
po wia da nia pow sta ły na wet i -
lus trac je. Mło dym twór com
bar dzo spo do ba ła się for ma
ta kich kre a tyw nych za jęć i roz -
bu dza nia wy ob raź ni. 

Baj ka wraz z i lus trac ja mi
znaj du je się na na szej stro nie
in ter ne to wej http://www.olsz-
tynek.naszabiblioteka.com/

Bez płat ne szko le nia
„In ter net bez gra nic”

W grud niu (11-19 XII 2014
r.) i stycz niu (5-13 I 2015 r.) w
na szej bib lio te ce pro wa dzo ne
by ły bez płat ne szko le nia kom -
pu te ro we pod naz wą „In ter net
bez gra nic”. Prog ram do fi -
nan so wa ny jest z fun du szy u -
nij nych w ra mach Prog ra mu

O pe ra cyj ne go Roz wo ju Pol ski
Wschod niej, a za re a li zac ję od -
po wia da O ran ge Pol ska.
Przez na czo ny jest dla o sób w
wie ku od 45 lat z wo je wó -
dztwa war miń sko-ma zur skie -
go zag ro żo nych wyk lu cze niem
cyf ro wym. 

U czes tni cy za jęć u czy li się
ob słu gi kom pu te ra o so bis te -
go, prak tycz ne go pos łu gi wa -
nia się prog ra ma mi (m.in. do

pi sa nia), wy ko rzys tywa nia
treś ci dos tęp nych w In ter ne -
cie, za ku pów w skle pach in ter -
ne to wych, ko mu ni kac ji z in ny -
mi u żyt kow ni ka mi in ter ne tu.
O ka zu je się, że są to przy dat -
ne u mie jęt noś ci, za ję cia cie -
szy ły się bar dzo du żym za in te -
re so wa niem. Łącz nie w
dwóch tur nu sach przesz ko li liś -
my 24 o so by z tzw. ka te go rii
wie ko wej 45 +. O ko lej nych
szko le niach bę dzie my in for -
mo wa li na bie żą co na na szej
stro nie in ter ne to wej i Fa ce bo -
ok’u.

Ra tuj z ser cem 
w bib lio te ce

W ak cję Wiel kiej Or kies try
Świą tecz nej Po mo cy włą czy ła
się rów nież na sza bib lio te ka. 9
stycz nia zor ga ni zo wa liś my
spot ka nie, pod czas któ re go
ra tow nik me dycz ny - Piotr So -
kół przed sta wił za sa dy u dzie la -
nia pier wszej po mo cy o raz u -
dzie lił wie lu cen nych wska zó -
wek w zak re sie ra to wa nia.
Każ dy u czes tnik miał moż li -
wość spraw dze nia na fan to -

mie jak wyg lą da to w prak ty -
ce. Na spot ka niu nie zab rak ło
o czy wiś cie wo lon ta riu sza z
pusz ką. Pod czas 23 już Fi na łu
WOŚP zbie ra liś my na pod trzy -
my wa nie wy so kich stan dar -
dów le cze nia dzie ci na od dzia -
łach pe diat rycz nych i on ko lo -
gicz nych o raz na o pie kę me -
dycz ną se nio rów.

Pa weł Ro gow ski

Miej ska Bib lio te ka Pub licz na w Ol sztyn ku

Nie tyl ko lek tu ra

autor 
Czesław 

Kazimierz 
Bandzwołek

NA WESOŁO

Domniemanie

Sąsiadki dociekają: sąsiad dlaczego

Klnie na okrągło od dnia wczorajszego?

Jedna mówi na to- obym się  myliła,

Pies może mu uciekł lub żona wróciła.

Przypuszczenie

Każda przyjemność nią być przestaje,

Gdy obowiązkiem nagle się staje.

Fortel

Icek się radzi rabina mądrego:

Kłóci się z żoną – racja ma być jego.

Rabin podpowiada – metoda sprawdzona,

Icek płacz  pierwszy, a nie twoja żona

Psycholog
mgr Kamil Jarmoszuk

Oferuję profesjonalną pomoc 

osobom zmagającym się  z problemami

natury emocjonalnej, 

zaburzeniami psychicznymi 

(schizofrenia, 

zaburzenia osobowości, nerwice, 

depresja i inne), zaburzeniami

odżywiania, uzależnieniem, 

problemami wychowawczymi

i innymi trudnymi 

sytuacjami życiowymi. 

Przyjmuję w Olsztynie i Olsztynku.

sesje indywidualne -100 zł

sesje grupowe - 120 zł

tel. 883 047 309 

www.olsztynpsycholog.pl
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Szcze gól nie w  tym pier wszym moc no wyb -
rzmie wa ją  sło wa tęs kno ty i nieu ga szo ne go ża lu
za Oj czyz ną, za blis ki mi i przy ja ciół mi w cza sie
przy mu so we go po by tu po e ty w Ros ji. Z te go ok -
re su po cho dzi rów nież mniej zna ny so net, bę dą -
cy pięk nym rzew nym  mo no lo giem li rycz nym, w
któ rym u czu cie nos tal gii zos ta ło pog łę bio ne licz -
ny mi py ta nia mi re to rycz ny mi.

Dla ta kich py tań nie ma ko ją cej od po wie dzi.

Do Niem na
Niem nie, do mo wa rze ko mo ja! gdzie są wo dy, 
Któ re nieg dyś czer pa łem w nie mow lę ce dło nie,
Na któ rych po tem w dzi kie pły wa łem us tro nie,
Ser cu nies po koj ne mu szu ka jąc och ło dy?

Tu Lau ra, pat rząc z chlu bą na cień swej u ro dy,
Lu bi ła włos zap la tać i zak wie cać skro nie,
Tu ob raz jej ma lo wa ny w sreb rnej fa li ło nie
Łza mi nie raz mą ci łem, za pa le niec mło dy.

Niem nie, do mo wa rze ko, gdzież są tam te zdro je,
A z ni mi ty le szczęś cia, na dzie i tak wie le?
Kę dy jest mi łe la tek dzie cin nych we se le?

Gdzie mil sze burz li we go wie ku nie po ko je?
Kę dy jest Lau ra mo ja, gdzie są przy ja cie le?
Wszys tko przesz ło, a cze muż nie przej dą łzy mo je?

To właś nie A dam Mic kie wicz stwo rzył cykl
so ne to wy, a w zak re sie roz mia ru sy la bicz ne go
pos łu gi wał się wier szem trzy nas toz głos ko wym,
tak jak w e po pe i „Pan Ta deusz”.

W li te ra tu rze pol skiej ut rwa li ły się ścis łe re gu -
ły two rze nia so ne tu tzw. wer sji włos kiej. Tym re -
gu łom twór ca po wi nien pod po rząd ko wać dość
zwar tą treść, któ rą ma za miar prze ka zać. I tak,
dwie pier wsze zwrot ki so ne tu są czte ro wer so we
i za wie ra ją treść o pi so wą lub nar ra cyj ną, dwie
po zos ta łe, trój wer so we, są wyz na niem al bo ref lek sją.

Wzo ru jąc się na twór czoś ći Pet rar ki i Dan te -
go, do li te ra tu ry pol skiej so net wpro wa dza li w
XVI wie ku Jan Ko cha now ski i Mi ko łaj Sęp Sza -
rzyń ski. W ba ro ku so net zys kał po pu lar ność
dzię ki Ja no wi An drze jo wi Mor szty no wi i Se bas -
tia no wi Gra bo wiec kie mu. Póź niej, op rócz A da -
ma Mic kie wi cza, so ne ty pi sa li m.in. Jan Kas pro -
wicz, Ka zi mierz Przer wa Tet ma jer, Le o pold
Staff, a ze współ czes nych - Jan Ma rek Rym kie -
wicz i Sta nis ław Ba rań czak.

Ja ni na Dob ro wol ska, po et ka z Ber li na, z któ -
rą mam przy jem ność ko res pon do wać, cho ciaż
mó wi o so bie, że jest tyl ko „skrom nym  wy rob ni -
kiem pió ra”, te raz sięg nę ła wy żej i wyb ra ła kun -
sztow ny ga tu nek, ja kim jest bez wąt pie nia so net.
W cią gu dwóch let nich mie się cy u bieg łe go ro ku
na pi sa ła 7 so ne tów. Za pew ne u ka żą się w ko lej -
nym, czwar tym już zbior ku po et ki.

Mam zasz czyt przed sta wie nia czy tel ni kom
„Al bo” kil ku so ne tów, da ją cych przed smak ucz ty
li te rac kiej, jeś li sięg nie cie pań stwo po po ez ję Ja -
ni ny Dob ro wol skiej.

Naj wcześ niej szy jest SO NET III, da to wa ny na
04.08.2014r. , pięk ny li ryk o ro dzą cym się u czu -
ciu mi łoś ci, w do dat ku przy „wtó rze” nie o kieł -
zna ne go ży wio łu - let niej bu rzy.

SO NET III
Sto i my tak w ciem noś ci po mię dzy krze wa mi,
Strwo że ni nag łą bu rzą - zab łą ka ni w le sie.
I sły chać szept w liś ciach, któ re wiatr gdzieś

nie sie
Wśród tną cych się wza jem nie błys ka wic nad

na mi.

W kłę bach chmur się prze ta cza prze ciąg łe dud -
nie nie

I gra su je w po wiet rzu, i snu je już sid ła -
Na nas, wtu lo nych te raz w ra mion na szych

skrzyd ła
W mil cze niu skry wa ją cych to pier wsze wzru sze nie.

Jak kwiat, gdy poś ród no cy nag le się ot wie ra;
Wi dzi księ życ ku nie mu prze gię ty w uk ło nie
I tyl ko raz prze ży wa nie bo, i tchnie wo nie.

Tak i my, drżąc, ku so bie wy cią ga my dło nie
- O nieś mie le ni bu dzą, któ ra i w nas wzbie ra -
Pod płasz czem nie ba, co już nad na mi się zwie ra

In spi ru ją ce do na pi sa nia przez Ja ni nę Dob -
ro wol ską pię ciu so ne tów by ło ma lar stwo Ja na
Ver me e ra (1632 - 1675),  ho len der skie go twór -
cy mis trzow skich por tre tów ko biet. Ma larz u -
miesz cza por tre to wa ne ko bie ty - bo ga te da my,
a le i pros te nie wias ty - w o ry gi nal nych wnęt -
rzach, naj częś ciej przy ja kimś za ję ciu.

Mó wią o tym ty tu ły ob ra zów np. „Gra ją ca na
gi ta rze”, „Czy ta ją ca list”, „Ko ron czar ka”, „Ko -
bie ta z wa gą”, „Mle czar ka”/al bo: „Na le wa ją ca
mle ko”, „Dziew czy na z per łą” i in ne.

So net IV na pi sa ła po et ka pod wpły wem treś -
ci ob ra zu „Czy ta ją ca list”.

Po zos ta nie my te raz w nie co dzien nym zes ta -
wie niu - ut wo ru po e tyc kie go i dzie ła ma lar skie go

SO NET IV
Przez ot war te wit ra że blask po ran ny wpa da
I oś wiet la dziew czę ce czo ło w lek kim skło nie
Nad lis tem. Mi ła jest treść - wi dać jej dło nie
Drżą i jak na twarz bla dą ru mie niec się wkra da

Zło ty pył słoń ca mięk ko na suk ni o sia da
I na spi ral nych lo kach co zdo bią jej skro nie.
Z ty łu cięż ka ko ta ra ca ła zło tem pło nie
A każ dy cień się prze suw nie na ścia nie uk ła da

Ser ce dziew czy ny z lis tem mi łoś cią już wzbie ra,
Kie dy sło dy czą spoj rzeń pieś ci tkli we sło wa,
A wte dy ca ła świat łość dla niej się ot wie ra,
Bo jest tych słów aż nad to wy ra zis ta mo wa...

Spójrz, ob ok gro no jab łek doj rza łych pa te ra,
Wi dzia na w ciep łych blas kach o cza mi Ver me e ra!

Wzo rem przy ję tych dla so ne tu re guł, po et ka
ma lu je sło wa mi da mę za to pio ną w cie ka wej za -
pew ne treś ci lis tu. To jest bo ha ter ka ob ra zu -
por tre tu Ja na Ver me e ra „Czy ta ją ca list”. W
swo im so ne cie  Ja ni na Dob ro wol ska pod kreś la
cha rak te rys tycz ne dla te go ma la rza o pe ro wa nie
świat łem na tu ral nym, wpa da ją cym do po miesz -
cze nia przez ot war te ok no. O no roz jaś nia kom -
na tę, w któ rej ref lek sy świet lne pę dzel ma la rza
zat rzy mu je i ut rwa la  na czo le ko bie ty, na jej
suk ni, na ko ta rze, a na wet na zło ce niach o kien -
nych wit ra ży. 

A te raz skie ruj my wzrok na por tret
Pod nie tą do na pi sa nia SO NE TU VI jest ob -

raz „Gra ją ca na gi ta rze „. Spor te to wa na  przez
ma la rza mło da ko bie ta to praw do po dob nie je go
u ko cha na, Cat ha ri na Bol nes, któ rą Ver me er
poś lu bił w wie ku 21 lat. Miał z nią je de naś cio ro
dzie ci.

A ja kie od czu cia na te mat treś ci te go płót na

wy ra zi ła po et ka Ja ni na Dob ro wol ska ?

SO NET VI
W stru mie niu świat ła tań czą i blas ki, i cie nie

I skrzą się - z nim przy by łe - zło cis te o pa ry.

Won ny uś miech dziew czy ny przy dźwię kach gi ta ry,

Roz szcze pia we so łoś cią sło necz ne pro mie nie.

Sznur pe reł, zło te klek sy - słod kie za pat rze nie!

Jak że błysz czy się suk nia, jak lśni ob raz sta ry !

I jak w ten blask - zza nie go - wy bie ga ceń sza ry!

Wi dać, że Ver me er lu bił zło cis te od cie nie.

Tyl ko dla ko go ten uś miech przez na czo ny?

Ta za lot ność spoj rze nia, i te dźwięcz ne to ny?

Na twa rzycz ce - od ol śnień - ru mie niec wyk wi ta...

Czyż by to był wyb ra nek  - ten z daw na wyś nio ny?

Głos  je go mi ły ser cu - i za du szę chwy ta...

Jak by to sam A pol lo z Par na su za wi tał.

POETYCKIE STROFY ZNAD SPREWY 

SO NE TY JA NI NY DOB RO WOL SKIEJ

Za nim przed sta wię kil ka z naj now szych ut wo rów po et ki, ja ki mi są jej so ne ty, chcia ła bym
przyb li żyć w skró cie ten pięk ny ga tu nek li ry ki. Mi łoś ni cy twór czoś ci na sze go Wiesz cza
dos ko na le za pew ne pa mię ta ją z lek tur szkol nych cykl so ne tów A da ma Mic kie wi cza pt.
„So ne ty krym skie”, a wśród nich np. „Ste py A ker mań skie”, „Bu rzę”, „Grób Po toc kiej” i in ne.

Jan Vermeer „Czytająca list”
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A ja kie u czu cia wzbu dził w po et ce wspom nia ny
ob raz Ver me e ra, za ty tu ło wa ny po pros tu „Mle czar -
ka”, mo że my prze ko nać się czy ta jąc SO NET V Ja -
ni ny Dob ro wol skiej.

W pół cie niach drze mie ci sza, na ścia nie blask zmien ny.
Krzep ka ko bie ta w żół to-nie bies kim od zie niu, 
Prze le wa mle ko z dzban ka w og rom nym sku pie niu.
Wi dać, że jest to dla niej ry tu ał co dzien ny.

Na sto le - ob ok na czyń - ko szyk z chle bem pszen nym 
Przyt rzy mu je tka ni nę w chab ro wym od cie niu,
Te raz w mrok wpa da ją ca w nied ba łym zwie sze niu...
Chab ry, pszen na ob fi tość i ten świt pro mien ny!
„Do pó ki to ko bie ta.. /to z Szym bor skiej wier sza/...

A myśl u ję ta w sło wa jest tym roz leg lej sza
Im wię cej nań u mys łów w ci szy się ot wie ra...

W tych blas kach i pół cie niach ob ra zów Ver me e ra.
I każ da myśl zro dzo na ja ko ta naj pier wsza,
Sta je się nies koń cze nie szer sza, co raz szer sza...

„A neg do ta - praw dzi wa lub zmyś lo na - mó wi,
że ktoś kie dyś pró bo wał zaj rzeć za ob raz Ver me e ra,
a by spraw dzić skąd po cho dzi je go cu dow ne
świat ło”. „Mle czar ka„ jest jed nym z ta kich właś -
nie płó cien, na sy co nych wew nęt rznym, sa mo is -
tnym świat łem, któ re zda je się pły nąć z ob ra zu”.

Skon fron tuj my te raz treść pięk ne go so ne tu
ze scen ką na płót nie ho len der skie go mis trza. W
zwrot kach czte ro wer so wych po et ka za war ła o -
so bis te spoj rze nie na dzie ło ma lar skie, po e tyc ko
prze ka za ła treść por tre tu. Na to miast zwrot ki
trój wer so we to zas ta na wia ją ce ref lek sje. Jed na
nich brzmi tak:
„A myśl u ję ta w sło wa jest tym roz leg lej sza
im wię cej nań u mys łów w ci szy się ot wie ra...”

Na szych u mys łów tak że, lu dzi czy ta ją cych po -
ez ję i po dzi wia ją cych róż ne dzie ła sztu ki, a przy
tym skłon nych do kon tem plac ji.

O po ez ji, któ rą bar dzo u ko cha ła i pop rzez
któ rą się wy po wia da - do daj my, że tyl ko w ję zy -
ku pol skim - Ja ni na Dob ro wol ska mó wi” „Po ez -
ja jest mo wą dusz i serc”.

I tyl ko ty le, a jed no cześ nie jak du żo! Jak niez -
wyk łe i zro zu mia łe jest stwier dze nie po et ki!

W i mię ta kie go po ro zu mie nia dusz i serc ży -
czę przy jem nej lek tu ry ut wo rów  Ja ni ny Dob ro -
wol skiej.

Li te ra tu ra
Mic kie wicz A. , Dzie ła po e tyc kie, War sza wa

1983, t. 1
Mio doń ska - Bro o kes E. i in ni, Za rys po e ty ki,

War sza wa 1978.
Wiel cy ma la rze, Rocz nik 1999, nr 61
P.s Przy pom nę ty tu ły do tych czas wy da nych

zbior ków po ez ji Ja ni ny Dob ro wol skiej.
1. „Z To bą, Po ez jo”, Wy daw nic two Po lig raf,

2012
2. „O świ cie za czy nam żyć, Wy daw nic two Po -

lig raf, 2012
Za mó wie nia: ul. Kro ku so wa 1-3 
92 - 101 Łódź
3. „Pisz do mnie”, War szaw ska Fir ma Wy -

daw ni cza 2014.
ul. Ra tu szo wa 11/5/19
03 - 450 War sza wa

Jan Vermeer „Grająca na gitarze”

Jan Vermeer „Mleczarka”

Roz ma wia my z właś ci cie lem ga bi ne tu - le ka -
rzem we te ry na rii Zbig nie wem Lesz czyń skim.
Co fas cy nu ją ce go jest w za wo dzie le ka rza we te -

ry na rii?
Pięk no te go za wo du po le ga na tym, że zwie -

rzę ta w swych in ten cjach są bez in te re sow ne. Po -
ka zu ją swą złość al bo wdzięcz ność, a le zaw sze
są w tym szcze re.

Du żą sa tys fak cją jest nie sie nie sku tecz nej po -
mo cy cho rym zwie rzę tom i ob ser wo wa nie ra -
doś ci właś ci cie li gdy ich pu pil wra ca do zdro wia.
Wiem, że na po cząt ku swo jej ka rie ry za wo do -

wej pra co wał Pan w lecz ni cy pań stwo wej.
Skąd wziął się po mysł na ot war cie pry wat nej
prak ty ki?

Po 11 la tach pra cy w lecz nic twie pań stwo -
wym do szed łem do wnios ku, że czas na zmia ny.
W sys te mie, któ ry na rzu cał nam u pa da ją cy soc -
ja lizm nie wi dzia łem dla sie bie miej sca. Wys tą pi -
łem za tem do Wo je wó dzkie go Le ka rza We te ry -
na rii z proś bą o wy da nie zez wo le nia na ot war -
cie pry wat nej prak ty ki. I nau gu rac ja dzia łal noś ci
mia ła miej sce 01.01.1989r, by ła to dru ga pry -
wat na lecz ni ca w na szym wo je wó dztwie (pier -
wsza pow sta ła w Bar to szy cach trzy mie sią ce
wcześ niej).
To już 25 rocz ni ca is tnie nia pań skiej fir my, czy

po ta kim cza sie ma Pan go to wy prze pis na
suk ces?

Go to we go prze pi su nie znaj dzie się nig dy.
Myś lę, że przed e wszys tkim trze ba wy ma gać
wię cej od sie bie, niż od in nych. Co dzien na cier -
pli wość i za an ga żo wa nie w pra cę przy no si e fek -
ty do pie ro po wie lu la tach, a le i tak nie jest to
gwa ran cją suk ce su. Spo czy wa nie na lau rach by -
ło by nie wy ba czal nym błę dem, dla te go sta ra my
się w na szej pra cy nie po pa dać w ru ty nę i sta le
pod no sić  kwa li fi kac je.

W co dzien nej prak ty ce po szu ku je my naj lep -
szych roz wią zań dla na szych po do piecz nych, nie
za po mi na my przy tym o zro zu mie niu o cze ki wań
ich właś ci cie li.

Nie do prze ce nie nia w two rze niu kli ma tu na -
szej lecz ni cy jest ro la pra cu ją cej ze mną Pa ni
dok tor Jus ty ny Woj cie chow skiej. Ra zem sta ra -
my się two rzyć przy jaz ną at mos fe rę, któ ra prze -
nie sie się na na szych pac jen tów i ich o pie ku nów.

Czy jest to to prze pis na suk ces - o to na le ży
za py tać na szych klien tów.
Ju bi leusz fir my jest za pew ne o kaz ją do wspól -

ne go świę to wa nia. Czy w związ ku z tym przy -
go to wa ne są ja kieś nies po dzian ki?

Ma my mi ły pre zent dla na szych klien tów,
każ de go 25-go dnia mie sią ca u dzie la my 25% ra -
ba tu na wszys tkie us łu gi i za ku py. 

Prze wi du je my rów nież in ne mi łe nies po -
dzian ki. 

Dzię ku ję za roz mo wę i ży czę ko lej nych, pięk -
nych 25 lat!

Dzię ku ję

Ma teusz Sa wic ki

Ga bi net We te ry na ryj ny „PAN TA VET”
- 25lat dzia łal noś ci

tekst sponsorowany
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Tradycyjnie, jak co roku, społeczność Domu Dziennego Pobytu wraz
z zaproszonymi gośćmi zasiadła przy wspólnym stole wigilijnym.
Uroczystą wieczerzę poprzedziły występy artystyczne dzieci z Przedszkola
Miejskiego w Olsztynku, pensjonariuszy z Domu Pomocy Społecznej w
Olsztynku oraz Swojskiej Nutki. Po wspólnym kolędowaniu arcybiskup
Edmund Piszcz pobłogosławił wszystkim zebranym, podzielił się
opłatkiem, życząc obecnym spokojnych i wesołych świąt w gronie
najbliższych.

„Nieważne jest gdzie, nieważne jest jak,
ważne z kim spędzasz ten piękny czas.
Wiek nie gra roli ani pozycja,
bo dla nas cenna jest  tylko tradycja.
Obyczaj to piękny i wszystkim przypomina,
Jak ważna w te święta jest dla nas Rodzina.”

(D. Rogowska)

Wszys cy  człon ko wie ko ła na to -
miast, op rócz wza jem nych ży czeń
wszel kiej po myś lnoś ci, ży czy li tak że
dal sze go roz kwi tu mias tu.  O bo ga -
to i zgod nie z wie lo wie ko wą tra dyc -
ją zas ta wio ny stół wi gi lij ny zad ba ła
sze fo wa res tau rac ji. W wi gi lij nym,
świą tecz nym nas tro ju i zgod nie z
du chem chrześ ci jań skiej tra dyc ji
od by ło się też wspól ne ko lę do wa -
nie. Goś cie wy mie nia li się wspom -
nie nia mi prze ży tych świąt w swo ich
ro dzin nych stro nach, ja ko że po -
cho dzą  nie tyl ko z Ol sztyn ka, a le i
z od leg łych re gio nów  kra ju, a na -
wet spo za je go gra nic. Szcze gól -
nym goś ciem wi gi lij ne go spot ka nia
był pro fe sor U ni wer sy te tu War miń -
sko- Ma zur skie go, wyk ła dow ca fi lo -
lo gii an giel skiej, pan Bob Le e. Sza -
cow ny gość z kra ju Wil lia ma Szek -

spi ra, z rac ji wie lo let nie go po by tu
w kra i nie ty sią ca je zior, jak ok reś la
się War mię i Ma zu ry, grun tow nie
za poz nał się z Pol ską tra dyc ją i jej
fol klo rem, jest  nie tyl ko pod jej
wra że niem, a le wprost o na go
zach wy ca. Tra dy cyj na kuch nia pol -
ska, jak mó wi pan pro fe sor, to sa -
me roz ko sze sma ko we. Do ce nia
tak że u ro dę Po lek, o czy wiś cie z u -
mia rem, nie chcąc u pa nów swo im
zach wy tem wzbu dzać zaz droś ci.
Pan Ja cek Dre lich, dzię ku jąc goś -
ciom za przy by cie i ich żeg na jąc,
nad mie nił, że w związ ku z po zys ki -
wa niem co raz to no wych człon ków
i sym pa ty ków ta kie u ro czys te spot -
ka nia bę dą wpi sa ne na sta łe do ka -
len da rza dzia łań ko ła.

Ka zi mierz Czes ter

Wi gi lia ko ła PIS w Ol sztyn ku

Człon ko wie ol szty nec kie go ko ła Pra wa i Spra wied li woś ci spot ka li
się na u ro czys tej wi gi lii w res tau rac ji Ra tu szo wa. Frek wen cję og ra ni -
czy ła ma ła po wierz chnia przy tul ne go lo ka lu. Pre zes ol szty nec kie go
PIS-u, pan Ja cek Dre lich, pry wat nie szef fir my „De jot””, przy wi tał
zeb ra nych  i tra dy cyj nie ła miąc się op łat kiem zło żył ob ec nym o raz
ich blis kim ży cze nia świą tecz ne i no wo rocz ne. 

Te go dnia każ dy mógł być kró -
lem – wys tar czy ło wyjść z do mu,
za ło żyć ko ro nę i ra zem z bar wnym
ko ro wo dem po dą żać w kie run ku
bet le jem skiej sta jen ki!

Mi mo mroź nej po go dy, po dob -
nie jak i w zesz łym ro ku, 6 stycz nia
u li ca mi Ol sztyn ka prze szedł Or -
szak Trzech Kró li. Pun ktu al nie o
go dzi nie 13.00, spod koś cio ła pw.
Naj święt sze go Ser ca Pa na Je zu sa
wy ru szy li trzej kró lo wie, sym bo li zu -
ją cy trzy kon ty nen ty: Eu ro pę, Az ję,
Af ry kę. Ich or sza ki two rzy li przeb -
ra ni w ko lo ro we stro je przed sta wi -
cie le ol szty nec kich szkół: Szko ły
Pod sta wo wej, Gim naz jum im.
Nob lis tów Pol skich o raz Gim naz -
jum SPSK im. Św. Ja na Paw ła II.
Pod czas prze mar szu zos ta ły od eg -
ra ne scen ki – man sjo ny. Głów nym
ce lem or sza ku był plac przed
Salonem Wystawowym, gdzie us ta -
wio no szop kę bet le jem ską, przy

któ rej zos tał od eg ra ny os tat ni
man sjon ,, Zło że nie da rów”. Has -
łem te go rocz ne go or sza ku by ło
wez wa nie ,,Po kój – Ra dość – Ro -
dzi na”. Bar wny ko ro wód two rzy ły
więc ca łe ro dzi ny, nie zab rak ło też
dzie ci, dla któ rych trzej kró lo wie
po za koń cze niu or sza ku przy go to -
wa li słod kie nies po dzian ki. Głów -
ny mi or ga ni za to ra mi or sza ku by li:
Pa ra fia Naj święt sze go Ser ca Pa na
Je zu sa w Ol sztyn ku o raz Gim naz -
jum im. św. Ja na Paw ła II, a le w
je go przy go to wa nie i uś wiet nie nie
włą czy ły się tak że in ne ol szty nec kie
in sty tuc je, m.in. Miejski Dom Kultury.

Orszak Trzech Króli, nazywany
największymi ulicznymi jasełkami
na świecie, to dobra okazja do
radosnego, rodzinnego spędzenia
świątecznego dnia, co potwierdza-
ją mieszkańcy Olsztynka, tak
licznie obecni na tegorocznym
przemarszu.

ORSZAK TRZECH KRÓLI

Spotkanie wigilijne w Domu Dziennego 
Pobytu w Olsztynku

STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB 
NIEPEŁNOSPRAWNYCH I ICH RODZIN   w OLSZTYNKU

Przekaż świadomie 1% podatku 
KRS 0000052660

Prowadzone działania: 

Pomoc dzieciom niepełnosprawnym i ich rodzinom, organizac-
ja imprez integracyjnych ze środowiskiem lokalnym, likwidacja
barier, współpraca z innymi organizacjami pozarządowymi i orga-
nizacjami działającymi na rzecz osób niepełnosprawnych, pomoc
w realizacji obowiązku szkolnego, akcje charytatywne, prowadze-
nie Warsztatów Terapii Zajęciowej.

Zarząd Stowarzyszenia
Prezes Radosław Juszczyk
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Jest i prze sy co ny, i prze sa dzo ny. Że by za ło żyć
res tau rac ję i ją pro wa dzić trze ba mieć dla niej
czas. Res tau rac ja nie bę dzie pro wa dzić się sa ma.
Nie ma ta kiej moż li woś ci, że ktoś, kto pro wa dzi ta -
ki biz nes, nie bę dzie w nim od ra na do wie czo ra.
Os tat nio roz ma wia łam ze zna jo mym, któ ry rów -
nież pro wa dzi res tau rac ję, w War sza wie. Za py tał
mnie i le cza su poś wię cam na sen, bo on pra wie w
o gó le nie sy pia. Za czy nam od 6 ra no na tar gu, a
koń czę o 2.00, kie dy za my kam i wszys tko spraw -
dzam. Tak wyg lą da prze cięt ny dzień sze fa res tau -
rac ji. Nie da się pro wa dzić jej na od leg łość, a ni
wy ko nu jąc in ny za wód. Bar dzo so bie ce nię Pa nią
Mag da le nę Gess ler. Jest czło wie kiem z og rom ną
wie dzą. Na to miast u wa żam, że nie da się zmie nić
men tal noś ci lu dzi w 4 dni! Nie ma ta kiej op cji.
Jeś li ktoś nie przy wią zy wał u wa gi do czys toś ci, do
te go w ja kich gar nkach go tu je, ja kich pro duk tów
u ży wa, to nie zmie ni się w prze cią gu tak krót kie go
cza su. Ta kie zja wis ko mo że się spraw dzić tyl ko i
wy łącz nie na krót ką me tę. W myśl: „by ła u mnie
Pa ni Mag da le na Gess ler. Te raz bę dzie już tyl ko le -
piej. W koń cu bę dę miał goś ci.” Po za tym, bio rą
się za to lu dzie, któ rzy ma ją tro chę go tów ki. U wa -
ża ją, że zro bią na tym sza lo ny biz nes. Dob ry res -
tau ra tor „nie za ra bia.” Pro szę mi wie rzyć, to jest
nap raw dę bar dzo cięż ka pra ca.

Pra ca wy ni ka ją ca z pas ji?
Tak, to mu si być pas ja. Bez pas ji nie jest moż li -

we, a by ta kie przed sięw zię cie w o gó le się po wiod -
ło. Ja zaw sze wszys tkim „za pa leń com” od ra dzam
ten biz ne s. Na wet w piz ze rii,  którą u wa ża się za
pros ty biz nes, pot rze ba og rom nej wie dzy, od po -
wied nich skład ni ków, doś wiad cze nia i pas ji.

Za tem o so ba, któ ra ma szan se po wo dze nia w
tym biz ne sie to…

…to czło wiek, któ ry ca łe ży cie dob rze go to wał,
któ re go pas ją by ło wy cią ga nie za ku rzo nych prze -
pi sów. Pra cu ją cy nad tym o raz ko cha ją cy te go ro -
dza ju pra cę. Bez pas ji, od da nia i mi łoś ci nic z te -
go nie bę dzie. Trze ba to po ko chać.

Czy li moż na po wie dzieć,  że to ta ki  dob ry
przepis na pro wa dze nie res tau rac ji.

Dok ład nie, lecz nie zaw sze się spraw dza. 
Na pew no nie jest łat we wyp ro mo wać ta ką res -

tau rac ję, zwłasz cza jeś li znaj du je się w ma łym
mias tecz ku? Co zro bić, a by res tau rac ja o siąg nę ła
suk ces?

Op rócz pas ji rów nież waż ny jest zes pół, któ ry
da je z sie bie wszys tko o raz kon tro la, któ ra da je
spo kój i pow ta rzal ną ja kość. Nie jest moż li we ku -
po wa nie tań szych pół pro duk tów dla za osz czę dze -
nia pie nię dzy i za cho wa nia ja koś ci. Mo ja ca ła „za -
ło ga” pa mię ta o tym, że dob ra ja kość to pod sta wa
suk ce su.

Ja kość. To mię dzy in ny mi dzię ki niej zdo by wa
pa ni mnós two nag ród i wy róż nień, w tym I nag ro -
dę w kon kur sie „Na sze Ku li nar ne Dzie dzic two-
Sma ki Re gio nów.” Za kacz kę , z żu ra wi ną i zu pę
bo ro wi ko wą z ła zan ka mi o raz wiej ską śmie ta ną.
Skąd czer pie się ta kie in spi rac je ku li nar ne? Kunszt
ku li nar ny, czy zwyk ła in tu ic ja?

Nie trze ba być ge niu szem, trze ba po pros tu
mieć dob re kub ki sma ko we. Po za tym, ja czer pię z
re cep tur mo jej cio ci, któ ra zos ta wi ła mi swój sta ry
ze szyt z prze pi sa mi. Pa mię tam z dzie ciń stwa, że w
nie dzie le cho dzi łam z ro dzi ca mi i ku po wa liś my
zaw sze na po le on ki, szliś my z cias tka mi do cio ci,
któ ra zaw sze „cza ro wa ła” w kuch ni. Od zie dzi czy -
łam mnós two prze pi sów, mam wspa nia łe dziew -
czy ny, któ re rów nież ma ją bar dzo dob re kub ki
sma ko we, bar dzo dob rze rów nież go tu ją. Pa ni I re -
na - „mis trzy ni świa ta” w czer ni nie! Pa ni Ha lin ka,
któ ra go tu je cu dow ną i nie pow ta rzal ną zu pę ryb -
ną,  Pani Marzena, która piecze najlepszy tort
bezowy! Ma my goś ci, któ rzy zaw sze wra ca ją do
nas na, wy myś lo ną prze ze mnie, kacz kę w bo ro wi -
kach. 

O gól ny suk ces za le ży za tem od ca łe go zes po łu.
Trud no wyk re o wać ta ką zau fa ną grup kę lu dzi?

Bar dzo trud no! Mnie się u da ło. Wyk re o wa łam
zes pół, na któ rym mo gę po le gać. Dziew czy ny są
ge nial ne! I to jest nasz ko lej ny „skład nik” prze pi su
na u da ny suk ces. Tyl ko pra ca zes po ło wa, sa me mu
bar dzo trud no jest co kol wiek zro bić.

In for mac je o pa ni res tau rac ji znaj dzie my rów -
nież w pres ti żo wym prze wod ni ku ku li nar nym
Gault&Mil lau. Jak to się sta ło?

My sa mi by liś my zas ko cze ni. W paź dzier ni ku
dos ta łam te le fon, w któ rym pa ni za py ta ła mnie o
to, czy bę dę mog ła u dzie lić pa ru in for mac ji na te -
mat sze fów kuch ni, po nie waż zos ta je przyz na ne
nam miej sce w ku l i  nar nym prze wod ni ku
Gault&Mil lau. Jest to prze wod nik, któ ry pow stał
50 lat te mu we Fran cji. U ka zu je się w 9 kra jach i
przyz na je „czap ki” ku char skie. Te czap ki są póź -
niej wstę pem do gwiaz dek Mi che li na. Jest bar dzo
ce nio nym prze wod ni kiem. Od by wa się to w ten
spo sób, że wysz ko le ni w spec jal nej de gus tac ji in -
spek to rzy przy jeż dża ją do res tau rac ji in cog ni to.
Kwes tio na riusz ma 100 pun któw. Pun ktu ją wszys -
tko! Nak ry cie, sztuć ce, czys tość to a le ty, za cho wa -
nie per so ne lu, a ran żac je ta le rza, no i sma ki. Trzy
nie za leż ne o pi nie z trzech wi zyt poz wa la ją u zys kać
ok reś lo ną i lość pun któw. Ska la jest od 1 do 20, my
dos ta liś my 11.5. Od by ła się ga la w Re du cie Ban ku
Pol skie go w War sza wie, na któ rej spot ka ło się 150
ku cha rzy z ca łej Pol ski. Aż 600 res tau rac ji zos ta ło
pod da nych ta kiej kon tro li in spek to rów. W częś ci
prze wod ni ka Ma zu ry, War mia, Su wal szczyz na i
Pod la sie tyl ko 10 res tau rac ji u zys ka ło czap ki. Tak,
że czu je my się bar dzo wy róż nie ni. Dla ta kiej ma łej
res tau rac ji to jest og rom ny suk ces. Prze pięk na ga -
la! Pro wa dził ją Mar cin Pro kop. Dos ta liś my wte dy
swo je czap ki i wy róż nie nia o raz mo ty wac ję do zdo -
by wa nia ko lej nych!

Mu sia ło to być nie sa mo wi te zas ko cze nie!
Tak by ło! Pa ni po in for mo wa ła mnie, że bę dzie -

my w prze wod ni ku. Z po cząt ku - kon ster nac ja.
Pier wsze py ta nie, a i le to kosz tu je! Z re gu ły jak ktoś
dzwo ni, to pro po nu je us łu gę za ok reś lo ną kwo tę.

Wspom nia ła pa ni o Mar ci nie Pro ko pie. Wieść
o tra dyc ji i sma ku w Res tau rac ji z Zie lo nym Pie -
cem szyb ko się roz nios ła, a do pa ni przy cho dzą
goś cie zna ni rów nież z te le wiz ji.

O czy wiś cie, Mar cin Pro kop przy jeż dża ra zem z
Do ro tą Well man. By wa u nas rów nież Mi chał Ba -
jor, któ ry u wiel bia na szą po mi do rów kę, czy Krzysz -
tof Ko wa lew ski z żo ną.

To, co jest, mo im da niem, naj cie kaw sze to to,
że cięż ko na pot kać na dro dze ja ką kol wiek rek la mę
na te mat res tau rac ji, a mi mo to wszys cy o niej wie dzą.

Dok ład nie, nie uz na ję rek la my. To nie jest spo -
sób na dob rą res tau rac ję. Ja kość pro duk tów, ich
pow ta rzal ność o raz ba zo wa nie na re gio nal nych
pro duk tach to naj lep sza rek la ma. Po nad to, w
przysz łym ro ku mam na dzie ję, że zas ko czy my nie
tyl ko miesz kań ców Ol sztyn ka, po nie waż pow sta ną
dwie no we „rze czy” w na szym wy ko na niu.

Co wed ług pa ni jest ta kie go wy jąt ko we go w tej
res tau rac ji?

Kli mat i wnęt rze, któ re stwo rzy ła mo ja przy -
ja ciół ka. To był po mysł mój i pa ni Wies ła wy
Czu dow skiej. Na dal bar dzo się an ga żu je w wys trój.

Dłu go się rów nież zas ta na wia łem jak w kil ku
sło wach moż na ok reś lić tę res tau rac ję? Jak pa ni
myś li, w ja kich sło wach moż na ją ok reś lić?

Do mo wa, przy jaz na, kli ma tycz na. Ta kie by ło
na sze za ło że nie. Nie chcia łam, by by ła to ta ka ty -
po wa res tau rac ja, a miesz ka nie „pie ka rza”. Bo wi -
dzi pan, kie dyś w ma łych mias tecz kach dob rze się
ży ło księ dzu, le ka rzo wi, ap te ka rzo wi i pie ka rzo wi!
To by ły 4 za wo dy, któ re ży ły, moż na po wie dzieć,
de li kat nie po nad stan.

Dzię ku ję bar dzo za u dzie le nie wy wia du i ży czę
dal szych suk ce sów!

Ma teusz Sa wic ki

Wywiad z ...

Aliną Janeczek

Ostatnio bardzo często pisze się o kuchni, powstają coraz to nowsze programy kulinar-
ne, coraz więcej ludzi zakłada swoja, restaurację, w tym celebryci. Wydawać by się
mogło, że dzisiaj każdy może napisać książkę kulinarną. Czy nie uważa pani, że rynek
kulinarny, nie tylko w Polsce, ale również i na świecie jest lekko przesycony, a może i
nawet przesadzony??

„Bez pas ji, od da nia i mi łoś ci nic z te go nie bę dzie. Trze ba to po ko chać.”
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Na war szta tach in for ma tycz nych pra ca wre, dla te go też każ de za ję cia
mi ja ją nam nie pos trze że nie.

Pod czas jed nych z nich zor ga ni zo wa liś my „wy ciecz kę” po szko le i wy -
ko na liś my wie le in te re su ją cych fo tog ra fii. Nas tęp nie zap re zen to wa liś my
szko łę w wyb ra nym przez sie bie prog ra mie kom pu te ro wym. W ta ki spo -
sób pow sta je fol der o szko le. 

Na in nych za ję ciach pre zen to wa liś my na szą kre a tyw ność, two rząc
wier sze i or ga ni zu jąc kon kurs na naj śmiesz niej szą ry mo wan kę. Stwo rzo ne
wier sze zos ta ły wyd ru ko wa ne, głoś no zap re zen to wa ne i nagrodzone. O to
je den z nich:

War szta ty in for ma tycz ne
Przed za ję cia mi na sto łów kę cho dzi my,
Tam tej sze je dze nie bar dzo wszys cy lu bi my.
Na sto łów ce wszys cy się pod pi su je my,
A po tem już tyl ko je my, je my, je my.
Po cza sie pew nym, gdy wszys cy go to wi do dro gi,
Na wyż sze pięt ro i dzie my - to ma ło na na sze no gi.
Cze ka my na ko ry ta rzu, aż pa ni przyj dzie,
Każ dy tyl ko pat rzy, aż z po ko ju nau czy ciel skie go wyj dzie.
W koń cu ten mo ment, pa ni już nad ho dzi,
Każ dy zmie rza jąc pod kla sę wzro kiem za nią wo dzi.
Na resz cie kla sa zos ta ła ot wo rzo na,
Do cza su ci cha, ciem na, mro kiem o to czo na,
Te raz oś wiet lo na, wszys tko w świet le ską pa ne,
Po ra za czy nać war szta ty ko cha ne!

Za ję cia in for ma tycz ne, jak naz wa wska zu je,
Dos ko na le u czą, jak z kom pu te rem się pra cu je.
U czes tni ków jest wie lu,
Lecz bez har mi de ru,
Two rzy my in for ma tycz ne ar cy dzie ła,
Nikt u nas z nu dy nie zie wa.
U czes tni cy róż no rod ni,
Pra cu ją ze so bą przez wie le dni,
I nis cy, i wy so cy, i chu dzi, i gru bi,
Każ dy z nich za ję cia te lu bi.

au tor: Bar tło miej Ha pa no wicz

Jed nak to jesz cze nie wszys tkie zas łu gi in for ma ty ków. Przep ro wa dzi li
o ni rów nież krót kie wy wia dy wśród zna jo mych u czes tni czą cych w in nych
war szta tach. O to kil ka z nich:

„Do za jęć ma te ma tycz nych za chę ci ła mnie mo ja ko le żan ka. In te re su ję
się ma te ma ty ką, więc nie ża łu ję te go, że za pi sa łam się na nie. Ro bi my tu
wie le rze czy, ta kich jak: o ri ga mi, oz do by świą tecz ne, pla ka ty i wie le in -
nych. A le to nie wszys tko – w wol nym cza sie gra my w gry plan szo we, a
cza sa mi na tab le tach. Przed za ję cia mi ma my prze pysz ne ob ia dy. Jest bar -
dzo faj nie, że nie u ży wa my tu ze szy tów a ni ksią żek. U czy my się przez za -
ba wę, dla te go wszys cy lu bią na nie przy cho dzić. Jest tu świet na at mos fe ra,

po nie waż ma my wspa nia łą pa nią pro wa dzą cą. Tu wszys cy się lu bią i dob -
rze czu ją. Każ dy jest cie ka wy, ja kie bę dą nas tęp ne za ję cia!” 

(W. Bie gań ska)

„Za ję cia przy rod ni cze są bar dzo in te re su ją ce. Cza sa mi się u czy my, a le
więk szość cza su spę dza my na za ba wie. Gra my też w gry przy rod ni cze na
tab li cy in te rak tyw nej. Co ty dzień o so by chęt ne sprzą ta ją ak wa rium, a pa ni
wyz na cza no wych kar mią cych ryb ki. Na jed nych z za jęć posz liś my do sa li
kom pu te ro wej i og lą da liś my blo gi róż nych o sób, a kil ka ty god ni póź niej
za ło ży liś my włas ne. Na nich za pi su je my, co dzie je się na za ję ciach. Jed -
nak naj cie kaw sze by ły za ję cia, pod czas któ rych ro bi liś my scen kę i przed -
sta wia liś my uk ład sło necz ny, a po tem w gru pach ba wi liś my się w as tro no -
mów.”

(W. Bo ry se wicz)

Na war szta tach plas tycz nych poz na liś my już cie ka wą tech ni kę two rze -
nia ob raz ków z pas ków pa pie ru (i ris fol ding). Wy ko na liś my tą me to dą
wie le prac, np. ser ce, mi sia, ry bę, dzwo nek, ko ta, kacz kę itd. E fek ty na szej
pra cy moż na po dzi wiać na wys ta wie. 

Na in nych za ję ciach pra co wa liś my z dru ci ka mi kre a tyw ny mi. Skrę ca liś -
my z nich „co tyl ko się da ło”. By ły to oz do by na o łów ki i dłu go pi sy w ksz-
tał cie róż nych śmiesz nych zwie rza ków, a na wet stwor ków. Bar dzo nam
się po do ba ła ta pra ca. Stwor ki po zos ta ną na na szych przy bo rach przez
dłuż szy czas. Już nie mo że my się do cze kać ko lej nych za jęć i no wych wyz wań…

(u czes tni cy za jęć)
Aż ty le się dzie je w ra mach za jęć pro jek tu „Kom pe ten cje klu czo we

ot wo rzą two ją gło wę” re a li zo wa ne go w Szko le Pod sta wo wej w Ol sztyn ku.

Op ra co wa nie:
in struk tor war szta tów in for ma tycz nych Mał go rza ta Ja ni kow ska

Pro jekt „Kom pe ten cje klu czo we ot wo rzą two ją gło wę” jest współ fi nan so wa ny przez U nię Eu ro pej ską ze środ ków Eu ro pej skie go
Fun du szu Spo łecz ne go re a li zo wa ne go w ra mach Prog ra mu O pe ra cyj ne go Ka pi tał Lu dzki. 

Czło wiek - naj lep sza in wes tyc ja
Pro jekt wi dzia ny o cza mi be ne fic jen tów



Strona 18 ALBO 1 (224) Styczeń 2015 r.

SPRZĘT RTV, SAT, AGD, KOMPUTERY

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

ul. Krótka 2

NAPRAWA

- telewizory

- komputery, laptopy 

DEZDEZIN FOR MAC JEIN FOR MAC JE OL SZTY NEC KIEOL SZTY NEC KIE
No wy szlak tu rys tycz ny 

w Ol sztyn ku

Po wi zy cie pre mier E wy Ko -
pacz w na szym mieś cie, gru pa
miesz kań ców spon ta nicz nie wpad -
ła na po mysł stwo rze nia szla ku tu -
rys tycz ne go śla da mi sza now ne go
goś cia. - Chce my u mieś cić tab li ce
in for ma cyj ne w miej scach, któ re
na sza pre mier od wie dzi ła w na -
szym mieś cie. Bę dą o ne za wie ra ły
m.in. naj waż niej sze cy ta ty z jej wy -
po wie dzi – o po wia da An to ni
Słom ka, i nic ja tor wyz na cze nia tra -
sy tu rys tycz nej. - Tra sę któ rą je chał
sa mo chód sze fo wej rzą du oz na czy -
my spec jal ną ko lo ro wą li nią wy -
ma lo wa ną na jez dni. Do dat ko wo,
przy stu dzien ce ka na li za cyj nej, ob -
ok któ rej przys ta nę ła, że by przyj -
rzeć się pro wa dzo nym ro bo tom
dro go wym, zos ta nie u miesz czo na
pla kiet ka in for ma cyj na.

I nic ja to rzy już pla nu ją wy da nie
spec jal nej bro szu ry o raz map ki dla
tu rys tów chcą cych za poz nać się z
tą nie co dzien ną at rak cją.

Szlak ma koń czyć się kap licz ką
w miej scu, w któ rym dosz ło do
spot ka nia pre mier z wła dza mi
mias ta, wo je wó dztwa o raz stra ża -
ka mi. Ob ok zbu do wa ny zos ta nie
na to miast pa wi lon miesz czą cy
wys ta wę fo tog ra ficz ną o raz ek spo -
na ty: krzes ło na któ rym sie dzia ła
pre mier, mik ro fon trzy ma ny przez
nią pod czas wi zy ty o raz wą sy ko -
men dan ta ol szty nec kich stra ża -
ków. - Z po zys ka niem te go os tat -
nie go e le men tu jest pe wien kło -
pot, bo właś ci ciel na ra zie nie chce

się zgo dzić na ich ob cię cie i prze -
ka za nie na sze mu mu zeum. Jes tem
jed nak prze ko na ny, że u da się to
dzię ki ne goc jac jom – wy jaś nia An -
to ni Słom ka.

Tar go wis ko 
z od ro bi ną nies ma ku

Pod czas u ro czys toś ci ot war cia
tar go wis ka w Ol sztyn ku dosz ło do
drob ne go, a le niep rzy je me go in cy -
den tu.  Bio rą cy u dział w wy da rze -
niu przed sta wi cie le władz sa mo -
rzą du o raz in sty tuc ji pań stwo wych
by li prze ko na ni, że po im pre zie
zor ga ni zo wa ny zos ta nie tra dy cyj ny
po częs tu nek. Nie tra cąc cza su,
przys tą pi li za tem za raz po ot war -
ciu ob iek tu do kon sum pcji zgro -
ma dzo nej na sto łach kieł ba sy, o -
wo ców o raz wa rzyw. Szyb ko o ka -
za ło się jed nak, że są to pro duk ty
wys ta wio ne na sprze daż przez
miej sco wych rol ni ków, któ rzy na
do da tek za żą da li za nie zap ła ty.
Dosz ło do nies na sek i niep rzy jem -
nej wy mia ny zdań. - Ub ra ny w gar -
ni tur męż czyz na zjadł ca łe pę to
kieł ba sy, o raz scho wał szyn kę do
rek la mów ki. Nas tęp nie pró bo wał
od da lić się z mo je go sto is ka – re -
lac jo nu je Ja nu a ry Prze tak, właś ci -
ciel u boj ni. - Po tem tłu ma czył, że
po częs tu nek mu się na le ży i zaw -
sze z te go ro dza ju im prez za bie ra
do do mu kieł ba sę.

W po dob nych o ko licz noś ciach
rol nik A po lo niusz Brzus ka stra cił
dwa ki lo gru szek i sło ik kom po tu.
Dosz ło w su mie do kil ku po dob -

nych przy pad ków. - Nies te ty goś cie
się poś pie szy li, bo po częs tu nek był
prze wi dzia ny, a le po za koń cze niu
im pre zy w ra tu szu – tłu ma czy
rzecz nicz ka u rzę du gmi ny, Al do na
Pa luch. - Nie po ro zu mie nie szyb ko
zos ta ło wy jaś nio ne, a posz ko do wa -
ni ot rzy ma li re kom pen sa tę.

Nies mak jed nak po zos tał, a
goś cie nie uk ry wa ją roz cza ro wa -
nia: - Zaw sze po po dob nej u ro -
czys toś ci nas tę pu je mniej o fic jal na
część kon sum pcyj na. Spec jal nie w
tym ce lu przy go to wa liś my na wet
rek la mów ki. Pier wszy raz od dłuż -
sze go cza su spo ty kam się z sy tu ac -
ją, że tak sza cow ne gro no nie ot -
rzy mu je na leż ne go mu po częs tun -
ku niez włocz nie – mó wi Krzysz tof
Koł dun, pre zes de par ta men tu pro -
moc ji pro duk tów re gio nal nych. -
By liś my na ra że ni na du ży dys kom -
fort i dzi wi nas, że tak niep ro fes jo -
nal nie zor ga ni zo wa no ca łą im pre zę.

Cza ry nad ur ną

Wybory w Olsztynku powinny
zostać powtórzone. Z ta kim żą da -
niem wys tą pił m.in. A loj zy Prze tak,
czło nek jed nej z ko mis ji wy bor -
czych w Ol sztyn ku. - W cza sie dy -
żu ru zau wa ży łem, że o kar ty do
gło so wa nia pop ro sił, męż czyz na w
cy lin drze. Dość dłu go nie wy cho -
dził jed nak z ka bi ny wy bor czej. Po -
tem pod szedł do ur ny, na rzu cił na
nią zie lo ną chus tę, wy ko nał gest
rę ką i ca le pud lo wraz z za war toś -
cią znik nę ło – re lac jo nu je świa dek.

- Po bieg łem za nim i zat rzy ma łem.
Po wy le gi ty mo wa niu, o ka za ło się,
że jest on za wo do wym ma gi kiem,
któ ry w na szej gmi nie gło su je na
pod sta wie zaś wiad cze nia. Wy da ło
mi się to na ty le po dej rza ne, że
wez wa łem po lic ję. 

Już pier wsze przes łu cha nie u -
jaw ni ło szo ku ją ce fak ty: – Zat rzy -
ma ny przyz nał, że zos tał wy na ję ty
przez je den z ko mi te tów wy bor -
czych i że te go dnia dop ro wa dził
do znik nię cia jesz cze czte rech in -
nych urn w na szej miej sco woś ci –
mó wi nad ko mi sarz An drzej Pie -
cuch. - Na ko lej nym przes łu cha niu
chcie liś my us ta lić ja kie kon kret nie
o so by zle ci ły mu tą dzia łal ność.
Nies te ty, kie dy chcie liś my go po -
now nie wyp ro wa dzić z ce li, o ka za -
ło się że spraw cy już w niej nie ma.
Nie po mog ły na wet kaj dan ki, któ -
ry mi do dat ko wo przy ku liś my go
do kra ty. Je dy nym śla dem po je go
ob ec noś ci był czar ny cy lin der. Psy
nie pod ję ły jed nak tro pu.

Póź nym po po łud niem wszys -
tkie pięć urn zos ta ło od na le zio -
nych na jed nym z ol szty nec kich o -
sied li. Po spraw dze niu o ka za ło się,
że za wie ra ją o ne gło sy od da ne tyl -
ko na kan dy da tów jed ne go ug ru -
po wa nia. - By ły jed nak zap lom bo -
wa ne, za tem nie by ło pod staw do
u nie waż nie nia wy ni ków – zas trze -
ga prze wod ni czą cy biu ra wy bor -
cze go w Ol sztyn ku.

Spra wę ma os ta tecz nie wy jaś -
nić sąd. Pres ti gi ta to ra do tej po ry
szu ka po lic ja.
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1 I  Po wi ta nie No we go Ro ku w
ryn ku mias ta – tra dy cyj nie  syl wes -
tro wym kon cer tem, dys ko te ką,
„szam pań skim” kon kur sem, fa jer -
wer ka mi i ży cze nia mi od władz
mias ta miesz kań cy Ol sztyn ka wi ta -
li 2015 rok.

6 I Or szak Trzech Kró li - po
raz ko lej ny miesz kań cy na sze go
mias ta włą czy li się w tę o gól no pol -
ską ak cję, ko or dy no wa ną w Ol -
sztyn ku przez Gim naz jum Ka to lic -
kie (wię cej na str....)

8 I  W XVI Mo rąs kim przeg lą -
dzie ko lęd „Śpie waj my Ma leń kie -
mu” po do piecz ne z na sze go do mu
kul tu ry „zgar nę ły ” wszys tkie nag -
ro dy w swo jej ka te go rii: I miej sce
zes pół „Szar lot ka”, II Kin ga Le -
wan dow ska, III Ka sia Koz łow ska
ze Stu dia Wo kal ne go P.Ma rii. Jes -
teś my dum ni i gra tu lu je my!

9-11 I  WOŚP w Ol sztyn ku.
Pod czas 23 Fi na łu gra liś my dla
pod trzy my wa nia wy so kich stan -
dar dów le cze nia dzie ci na od dzia -
łach pe diat rycz nych i on ko lo gicz -
nych o raz dla god nej o pie ki me -
dycz nej se nio rów. W na szej gmi -
nie aż trzy dni. W pią tek, 9 stycz -
nia, przy łą czy ły się do WOŚP i
pięk nie „zab rzmia ły”: Bib lio te ka
Miej ska  - or ga ni zu jąc ak cję „Ra tuj
z ser cem w bib lio te ce”, czy li m.in.
nau kę pier wszej po mo cy przed me -
dycz nej o raz ZS-P w Wap le wie -
wys tę pa mi, za ba wą i auk cją. W so -
bo tę w sa li spor to wej gim naz jum
roz eg ra no mecz siat ków ki -  rad ni
vs. rad ni mło dzie żo wi. Fi nał w Ol -
sztyn ku to tra dy cyj nie zbiór ka u -
licz na o raz  kon cer tem ko lęd w
wy ko na niu zes po łów z do mu kul -
tu ry i auk cja. At rak cją by ły wys tę -
py goś ci z Ka li nin gra du (zes pół ta -
necz ny „Pło my ki”, zes pół fol klo -
rys tycz ny „Ka li nusz ka” o raz so liś -
ci). W ak cję włą czy ło się 20 wo lon -
ta riu szy, zeb ra liś my  (zbli żo ną do
ro ku u bieg łe go) kwo tę 12 280 zł.
Wszys tkim wo lon ta riu szom o raz
dar czyń com ser decz nie dzię ku je my!

14 I  III Fes ti wal Ko lęd w Lu ba -
wie  - tym ra zem so lis tka Stu dia
Wo kal ne go p. Ma rii  - Kin ga Le -
wan dow ska za ję ła II miej sce, a
zes pół „Szar lot ka”  zdo był  nag ro -
dę spec jal ną dy rek to ra do mu kul -
tu ry w Lu ba wie. Tak trzy mać !

24 I  Na sze „Szar lot ki” - A lek -
san dra Ob ręb ska  (git. , voc.) We -
ro ni ka Wid mań ska (per kus ja) i
San dra U ni życ ka (git. bas)  pod bi -
ły ser ca pub licz noś ci  pod czas re -
no mo wa ne go Przeg lą du Wo kal ne -
go Ko lęd i Pas to ra łek „Nad Świa -
tem Ci cha Noc” w Gdań sku. Mi -
mo og rom nej kon ku ren cji, dziew -
czy ny za ję ły wy so kie ...III miej sce!
Bra wo Szar lot ka!

24 I Po do piecz ni Sto wa rzy sze -
nia Na Rzecz O sób Nie peł nos -
praw nych i ich Ro dzin tra dy cyj nie
ba wi li się w do mu kul tu ry,  za ba -
wie jak zwyk le to wa rzy szył uś -
miech i  dob ry hu mor.

26 I  - 8 II  FE RIE ZI MO WE up -
ły wa ją pod zna kiem war szta tów
ar tys tycz nych dla dzie ci uz dol nio -
nych wo kal nie, ta necz nie i plas -
tycz nie. Fe rie koń czy my tra dy cyj -
nie Fes ti wa lem Pio sen ki „Zi mo we
Skow ron ki”  w so bo tę 7 lu te go
(Miej ski Dom Kul tu ry) i Wy bo ra mi
Ma łej Miss Fe rii, tym ra zem w
kon wen cji baj ki „Kra i na Lo du” w
nie dzie lę 8 lu te go (sa la kon cer to wa
gim naz jum)

Wkrót ce: 
7 II Fes ti wal Pio sen ki „Zi mo we

Skow ron ki” (sa la do mu kul tu ry
godz. 16.00)

8 II Wy bo ry Ma łej Miss Fe rii,
(sa la Gim naz jum im. Nob lis tów
Pol skich, godz.17.00). 

14 II Wa len tyn ko wy Bal Kos tiu -
mo wy dla do ros łych  (wstęp 40zł
in for mac ja w MDK) 

27 II Spek takl te at ral ny „In ka”
przy go to wa ny przez ko ło te at ral ne
ze Szko ły Pod sta wo wej w Ol sztyn -
ku (ki no „Grun wald” )

Kronika MDK-u
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Pier wszy zes pół pro wa dzo ny
przez tre ne ra Mi ros ła wa Ro ma -
now skie go swo je za ję cia roz po czął
12 stycz nia. W dru ży nie III li gow ca
nie zaj dą du że zmia ny, kad ra zos ta -
nie u zu peł nio na za wod ni ka mi z II
dru ży ny wys tę pu ją cej w roz gryw -
kach B kla sy (li der). Z zag ra ni cy
wró cił  bram karz Ra fał Mia ra,
wzno wił tre nin gi i bę dzie ry wa li zo -
wał o miej sce w bram ce z Piot rem
Ach ra mo wi czem, gra ją cym w os tat -
nich me czach trze cio li go wych roz -
gry wek i bę dą cym pew nym pun -
ktem na szej dru ży ny. Dob rą wia do -
moś cią jest wzno wie nie tre nin gów
po po waż nej kon tuz ji przez Mar ci -

na Wron kę, któ re go doś wiad cze -
nie, za an ga żo wa nie i am bic ja bar -
dzo przy da dzą się dru ży nie, a dla
mło dych pił ka rzy jest to dob ry wzór
do naś la do wa nia.  Z dru ży ny u był
Łu kasz Ja rzą bek, któ re mu za rząd
klu bu po dzię ko wał za grę i dał wol -
ną rę kę w szu ka niu no we go klu bu. 

Dy le ma tem za rzą du „O lim pii”
nie jest to, czy grać w trze ciej li dze,
czy nie, a le zbyt ma ła licz ba miej -
sco wych pił ka rzy gra ją cych na wyż -
szym po zio mie. Prio ry te to wym ce -
lem jest wysz ko le nie mło dych pił ka -
rzy z na szej gmi ny, któ rzy bę dą
mog li w nie da le kiej przysz łoś ci zas -

tą pić tzw. „za cięż nych”. Gru py

mło dzie żo we pro wa dzo ne przez

na szych tre ne rów: Ra fa ła Ar gal -

skie go, Piot ra Kol ka, Bar tka Ma ter -

ni ka ( Bar tek Ma ter nik za koń czył

pra cę ze wzglę dów o so bis tych-dzię -

ku je my i ży czy my mu po wo dze nia,

na sta no wis ku tre ne ra zas tą pi go

To masz Wilk) o raz Ja na Fi jał kow -

skie go pro wa dzą ce go II zes pół,

ma ją za za da nie wysz ko lić i wpro -

wa dzić jak naj wię cej pił ka rzy do I

zes po łu.

Dos ko na le roz u mie my, że za si le -

nie zes po łu więk szą i loś cią miej sco -

wych za wod ni ków nie nas tą pi na tych -

miast, pot rze ba na to cza su i wy sił ku

wszys tkich bio rą cych w tym u dział.

Za rząd MKS „O lim pia” w Ol -

sztyn ku zwra ca się z proś bą o

prze ka zy wa nie na nasz klub  1%

po dat ku dochodowego. Wpła ty te

bę dą bar dzo po moc ne w lep szym

fun kcjo no wa niu na sze go klu bu. 

Da ne do wpłat: MKS O LIM PIA

OL SZTY NEK KRS 0000086043  

Pre zes Za rzą du

Ka zi mierz Bor kow ski

Co słychać w Olimpii?

SPORT

Czas przerwy zimowej kończy się i piłkarze naszego klubu, poczynając od orlika  i żaka, a kończąc na drużynie występującej w III
lidze, rozpoczęli lub w ciągu najbliższych dni rozpoczną przygotowania do rundy wiosennej. Sportowcy trenują w salach gimnastycznych
przy szkole podstawowej i przy gimnazjum, a także na „Orlikach”, co umożliwia  łagodna zima. Część piłkarzy bierze udział w rozgryw-
kach ligi piłki halowej organizowanej przez MDK w Olsztynku, traktując to jako trening i jednocześnie dobrą zabawę. 

6/7 XII 2014. 7-ka, okolice
Olsztynka. Skradziono tu
90 szt. płyt betonowych
(1000zł), własność GDD-
KiA w Olsztynie.

9 XII Okol ice Wilkowa.
Spłonęło 540 szt. balotów
słomianych (kręgi spra-
sowanej słomy) o wartości
24 tys. zł ,  własność
Andrzeja G.

12-21 XII Pawłowo. Wła-
manie do Baro Lejnego
przy 7-ce. Sprawcy
wynieśli krzesła, kuchenki
mikrofalowe i inne przed-
mioty. Straty w wysokości
2 tys. zł. poniosła Natalia C.
26 XII ul. Wilcza. Święta,
święta… Robertowi S i
Dominikowi F. przedstawiono
zarzut znieważenia i
naruszenia nietykalności
osobistej interweniującego
policjanta, wezwanego
przez sąsiadów z powodu
zakłócenia ciszy nocnej.

24-27 XII Elgnówko. Wła-
manie do budynku
mieszkalnego- sprawcy

wynieśli laptop i telewizor
plazmowy. Ten ostatni
został podrzucony po
jakimś czasie na posesję
poszkodowanego. Nie ten
model?
22-24 XII Sudwa. Wła-
manie do metalowego
kontenera z butlami
gazowymi. Skradzione
zostały 2 szt. o wartości
300 zł, należące do firmy
Generon z Grudziądza.

3/4 I 2015. ul. Zamkowa.
Ze sklepu Ewy W. po wybi-
ciu szyby, skradziono kasę
fiskalną o wartości 1300 zł.

31 XII 2014 – 3 I  2015 ul.
Malinowa. Włamanie do
domu jednorodzinnego.
Po wypchnięciu okienka w
piwnicy, wykorzystując
nieobecność domown-
ików, sprawcy ukradli szli-
fierkę i wiertarkę (480 zł),
własność Wojciecha J.

11/12 I Elgnówko.
Zagęszczarka budowlana i
przewód elektryczny (3 tys.
zł) to łup z okradzionego
tu domu w budowie.

W o ma wia nym ok re sie po -
lic ja zat rzy ma ła też 7 o so -
ób po szu ki wa nych, 47 do -
wo dów re jes tra cyj nych, 7
praw jazdy, 6 niet rzeź wych
kie row ców o raz 4 o soby
do wyt rzeź wie nia.



Do dat ko wo ot rę by ow sia ne za wie ra ją błon -
nik roz pusz czal ny, któ ry po ma ga ob ni żać po -
ziom „złe go” cho les te ro lu  po zos ta wia jąc „dob -
ry” we krwi. Ot rę by to jed nak nie tyl ko błon nik,
a le tak że bo ga ty skład wi ta min z gru py A i E
o raz mak ro i mik ro e le men tów: cyn ku, fos fo ru,
wap nia, se le nu, po ta su i mag ne zu.  Z die te tycz -
ne go pun k tu wi dze nia naj więk szą ich za le ta jest
jed nak du ża za war tość błon ni ka, któ ry  nie tra -
wio ny, nie tyl ko nie po wo du je ty cia, a le znacz -
nie us praw nia pra cę prze wo du po kar mo we go.
Za pew ne dla te go właś nie co raz więk szą po pu -
lar ność zdo by wa ją ot rę by u o sób wal czą cych z
nad wa gą. Błon nik pęcz nie je w żo łąd ku i na dłu -
go da je u czu cie sy toś ci. Zwięk sze nie ob ję toś ci
po kar mu przy czy nia się do mniej szej i loś ci je go
spo ży wa nia, co przek ła da się na łat wiej sze ut rzy -
ma nie smuk łej syl wet ki – ma rze nie każ dej ko -
bie ty.

Re a su mu jąc: OT RĘ BY  OW SIA NE

- zmniej sza ją in deks gli ke micz ny po sił ków, spo -
wal nia ją wchła nia nie cuk rów (ma to og rom ne
zna cze nie dla o sób z CUK RZY CĄ)

- ob ni ża ją wchła nia nie złe go cho les te ro lu, a
tym sa mym prze ciw dzia ła ją miaż dży cy

- pod wyż sza ją stę że nie dob re go cho les te ro lu
we krwi

- re gu lu ją ciś nie nie krwi
- o czysz cza ją or ga nizm z tok syn i me ta li cięż -

kich
- prze ciw dzia ła ją zak rze pom krwi
- re gu lu ją tra wie nie, za po bie ga ją za par ciom
- gwa ran tu ją szyb sze po czu cie sy toś ci
- dzię ki nim moż na zjeść mniej, a jed no cześ nie

się naj eść
- pop ra wia ją pa mięć i kon cen trac ję
- za po bie ga ją nad mier ne mu u czu ciu zmę cze -

nia, zmniej sza ją pot rze bę snu
- chro nią przed sta rze niem
- po zy tyw nie wpły wa ją na wyg ląd skó ry
- po sia da ją du że war toś ci od żyw cze
- nie tra cą swo ich właś ci woś ci pod czas pie cze -

nia i go to wa nia

OT RĘ BY PSZEN NE ze wzglę du na du żą za -
war tość błon ni ka o raz ma łą i lość cuk rów przys -

wa ja nych wraz z ich spo ży ciem, przed e wszys -
tkim ak ty wi zu ją nasz me ta bo lizm, po nad to, ob -
ok wszys tkich in nych za let, poch ła nia ją z na sze -
go or ga niz mu sub stan cje szkod li we  wspo ma ga -
jąc ich wy da la nie i, co jest nie zap rze czal nie bar -
dzo waż ne dla wszys tkich pań, prze ciw dzia ła ją
ra ko wi sut ka.

Jed nym sło wem, w myśl za sa dy „le piej za po -
bie gać niż le czyć” je dzmy ot rę by, naj le piej mie -
sza jąc ich róż ne ro dza je, ja ko że są o ne swo je go
ro dza ju ku rac ją dla ca łe go na sze go or ga niz mu.
Nie bez zna cze nia jest za pew ne tak że to, że są
łat wo dos tęp ne i nied ro gie. Ot rę by moż na do -
da wać do mus li i płat ków do mle ka, jo gur tów,
ser ków o raz ciast. Za gęś ci my ni mi so sy i do da -
my do zup. Wa rzy wa du szo ne na pa tel ni, czy ry -
ba  po grec ku  w po mi do rach bę dą nie tyl ko
dob re, a le i zdrow sze, kie dy wzbo ga ci my je
błon ni kiem. Mo gą być wy ko rzys ty wa ne ja ko pa -
nier ka do mięs, a mą kę  w na szej kuch ni war to
na sta łe zas tą pić mie lo ny mi ot rę ba mi – spraw -
dza ją się tu zna ko mi cie. Po syp my ni mi ka nap ki
lub do daj my do sa łat ki. Prze pi sów i zas to so wań
ot rę bów jest bez li ku, przed sta wiam Pań stwu
niek tó re z nich do wyp ró bo wa nia, że by za chę cić
do sięg nię cia po ot rę by i sto so wa nia ich na sta łe
w na szych do mach.  Wys tar czy, że zje my dzien -
nie trzy łyż ki ot rę bów, a  bę dzie my zdrow si,
szczup lej si i zaw sze mło dzi.

Chleb z ot rę ba mi:
- 1 kg mą ki peł no ziar nis tej
- 10 dag droż dży
- 1 litr mle ka lub wo dy
- 1 łyż ka cuk ru
- 1 łyż ka so li
- 2 szkl ot rę bów pszen nych
- ziar na sło necz ni ka, dy ni, żu ra wi na (nie ko -

niecz nie)
- 4 łyż ki o le ju

Pro duk ty su che wy mie szać w mis ce. Mle ko
pod grzać i w kil ku je go łyż kach roz mie szać droż -
dże, do da jąc cu kier. Kie dy roz czyn wy roś nie
wlać do mis ki, do lać resz tę mle ka i dok ład nie
wy ro bić,. Do dać pes tki i żu ra wi nę, a na koń cu
o lej. Po zos ta wić do wy roś nię cia, a nas tęp nie
prze ło żyć do 2 kek só wek wy ło żo nych pa pie rem

do pie cze nia. Wierzch chle ba zwil żyć lek ko wo -
dą, po sy pać ma kiem lub ot rę ba mi ow sia ny mi,
kie dy po now nie wy roś nie piec 1 godz w tem pe -
ra tu rze 180°C.

Naj pros tsze pla cusz ki z ot rę bów:

- 1 jaj ko
- 2 łyż ki ot rę bów ow sia nych
- 1 łyż ka ot rę bów pszen nych
- 1 łyż ka ser ka ho mo ge ni zo wa ne go lub jo gur tu

na tu ral ne go
- sól do sma ku

Wszys tkie pro duk ty dok ład nie wy mie szać i
sma żyć na od ro bi nie o le ju. Moż na po da wać z
mu sem o wo co wym.

Plac ki ziem nia cza ne z ot rę ba mi:

- 4 du że ziem nia ki
- 1 jaj ko
- 5 ły żek ot rę bów (do wol nych)
- zą bek czos nku 
- sól, pieprz

Ziem nia ki ut rzeć,  do dać jaj ko, roz gnie cio ny
czos nek, ot rę by, pieprz i sól do sma ku. Sma żyć
na roz grza nym o le ju naj le piej nie wiel kie pla -
cusz ki,  są wte dy ru mia ne i  cu dow nie chru pią ce.

Gry cza ne kot le ci ki:

- 2 to reb ki u go to wa nej ka szy gry cza nej (200 gr)
- 1 u go to wa ny spo ry ziem niak
- 1 szkl ot rę bów ow sia nych lub pszen nych
- 2 śred nie ce bu le
- 2 ja ja
- 2-3 łyż ki mą ki (jeś li ma my  to peł no ziar nis tej)
- sól, pieprz, ma je ra nek, ew. os tra pap ry ka

Ot rę by za lać wrząt kiem, od sta wić na 15 mi -
nut, że by na siąk ły i zmięk ły. Ce bu lę po sie kać i
zesz klić na łyż ce o le ju. Po łą czyć ka szę, ot rę by,
roz gnie cio ne go ziem nia ka i ce bu lę. Dop ra wić
wed ług uz na nia. Wbić jaj ka i do dać mą kę, by
cias to sta no wi ło zwięz łą ma sę. For mo wać nie -
wiel kie kot le ci ki i sma żyć na roz grza nym o le ju.

Cias tecz ka ow sia ne:

- 2 szkl płat ków ow sia nych
- 1 szkl ot rę bów pszen nych
- 1 szkl ot rę bów ow sia nych
- 2 szkl ro dzyn ków suł tań skich
- 2 szkl mą ki peł no ziar nis tej
- 2 szkl so ku jab łko we go 100%
- 0,5 szkl o le ju
- 2 ły żecz ki prosz ku do pie cze nia
- 2 op cy na mo nu
- wiór ki, skór ka po ma rań czo wa, ka ka o (nie ko -

niecz nie)

Wszys tkie pro duk ty su che dok ład nie wy mie -
szać w mis ce. Jaj ka roz mą cić z pły na mi i wlać
do mis ki, do dać ba ka lie i e wen tu al nie ka ka o.
For mo wać ły żecz ką ma łe cias tecz ka i uk ła dać
na blasz ce wy ło żo nej pa pie rem do pie cze nia.
Piec o ko ło 20-25 mi nut w tem pe ra tu rze 200°
C. Ma ją jed ną wa dę, w na szym do mu błys ka -
wicz nie zni ka ją.

E wa Ła gow ska - O ko ło wicz
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DObRE RADY

PANi EWY

Otręby  -
najtańsze
lekarstwO

świata
Otręby, czyli okrywa nasienna ziarna pszenicy, owsa lub żyta, to jedno z najbo-

gatszych źródeł błonnika pokarmowego. Zaledwie dwie łyżki otrębów pokrywają
aż jedną trzecią naszego dziennego zapotrzebowania na błonnik, a tym samym
obniżają ryzyko zachorowania na raka jelit. Ponadto, to właśnie błonnik odgrywa
bardzo ważną rolę w profilaktyce zaparć, hemoroidów czy uchyłkowatości jelita
grubego.



Strona 22 ALBO 1 (224) Styczeń 2015 r.

Biuletyn redaguje zespół w składzie: Wydawca - MDK, redaktor wydania - Katarzyna Waluk, redaktorzy: Wiesław Gąsiorowski, Tomasz Kurs, Bogu-
mił Kuźniewski, Andrzej Waluk (skład komputerowy), Henryka żebrowska, Marta Żebrowska, Zygmunt Puszczewicz, Kazimierz Czesław Bandzwołek,
Ewa Okołowicz-łagowska, Robert Waraksa, Magdalena Rudnicka, Stanisława Ziątek. Adres redakcji: 11-015 Olsztynek, ul. Chopina 29, MDK, tel. 89
519-22-01, woj. warmińsko-mazurskie. Zgłoszenia reklam w siedzibie redakcji. Redakcja zastrzega sobie prawo skracania i adiustacji 
tekstów i listów oraz nie odpowiada za treść reklam, ogłoszeń i artykułów sponsorowanych. Miesięcznik zrzeszony jest w Polskim Stowarzyszeniu Prasy
Lokalnej z siedzibą w Krakowie. e-mail: alboolsztynek@wp.pl. Materiałów nie zamawianych redakcja nie zwraca.

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: " Nie ma tego złego, co by na dobre nie
wyszło". Nagrodę wylosowała Jolanta Krauze-Gawlińska z Olsztynka.

KRZYŻÓWKA NR 210
Poziomo: 1) strasznie

zimna, 5) pilnował kopalni,
9) przytulny w czasopiśmie,
10) ryba do sukni, 11) do
przypinania lub przyklejania,
12) za kurtyną, 13) pies w
swetrze, 14) zimny, 15) do
siadania w Paryżu, 16) lekki,
18) groźny wyraz twarzy,
19) modny kierunek, 21) na
oko, 23) zwracana, 24)
skrzypek na dachu, 25)
jeszcze nie miłość, 26) po
oktawie, 27) nie zwraca
uwagi na psy

Pionowo: 1) owocowe
interesy,  2)  tam trzcina,
3) wydatki do położenia, 4)
nie demokratyczna, 6) bom-
bowa patyna, 7) powtarzal-
na, 8) przeciwny zasadzie,
16) podlega proboszczowi,
17 )  b a rd z o  s i ę  n a p i n a ,
19) ciężko myślący obłok,
20) niecały dukat, 22) gwiaz-
da wśród aut

Krzyżówka sponsorowana przez restaurację:
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Warmia i Mazury regionem zjednoczonej Europy

„Usprawnienie obsługi pacjenta poprzez rozwój technologii 
informatycznych w Wojewódzkim Szpitalu Rehabilitacyjnym 

dla Dzieci w Ameryce”

Wartość projektu: 445 852,10 zł
Wartość dofinansowania: 378 974,27 zł

Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny dla Dzieci w Ameryce zakończył realizację projektu „Zapewnie-
nie wysokiej jakości usług dla obywateli poprzez unowocześnienie systemu i infrastruktury informatycz-
nej w Wojewódzkim Szpital Rehabilitacyjnym dla Dzieci w Ameryce” który w znacznym stopniu uspraw-
nił proces obsługi pacjentów oraz umożliwił szersze udostępnianie informacji o szpitalu, jego profilu i
usługach w sieci rozległej.

Rezultaty projektu:

- stworzenie kompleksowej infrastruktury informatycznej w szpitalu
- poprawa efektywności pracy personelu medycznego poprzez zakup nowoczesnego mobilnego sprzętu komputerowego
- poprawa bezpieczeństwa archiwizowanych danych poprzez stworzenie archiwum zdjęć cyfrowych
- usprawnienie systemu znakowania i monitorowania 
- zwiększenie bezpieczeństwa „danych wrażliwych” pacjentów oraz ujednolicenie procedur identyfikacji pacjentów
- wzmocnienie funkcjonalności i dostępności do strony internetowej www.ameryka.com.pl poprzez jej unowocześnienie 
i dostosowanie do standardów europejskich


